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Construïm l�alternativa al govern de dretes
Sortim al carrer amb un nou número del butlletí dels
socialistes tortosins. Ho fem com sempre amb voluntat
d�informar als nostres conciutadans i fer-ho des del rigor
però amb el frescor necessari i amb un punt d�ironia sempre
que sigui oportú.

Amb aquest número inaugurem una nova etapa, en un
mandat municipal en que les darreres eleccions ens han
situat en l�oposició municipal. L�alternança en el govern,
forma part del funcionament democràtic de les institucions
i així ho acceptem, perquè com a demòcrates, no podem ni
volem fer res, que no sigui acceptar la voluntat popular,
expressada a les urnes. El resultat de les darreres eleccions
es deu a un seguit de circumstàncies, entre les que hi
reconeixem els errors que sense dubte hem comès en la
governació de Tortosa, i també a l�hora de comunicar l�acció
de govern contraposant informació a les campanyes insidioses
que per cafès i tavernes feien els nostres contrincants
polítics de la dreta de sempre, avui en el govern. Tanmateix
estem convençuts que els vuit anys d�alcaldia socialista han
estat un revulsiu positiu per a Tortosa, que han permès
posar la ciutat en marxa i desenvolupar una sèrie d�actuacions
que reforcen l�atractiu industrial de Tortosa, que milloren
estratègicament les nostres comunicacions, alhora que hem
dotat Tortosa de molts millors equipaments.

Els socialistes, iniciem aquest mandat amb la voluntat
renovada de recuperar el liderat del govern de la ciutat,
convençuts que Tortosa es mereix de nou un govern muni-
cipal de progrés en sintonia amb els que hi ha a les principals
ciutats de Catalunya. Corregirem actituds errònies,
renovarem el nostre projecte quant a propostes, i l�obrim a
totes les persones que s�hi vulguin afegir, des de la convicció
que el projecte del socialisme democràtic i catalanista és la
millor opció de futur per a Tortosa, cansada de tants anys de
govern de la dreta més rància, amb el suport i l�aixopluc

d�institucions i sectors que re-
presenten la part mes obscura
de la nostra història i que en les
darreres eleccions varen
afavorir la concentració del vot,
perquè veien que el poder se�ls
havia anat de les mans i els
seus interessos perillaven.

Exercirem un oposició
vigilant i constructiva, tan dura
com els interessos de Tortosa
exigeixen, i sobretot refarem el projecte construint una
alternativa de nou engrescadora per la majoria de tortosines
i tortosins, evitant que la desmobilització i l�abstenció siguin
de nou un vot gratuït  per la dreta. Volem comptar amb totes
i amb tots els que vulgueu participar, estem oberts a totes
les aportacions i volem estar i estem més propers que mai.

Ara el dia nou de març tenim una cita fonamental a les
urnes, cal renovar amplament la confiança que sempre hem
fet a Tortosa en els candidats socialistes, liderats per José
L. Rodríguez Zapatero. És necessari que Espanya mantingui
el govern que impulsa les polítiques socials per millorar
encara més l�estat del benestar, que impulsa l�Espanya que
es reconeix plural, que defensa l�Estatut d�Autonomia de
Catalunya per desenvolupar-lo i defensa l�Ebre contra les
pretensions transvasistes dels de sempre. Ara es l�hora de
reforçar el govern de progrés a Espanya, alhora que posem
una fita sòlida en la construcció de la nova alternativa a
Tortosa.

Joan Sabaté i Borràs
Portaveu del  Grup Municipal Socialista a l�Ajuntament de
Tortosa, senador i president del PSC a les Terres de l�Ebre

Al llarg d�aquests quatre anys, els tortosins i les tortosines visualitzarem bona part dels projectes endegats durant l�anterior
mandat socialista. Per tant, perquè en som en bona part responsables, en volem donar testimoni des d�aquesta secció.  Es
tracta d�explicar les obres programades i projectades i que ja es van començar a executar durant l�anterior govern amb
Joan Sabaté com alcalde. En són un bon grapat, tal com la ciutadania ha pogut i podrà comprovar. Publiquem, en aquest
número, les fotos del Mercat del Peix, la rotonda de la Simpàtica i l�urbanització del C. St. Domènech, només alguns exemples
de les darreres actuacions que s�estan enllestint gràcies a la tasca dels socialistes.
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El portaveu del grup municipal Socialista a l�Ajuntament de
Tortosa, Joan Sabaté, ha advertit de la gravetat que comporta
la suspensió per part de l�actual govern (CiU + ERC) de
l�ordenança de civisme, elaborada durant el darrer mandat per
fer front a les necessitats urgents de la ciutat, perquè deixarà
un altre cop la ciutat indefensa davant certes actituds contra
la convivència i el bon ús de la via pública. L�ordenança, que
paradoxalment va comptar abans de les eleccions amb el vot
favorable de CiU,  volia dotar d�instruments a la Policia Local per
poder actuar contundentment en casos d�incivisme  i
s�emmarcava en les noves pautes de comportament que es
generen a la nostra societat. «Calia replantejar les ordenances
de convivència i era necessària una regulació», ha explicat Joan

