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Una bona opció per aquest Sant Jordi,
disponible a la parada d'ERC-Tortosa

La visita de Junqueras tindrà lloc en
plena ofensiva del Govern espanyol
contra el procés iniciat a Catalunya cap
a l'Estat propi, amb l'ofec financer a què
és sotmesa la Generalitat, i després del
darrer atac judicial a la llengua catalana
a les escoles.

Sant Jordi 2013: República és cultura
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Oriol Junqueras, President d'ERC i cap de l'oposició al Parlament de Catalunya

feixista, construcció de refugis, emissió de
moneda local pròpia, presència de les
Brigades Internacionals, etc.

La presentació del llibre significa el tret de
sortida a la commemoració del 75è
aniversari de la Batalla de l'Ebre, que va
començar amb el pas del riu a l'alçada de
Font de Quinto (Campredó), amb tot el que
va comportar per a les nostres terres. Una
batalla que va acabar amb victòria de
Franco, tal com encara avui recorda el
monument que ens va plantar enmig del riu.

4 DE MAIG 
ORIOL JUNQUERAS A TORTOSA

En el marc de la campanya informativa
que està duent a terme ERC al llarg de les
darreres setmanes, Oriol Junqueras
visitarà la nostra ciutat el proper 4 de
maig, on entre altres activitats realitzarà
una xerrada a les 20:00h a l'auditori Felip
Pedrell de Tortosa.

El passat 12 d'abril, Oriol Junqueras va
presentar una de les novetats editorials
d'aquest Sant Jordi. Es tracta de
"Campredó: República, Revolució i
Guerra", obra d'Emigdi Subirats (1967)
que analitza un dels períodes més durs
de la Història contemporània a les
Terres de l'Ebre.

L'obra detalla la dura vida quotidiana
durant uns anys tan convulsos com
aquells, amb el que comportà per a la
població: bombardejos de l'aviació

VIST AL TWITTER

Ni CatRadio, ni TV3, ni els afectats, ni les
TTEE mereixen que la majoria absoluta de
CiU a Tortosa "aplaudeixi" la retallada a
corporació! #pletortosa @felipmonclus

Tren Tortosa-Barcelona. L'any passat 9.20€,
actualment 10'95€. L'any passat 2h 30m, ara
2h 55m. #intolerable #trensdignes!
#terresdelebre @oscarortiga

Això del TSJC és un atac a la cultura, a la
llengua, a l'educació de tot un país. Volen
imposar la por i no ho aconseguiran.
#elcatalànoestoca @coperniqueta

Cent dies d'estabilitat parlamentària al nou
Govern. Bones bases de confiança amb una
pila d'esculls amenaçant el camí cap a la
llibertat. @LlSalvado

El Govern espanyol ens obliga a demanar-li
a crèdit els mateixos diners que ens deu.
Qui ho pot defensar això? @junqueras
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Per aquest motiu, ERC va impulsar
una moció d'adhesió a la campanya
per  la sobirania fiscal de Catalunya.
L'objectiu: que ciutadans, empreses
i  institucions ingressin els  impostos
a l'Agència Tributària de  Catalunya,
en lloc de realitzar els pagaments a
l'Agència Tributària espanyola. Es
tracta d'un pas necessari cap a la
sobirania fiscal del país, que es pot
realitzar d'acord amb la legislació
vigent en matèria tributària, i del
qual l'Ajuntament té l'oportunitat de
donar exemple.

Al mateix temps, es va acordar
impulsar aquesta línia entre la resta
d'ajuntaments que formen part de
l'Associació de Municipis per la
Independència (AMI), de la qual
Tortosa també forma part a
instàncies d'ERC.

La moció ha estat aprovada en el
Ple d'abril de l'Ajuntament, amb els
vots favorables de CiU i  ICV.

Després de la recollida de signatures
impulsada per ERC el febrer, i malgrat
que CiU va tombar la nostra moció al
respecte, ara l'Ajuntament impulsa un
nou contracte per millorar els fanals de
la ciutat. Celebrem que finalment es
prenguin mesures, malgrat que ens van
abstenir en l'aprovació del contracte
perquè representa un compromís
econòmic fins l'any 2025, sense prou
garanties que l'empresa concessionària
executi les inversions necessàries.

Catalunya pateix una situació
financera límit degut a l'ofegament
econòmic a què  ens sotmet l'Estat
espanyol, tant pels múltiples
incompliments en inversions i
transferències pendents, com
sobretot pel dèficit fiscal. Cada any,
fins a 16.000 milions d'euros en
impostos dels catalans van a
Madrid i no retornen.

Aquesta situació ja era intolerable
en època de bonança, però amb la
crisi financera actual ha esdevingut
també insostenible: la Generalitat
es veu obligada a  demanar
prestat i a pagar interessos pels
nostres propis diners. I malgrat
això, no pot evitar retallades per
culpa d'un objectiu de dèficit injust i
imposat per Madrid i Brusel·les.

Però no només són els serveis de la
Generalitat els afectats, com
l'educació o la sanitat. També els
ens locals veuen perillar serveis
degut a aquestes retallades.

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

Tortosa aprova una moció
d'ERC per la sobirania fiscal

CatalunyaAjuntament
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CiU tomba les propostes
sobre l'àrea d'aparcament
d'autocaravanes

Canvis en l'enllumenat:
nou contracte de
subministrament

Catalunya ha d'assumir retallades mentre cada any patim la sagnia del dèficit fiscal

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

Els vots en contra de CiU van rebutjar,
en el darrer ple, una moció per posar en
valor l'àrea d'aparcament
d'autocaravanes. ERC proposava que
se senyalitzés millor l'espai i que es
disposés de mitjans de control d'accés.
Així es podria evitar que els usuaris
entrin sense pagar i es limitarien els dies
d'estada, en la línia dels equipaments
d'aquest tipus establerts en altres
municipis turístics. També es demanava
restituir-hi l'aigua potable.
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