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Si vols fer-nos arribar el teu article d’opinió (amb una còpia del DNI adjunta), o creus que el teu barri té un problema que cal 
exposar, fes-nos arribar una carta, un missatge electrònic, o posa’t en contacte amb nosaltres. Utilitza les dades següents:

ESQUERRA - SECCIÓ LOCAL DE TORTOSA
C. Providència, 8 baixos
43500 Tortosa

horari a la seu: dimarts de 17.30h a 20.30h
telèfons: 977 444 026 - 647 288 774
A/e: tortosa@esquerra.org
web: http://www.esquerra.cat/tortosa
bloc: http://esquerratortosa.blogspot.com
d.l.: t.-1.256-2007

esquerra  t’escolta

/contacta/

/breus/ /titular/
Aquest passat 11 de Setembre, des de 
l’executiva local de Tortosa,  vam organitzar 
un acte que va estar tot un èxit, a pesar de 
la misteriosa desaparició de l’estelada ge-
gant penjada al pont del tren, vam aconseguir  
augmentar la participació de l’any anterior.

En l’acte van participar com a ponents  
Bernat Joan i Lola Santacatalina, la qual ens 
va recordar el paper de la dona durant els 
300 anys de repressió.

 
Tot seguit, en memòria de les víctimes de la 
batalla de l’Ebre, es van llençar al riu unes 
flors, dels colors de la senyera, mentrestant 
sonava de fons “El cant dels ocells”.

/frase/

“La política és més perillosa 
que la guerra, perquè en la 
guerra només es mor una  

vegada. ” (Winston Churchill)

33 anys desprès, Tortosa 
és una de les poques  
ciutats catalanes que  
conserva un monument  
feixista en un espai públic

<< Edita Fundació Josep Irla >>

L’esmena presentada per Esque-
rra al ple del dilluns dia 1 de des-
embre de 2008,  per tal de retirar el 
monument franquista situat al riu 
Ebre, va quedar totalment anul·lada  
gràcies als vots del “catalanista” CIU 
i PP.

Fent ús la subvenció del Departament 
d’Interior, la proposta d’Esquerra 
era retirar el monument dedicat “a 
los combatientes que hallaron glo-
ria”, dur-lo a una àrea d’ús restringit 
d’interpretació històrica i instal·lar una 
passarel·la de vianants. 

Sembla ser que a Tortosa con-
tinuarem tenint l’essència del  
Generalíssimo per un temps,  
almenys mentrestant no vingui una 
riuada i se l’emporti. Fotografia: Abraham Sebastià
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/política municipal/

ERC al govern de Tortosa: poc soroll i bona 
gestió

Ricard Forés
Tinent d’alcalde de Promoció Econòmica,
Turisme i Universitats 

Des d’ERC estem fent possible que totes aquelles persones pro-
gressistes i d’esquerres de la nostra ciutat es puguin trobar cò-
modes amb el que fa l’ajuntament i això implica amarar d’aquesta 
sensibilitat tota l’acció del govern. Per citar dos exemples, des d’un 
urbanisme que inverteix més allà on la ciutat està més degradada 
(nucli antic, per exemple) fi ns a una ordenança de civisme que a 
banda de les sancions té també la seua part educativa en forma 
de commutar sancions a canvi de treballs comunitaris o formació. 

Sense aquest tarannà seria impensable que ERC fos al govern.
A banda, cal destacar la feina en les àrees i els barris gestionats 
per ERC. Per esmentar algunes accions destacades: noves fi res, 
nous espais de visita per als turistes (Centre d’Interpretació del 
Renaixement, proper inici d’obres del Centre d’Acollida Turística),  
una ciutat amb cada vegada més activitat universitària i l’avenç en 
la defi nició del Viver d’Empreses per a la promoció econòmica.

Tortosa té, per primera vegada des de l’inici de la democràcia, un 
pacte de govern estable i que genera tranquil•litat i confi ança . Han 
estat massa anys de no tenir-ho i en part és per això que la nostra 
ciutat no ha avançat com caldria en molts àmbits. Ara podem dir 
clarament que ERC està contribuint a que hi hagi tota una altra 
atmosfera.

Valoració de la regidoria de medi ambient

Valentí Marín
Regidor de Medi Ambient i Mobilitat

Des de l’Ajuntament, la nostra tasca és treballar per millorar la 
ciutat en els nostres àmbits, i des de la regidoria de medi am-
bient i mobilitat, el darrer trimestre de l’any hem estat treballant 
en aquest sentit. 

