
Sant Jordi 2012
El patrimoni cultural, eina de promoció econòmica

De la mateixa manera, Tortosa també ha
d'aprofitar el seu patrimoni, com una eina
clau per revitalitzar l'economia de la ciutat.
Tenim multitud de recursos per explotar: el
turisme cultural (començant per la Catedral),
el que busca un entorn natural, la
gastronomia de qualitat, el turisme de
congressos, etc. I si es prenen les mesures
necessàries, tant de millora del patrimoni
com de difusió externa, aquest sector estarà
en condicions d'impulsar la recuperació
econòmica de la ciutat. Perquè el turisme
dóna feina.

Sant Jordi és bon exemple de com una
tradició evoluciona amb el temps, i es
pot transformar en una eina de promoció
cultural i econòmica. Amb el pas dels
anys, aquesta jornada s'ha convertit en
una "marca" identificativa del nostre
país, que ens permet una difusió
internacional per donar-nos a conèixer. I
alhora, representa una important font de
dinamització per als sectors econòmics
del llibre i la rosa, aportant-los bona part
dels seus ingressos anuals.

El nostre país, i la nostra ciutat, compten amb
unes tradicions i patrimoni que hem d'aprofitar

JOSEP MONCLÚS

"El turisme dóna feina", campanya d'ERC
per revitalitzar l'economia de Tortosa

fa 8 anys, i on avui encara no hi ha ni un
simple cartell explicatiu. Pel portaveu
d'ERC, Josep Monclús, en un moment
de crisi econòmica profunda com
l'actual, "els polítics del govern, però
també els de l'oposició, no podem
quedar-nos impassibles".

Per tal de potenciar els atractius que ofereix la ciutat, Josep Monclús impulsa una bateria de mocions al Ple

Josep Monclús i Alícia Gamundi van presentar la campanya davant la màquina del Carrilet
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Per això, davant la inactivitat de l'Ajuntament
al llarg del darrer any, ERC ha dissenyat 
una campanya en positiu titulada "El
turisme dóna feina". Sempre hem cregut que
el turisme pot ser un bon generador
d'ocupació i de negoci per a la nostra ciutat,
i així ho hem demostat quan hem tingut
responsabilitats de govern, impulsant el
Centre d'Acollida Turística, el Centre
d'interpretació del Renaixement, la
prolongació de la via verda, el llagut turístic,
les senyalitzacions turístiques (muralles,
camí de Sant Jaume) o el Pla de Foment
Turístic de Tortosa, pendent de ser
desenvolupat per l'actual govern municipal.
La campanya consistirà en una bateria de
mocions al ple municipal, orientades a
millorar els nombrosos atractius de la
ciutat, i augmentar-ne la difusió.
Impulsarem els contactes amb tot el sector
turístic, per tal de compartir propostes per
aprofitar totes les potencialitats que ofereix
Tortosa, i les compartirem amb societat civil,
perquè tots els tortosins han de creure en
les possibilitats turístiques que compartim.
No ho oblidem: la millor campanya de          
màrqueting per a una ciutat són els seus
ciutadans.

REDACCIÓ

ERC-Tortosa tirarà endavant en els
propers mesos una campanya per a
promoure el turisme com a motor
econòmic de la ciutat de Tortosa. La
iniciativa es va presentar davant l'antiga m
àquina del Carrilet, patrimoni de la ciutat
que l'alcalde va prometre restaurar
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ERC va presentar al darrer ple una
moció per tal que l’Estat acceleri la
construcció de l’autovia A-7, entre el
Perelló i la Jana (Castelló), una obra
imprescindible per a la capitalitat
comercial i econòmica de Tortosa.

CiU va vetar la proposta aplicant la
majoria absoluta. I al cap de pocs dies,
el PP ha presentat uns pressupostos
estatals que humilien novament
Catalunya i les Terres de l’Ebre.

Segueix-nos a:
www.esquerra.cat/tortosa
www.esquerratortosa.blogspot.com
www.twitter.com/esquerratortosa

La majoria absoluta de
Ferran Bel perjudica Tortosa

ERC porta al Ple municipal
una bateria de propostes
per a Ferreries

El portaveu d’ERC, Josep Monclús, va
presentar al Ple  una moció per impulsar
millores a la zona de Ferreries nord,
incloent el manteniment del passeig
ajardinat, la instal·lació d'un parc infantil,
i la neteja de la vora del riu. Aquesta
proposta, àmpliament consensuada amb
els veïns, va ser rebutjada pel grup 
majoritari de CiU. Malgrat això, el grup
d'ERC seguirà portant a l'Ajuntament
propostes per a millorar els diferents
barris de la ciutat.

El govern de CiU dispara
l'endeutament

La gestió econòmica de Ferran Bel
s’està demostrant ruïnosa. No
només ven patrimoni públic, com
l’empresa d’aigües, sinó que
despatxa treballadors i apuja
impostos. Però malgrat aquestes
mesures, el deute públic està
desbocat i als proveïdors se’ls
deuen més de 13 milions d’euros.

L’Ajuntament de Tortosa està
sobreendeutat. Tot i l'opacitat, es
parla de quantitats astronòmiques
de fins als 85 milions d’euros. I
mentrestant, lluny de posar ordre,
l'alcalde projecta obres
megalòmanes que pagarem amb
més impostos i més retallades. La
majoria absoluta no ha de ser un
xec en blanc que porti el consistori
a la ruïna. Cal que la ciutadania
reaccioni i faci entendre a
l’ajuntament que unes altres
polítiques són possibles.

ERC reclama que
s'impulsi la continuació de
l'autovia A-7

PRESSUPOSTOS

CiU ignora les propostes de l'oposició, imposant la seva majoria absoluta. Foto: ACN

C/ Providència, núm. 8
43500 Tortosa
Tel. 977444026
tortosa@esquerra.org

MOCIONS

CiU rebutja pactar amb ERC una
abstenció als Pressupostos

El  grup municipal d’ERC no veia
amb bons ulls el pressupost
municipal, perquè implicava més
acomiadaments i un nou augment
d’impostos. A més, abusant de la
majoria absoluta que els garantia
l'aprovació, el govern municipal va
donar-lo a conèixer a darrera hora,
sense oferir a l'oposició marge per a
la negociació. No volien pactar res
amb ningú.

Però ERC té voluntat constructiva, i
contra els seus pronòstics, vam
oferir a CiU una abstenció crítica a
canvi  de retallar 100.000 euros en
despesa supèrflua. Es tractava de
partides com publicitat i
propaganda, dinars, representació,
subscripcions a diaris, o pinso per a
gossos, per posar uns exemples.
Era una quantitat estudiada,
limitada i raonable. Però la resposta
de CiU va ser NO.
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