El govern deixa indefensa Tortosa de l�incivisme

Continuant amb la demagògia i ambigüitat electoralista de CiU,
si bé l�actual alcalde, Ferran Bel, havia promès durant la
campanya no pujar els impostos, el que no ens havia explicat
però era que sí que pensava elevar i de forma substancial les
taxes. I a les primeres ordenances aprovades pel nou govern
CiU-ERC, una de les taxes més universals, la de la recollida
d�escombraries, s�ha incrementat una mitjana del 15%. Però
això no és tot, el que més ha lamentat el PSC i que ha provocat
el seu vot contrari a les ordenances del 2008 és que aquesta
taxa s�incrementa més quant més modestes són les economies.
Així, els més perjudicats per la decisió són els veïns i veïnes de
les pedanies com ara Campredó i els Reguers i el d�altres carrers
considerats de tercera com els del Nucli Antic amb un

Puja considerablement el rebut de la brossa
increment del 23,89%. Mentrestant, els carrers de primera
patiran un increment del 9,92% i els de segona, d�un 15%.
«Ens trobem davant una situació que considerem injusta
perquè els veïns del nucli antic o de les pedanies pateixen un
increment més significatiu que no pas els de la plaça d�Alfons.
No és just», ha denunciat el PSC. Es tracta d�una mesura que
demostra el tarannà clarament conservador del nou govern,
un argument que també va exemplificar amb l�increment que
representarà per a la ciutadania el fet de decidir-se per un
matrimoni civil. Així, la tarifa per expedició de documents
administratius en els matrimonis celebrats a l�Ajuntament
puja un 58,50% mentre que els celebrats fora puja un
96,31%.

El Grup Municipal del PSC ha votat en contra del pressupost de
l�Ajuntament de Tortosa per a l�any 2008 perquè es tracta d�un
projecte «mal fet», tal com ho corrobora l�informe negatiu que
va rebre per part de la Intervenció municipal, ja que incrementa
en un 16,40% la despesa corrent i endeutarà més l�Ajuntament
amb un nou crèdit de 3,8 milions d�euros. A aquest deute caldrà
afegir ara el de la Gumtsa, de 3,7 milions d�euros. No han tingut
en compte el bon moment econòmic que passa l�Ajuntament,

Bel confon l�Ajuntament amb una oficina de
col·locació fruit de la tasca realitzada per l�anterior govern,  i han reduït la

capacitat de retorn que hi havia.
L�informe realitzat per la Interventora, a qui, per cert, se li

va donar festa el dia que el Ple havia d�aprovar aquest
pressupost, és dels més durs que s�han fet mai en aquest
Ajuntament. En aquest sentit, també qüestionar l�increment
d�un 16,40% de la despesa corrent i, sobretot, l�espectacular
augment pel que fa al capítol de personal, d�un 14,86%. El
senyor Bel ha confós l�Ajuntament amb una oficina de col·locació,
Els socialistes han advertit que CiU vol fer ara amb l�Ajuntament
el mateix que ha fet al Consell Comarcal del Baix Ebre.

Sabaté, portaveu socialista, que ha recordat que aquesta
ordenança anava més enllà d�establir mecanismes de sanció,
sinó que també treballava per la mediació i per lluitar contra
l�absentisme i reeducar els pares en la necessitat que els xiquets
i les xiquetes vagin a l�escola. El portaveu socialista ha destacat
el fet que aquesta ordenança va respondre a les reclamacions
fetes pel moviment veïnal de la ciutat davant les situacions
d�incivisme que es produïen a la ciutat. «Si tant dolenta era,
haurien pogut votar en contra en aquell moment», ha qüestionat
Sabaté, que ha afegit,  «Com és que ara la suspenen i fan marxa
enrere?». Segons el portaveu socialista aquesta contradicció es
deu «a l�esquizofrènia política del senyor Bel, de tarannà
profundament conservador, però que ara vol fer l�ullet a certs
sectors més radicals de la nostra societat»
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L�aposta del PSC per la indústria i l�ocupació

