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El vot de Bel impedeix el
suport a la llei de vegueries
El portaveu del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Tortosa, Joan Sabaté, va  titllar de trist per
a la ciutat de Tortosa el Ple ordinari d’aquest mes d’abril després que el vot de qualitat de l’alcalde,
Ferran Bel, impedís que l’Ajuntament doni suport al projecte de llei de vegueries que s’està tramitant
en el Parlament, que fa realitat una reivindicació històrica del nostre territori situant Tortosa com a
capital de les Terres de l’Ebre. La moció del PSC de suport a la llei de vegueries i de rebuig a la petició
de la Diputació de paralitzar aquesta llei havia rebut el suport d’ERC i ICV. L’absstenció del PP va fer
que el resultat fos de deu vots a favor i deu en contra, els de CiU. El vot de qualitat de l’alcalde va
decantar la balança en contra de la moció i, per tant, del suport a la llei de vegueries.

Els socialites sí que van votar, en canvi, a favor de la moció que CiU havia presentat per contrarestar
la dels socialistes, perquè el PSC, tal com va explicar Sabaté, a diferència de CiU no es mou per
interessos partidistes  i mai no votarà en contra de la vegueria de l’Ebre. Els socialistes, però, van
evidenciar que la moció convergent només era una fugida endavant, carregada de despropòsits i
d’impossible materialització per emmascarar l’oposició de CiU a la vegueria de l’Ebre. Només cal
recordar que el propi Artur Mas i també dirigents com Felip Puig i Oriol Pujol han deixat clar que les
vegueries no són una prioritat per a CiU. A més, també la Diputació, a instàncies del seu president i
candidat de CiU a les eleccions al Parlament per Tarragona, Josep Poblet, ha demanat la paralització
del projecte de llei de vegueries amb els vots favorables de CiU, entre aquests el del diputat Pere
Panisello, i del PP. Per tant, CiU, de nou, ha posat els interessos partidistes per sobre dels de ciutat,
i a Tortosa també van dir no al projecte de llei de vegueries. «Aquest no ha estat mai el seu  model
de país, van tenir 23 anys  per posar en marxa una llei com aquesta i no ho van fer i, ara, quan finalment
s’està tramitant una de les propostes polítiques més importants per al nostre territori, diuen que no»,
va espetar el portaveu socialista.

Repetiu amb mi, a CiU ni li interessa ni
vol la vegueria de l’Ebre