A part de treballar per complir els objectius del PAM del 2009 a 
la elaboració dels pressupostos, hem començat els treballs de 
l’agenda 21 de Tortosa, per tal de millorar la nostra ciutat fent una 

diagnosi tant social, com econòmica i mediambiental per tal de 
tenir el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat el primer trimestre 
de l’any vinent

De moment ja estem acabant uns itineraris per senderes a la zona 
del Coll de l’Alba i del Mas de Lledó, que permetran anar a peu 
o en bicicleta per zones senyalitzades amb diferents difi cultats, 
i la col·locació d’aparcadors de bicicletes a diferents llocs de la 
ciutat, a més de la col·locació d’una nova marquesina a la parada 
de bus de la línia 2 a l’alçada del Consell Comarcal, i també hem 
impulsat la signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal del 
Baix Ebre, amb el suport de l’ICAEN per tal de fer una auditoria 
energètica de l’enllumenat públic de la nostra ciutat i un altre per 
fer una campanya d’estalvi d’aigua.

Esquerra porta les inversions de la Generalitat 
a Tortosa

Felip Monclús
President de l’Executiva

Ara que estem enmig de la crisi és quan més es tenen que demos-
trar les polítiques socialdemòcrates, és a dir invertir molts diners 

públics per estimular l’economia. Contràriament a aquesta tesi, 
que des d’Esquerra defensem, el gobierno de España  (PSOE) 
ens ha deixat a zero les inversions de l’any 2008 a Tortosa. Això 
és condemnar a Tortosa a la crisi. 

En canvi, Generalitat, amb Lluís Salvadó i Josep Monclús d’ERC, 
ha invertit 40 Milions d’Euros a Tortosa. Mira-t’ho  detalladament 
i opina!

/articles/
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Edifi ci del Campus de la Universitat a Remolins

Josep F. Monclús
Director dels Serveis Territorials 
d’Innovacio, Universitats i Empresa

Fa poc, als diaris, llegíem una controvèrsia sobre la construcció 
de l’edifi ci del Campus de la Universitat a Remolins. L’alcalde 
deia que això no s’accelera, el Delegat del Govern que feia el 
curs adequat. Hi pot haver gent que vulgui saber que passarà.  

No em puc avançar al futur, però vos puc assegurar que segueix 
el curs adequat, ja no pot anar  més apresa, cal seguir uns trà-

mits per portar l’expedient a Govern i, per  “Acord de Govern” 
autoritzar la construcció de l’edifi ci. Son uns 15.000.000 d’€ per a 
construir-lo. En resum: a l’any 2007 el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa (d’IUE) incloïa la construcció del “Cam-
pus Terres de l’Ebre” en el “Pla d’inversions universitàries 2007 
– 2013”. A fi nals de juliol del 2008 l’Ajuntament de Tortosa cedia 
els terrenys. Al setembre 2008 la URV havia acabat els tràmits 
i acords per tal que és liciti i construeixi l’edifi ci. A partir d’aquí 
el d’IUE ja estava en disposició d’iniciar les passes normatives 
pertinents per portar-ho a “Acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya” per a que autoritzi la construcció. 

Lo fl at me diu que això està al caure.

L’informe PISA i l’educació a Catalunya

Julià Curto
Secretaria de la Seu

L’informe PISA-2006 va avaluar principalment la competència en 
ciències de l’alumnat de 15 anys de 57 països (30 membres de 
l’OCDE) que representaven 1/3 de la població i el 90% del PIB 
mundials. Els resultats globals obtinguts van ser: la mitjana paï-
sos-OCDE valor referència de 500 punts, la mitjana total-OCDE 
té en compte la població de 15 anys de cada país va ser de 491 
punts i per últim la mitjana-internacional de tots els països va ser 
de 461 punts. Catalunya va obtenir precisament 491 punts, simi-
lar a Dinamarca 496, França i Euskadi 495, EE.UU. 489, Espanya 
488, Noruega 487 i superior a Rússia 479, Itàlia 475, Portugal i 
Andalusia 474, Grècia 473. 

Els resultats de Catalunya però, van ser pitjors als de Castella-
Lleó i la Rioja 520 punts, Aragó 513, Navarra 511, Cantabria 509, 
Astúries 508 i Galicia 505 amb resultats equiparables a Alemanya 
516 punts, Regne Unit 515, Suïssa 512, Bèlgica 510. Des dels 
mitjans informatius es va qüestionar la preparació i la tasca dels 
docents catalans i es va titllar d’immobilistes als funcionaris. 

Tanmateix, la preparació i dedicació del professorat de Catalunya 
no és diferent al de la resta de comunitats esmentades, fi ns i tot, 
en aquestes comunitats el percentatge de funcionaris sobre el 
total de docents és més elevat que a Catalunya. 

La diferència de resultats caldria cercar-la entre d’altres causes: 
a l’aplicació de la LOGSE a Catalunya (es van reduir les hores 
de classe de les àrees (matèries) comunes català, castellà, mate-
màtiques, etc.,  a 3r i 4t d’ESO prop del 40 % del temps escolar es 
dedicava a crèdits variables),  la difi cultat d’integració d’un major 
nombre  d’immigrants a Catalunya (mal enfocament de les aules 
d’acollida, existència de dos idiomes ofi cials),  major percentatge 
d’alumnat de barris de confl ictivitat social, l’aplicació de l’horari 
intensiu a secundària en algunes d’aquestes comunitats, Cata-
lunya és on menys es repeteix curs a primària, i també, cal dir-ho, 
a la desorientació i als continus canvis de currículums i directrius 
del Departament d’Educació. Es pretén ara millorar el sistema 
educatiu amb el projecte de Llei d’Educació de Catalunya (LEC) 
que té com idees marc l’autonomia de gestió dels centres, la qua-
litat, excel•lència i l’avaluació del sistema educatiu. La LEC però, 
no preveu dotar de més recursos els centres de titularitat pública 
sinó que augmenta la dotació dels centres concertats ni tampoc 
fa cap aportació a la millora educativa real que, no cal oblidar-ho, 
es produeix a l’aula.

I per l’any 
vinent  hi ha 
més de 49 
milions 
assegurats 
de la 
Generalitat!
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El procés de constitució de Campredó en EMD

../tortosa/revista/

El calendari benèfi c ARCA 2009
Us presentem el calendari que ha elaborat la protectora Arca de 
Tortosa. El motiu és recaudar fons, a banda de les ajudes que 
rep dels socis i de l’Ajuntament de Tortosa, per tal de poder co-
brir les despeses que generen aquesta habitants tan peculiars.

Aquests calendaris es poden adquirir a un preu de 5 euros als 
següents establiments col•laboradors: 
Productes Zoosanitaris Turch S.L, Centre Verd, Clínica vete-
rinària Quatre Camins, Kiosko Remolins, Clínica veterinària 
Doctora Maria Conxa Arasa, Bar de l’Estació de RENFE de 
l’Ampolla.
 
Si te’ns pensat de regalar un gos aquest Nadal, recorda que 
a la protectora n’hi ha molts que estan buscant una família.

Edició de la revista
Mireia Consarnau

Secretaria Imatge i Comunicació

Emigdi Subirats i resta de membres del Grup 
de suport a Esquerra de Campredó
Militant d’Esquerra

El Grup de suport a ERC de Campredó ha treballat a fons la re-
dacció d’un document per constituir aquesta població en EMD. 
Aquesta és no l’única aposta que tenim des d’ERC, ja que estem 
tirant endavant un projecte de poble que inclou nombroses activi-
tats culturals, educatives i lúdiques, que ens estan donant un gran 
protagonisme social. Veiem amb neguit la lentitud que porta el 

procés de l’EMD campredonenca, ja que creiem que s’hauria de 
posar el màxim interès per enllestir-lo durant els primers mesos 
de 2009. Cas contrari no arribarem a temps per tenir el vist-i-plau 
del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i 
serà un fracàs col•lectiu forçat pel govern municipal. 

Creiem, doncs, que el govern tortosí s’hauria de posar les piles 
en aquest tema i considerar-lo un afer primordial, ja que dotar 
Campredó d’una nova administració és importantíssim, ja que els 
campredonencs tenen  una forta personalitat com a poble i tenen 
dret a tenir els mitjans administratius necessaris per tirar enda-
vant el seu  poble.

Borbons, de xocolata blanca i negra

Àngel Altés
Secretaria de Finances

Sóc dels que pensa que ser republicà és molt més que no estar 
d’acord amb la monarquia, compren una ideologia molt més àm-
plia en la que hi ha el laïcisme, la confi ança en el poble i els valors 
cívics i que es fonamenta en un estat de dret.

Per tant si fem un senzill exercici de pura lògica i coherència 
s’entendrà que com a republicà estigui en contra de qualsevol 

acte o manifestació contrari a principis cívics i per tant també a 
favor de drets com el de llibertat d’expressió, de manifestació i 
associacionisme.

Continuant amb aquesta refl exió me n’adono de sobte d’una si-
tuació ben curiosa, mentre part de la ciutadania tortosina rebia, 
amb il•lusió, als prínceps el passat dia 11 de desembre al balcó 
de l’ajuntament, a d’altres se’ls va retenir, per si de cas, en dife-
rents punts de la ciutat, sense haver comés cap delicte i faltant 
a principis com el d’innocència,  es demanava documentació i 
procedència i destí a vianants i es requisaven banderes republi-
canes, al més pur estil de la dictadura, i lo més fotut de tot: l’àliga 
del monument del riu mirant-s’ho tot amb ulls nostàlgics!