Si no fos perquè m�ho van assegurar per activa i per passiva hauria jurat
que era una broma el que m�acabaven de dir, que el senyor Ferran Bel
i Accensi, alcalde de la nostra ciutat, firmava com si res, tant tranquil,
amb la consellera de Salut la cessió per part de l�Ajuntament d�uns
terrenys al Pla Parcial de la Farinera, sí els terrenys que va menystenir
el senyor Bel, per construir el nou hospital. No en va, en poc menys
de 48 hores el portaveu del grup socialista, Joan Sabaté, va exigir a
l�alcalde que demani disculpes als tortosins per haver estès un bon
grapat de mentides i notícies intoxicades sobre aquest projecte tant
vital per al nostre territori i ciutat. I és que a banda dels flamants
dirigents de CiU al territori, el senyor Bel va qüestionar públicament el
projecte i va manipular l�opinió pública quan era candidat de CiU amb
l�únic afany d�aconseguir el poder.  Més endavant, us reproduïm les
notícies en què Bel proposa un emplaçament alternatiu, en què
apostava per un centre amb vocació territorial i no per un altre hospital
urbà o que la Farinera estava ofegat abans de nàixer amb la construcció
de la variant de l�Ebre. «Bel va desinformar i mentir per assolir el poder
i ara fa tot el contrari del que deia quan era a l�oposició», així de rotund es va mostrar Sabaté per desemmascarar una més de
les mentides de Ferran Bel a Tortosa. El portaveu socialista, però, celebra aquest canvi de parer i, sobretot, perquè s�ha fet un
pas més en la construcció de l�hospital de referència que ell mateix va presentar públicament, essent alcalde, amb la consellera
de Salut, Marina Geli.

L�hospital es farà on havia previst el PSC

El portaveu socialista, Joan Sabaté, ha lamenta la poca projecció
industrial del govern tortosí en dir no a la planta de compressió
de gas que s�ha de construir a Vinaròs i la manca de liderat
territorial de l�alcalde Ferran Bel en no aportar solucions al
conflicte d�Alcanar. El portaveu socialista s�ha mostrat totalment
estupefacte després d�haver escoltat l�argumentació presenta-
da per part de l�alcalde de Tortosa Ferran Bel i la portaveu de
CiU Meritxell Roigé per oposar-se al polígon industrial Catalunya
Sud com un dels possibles emplaçaments de la planta de gas
projectada davant la costa d�Alcanar. Durant l�argumentació,
en el ple de setembre, van arribar a titllar «d�insignificants» els
gairebé 500 llocs de treball directes i indirectes que la instal·lació
de la planta de compressió de gas pot representar per al
territori. Declaracions que són encara més colpidores si es té en
compte que durant la construcció de la planta, que pot durar
uns tres anys, l�empresa ocuparà un miler de treballadors més.
«És gairebé un insult que un polític consideri insignificant la
creació de llocs de treball. Potser a la senyora Roigé, amb la vida
solucionada laboralment i un sou important, li pot semblar
insignificant crear ocupació, quan aquesta és una premissa
bàsica per al nostre futur econòmic», ha assenyalat Sabaté. Cal
recordar que Sabaté va presentar al Senat una proposta per

instal·lar la planta de gas al polígon Catalunya Sud, per tal de
solucionar la problemàtica d�Alcanar. El govern tortosí no va
donar suport a aquesta iniciativa. I, fins i tot, no van assistir, amb
una clara manca de respecte institucional, a la reunió que el
secretari general d�Indústria, Ignasi Nieto, va tenir amb els
representants dels diferents sectors socioecònimcs del territori
i a la qual estava convidat l�alcalde tortosí. La planta s�instal·larà
definitivament a Vinaròs, en una zona industrial, després que els
socialistes aconseguissin el compromís del ministeri de canviar la
ubicació prevista davant  la costa d�Alcanar que hauria estat
molt nefast per al medi ambient.

El grup municipal del PSC ha denunciat que el mal anomenat Pla
d�Actuació Municipal es tracta d�un document fet a corre cuita,
improvisat, un copi-pegui de les actuacions dels diferents
departaments, al qual ja han hagut de fer modificacions
respecte al que van presentar a la premsa. Segons els socialistes,
probablement això es deu a que no sabem com s�ha de fer un
PAM però com que el van prometre havien de fer veure que ho
complien. «És ofenedor que l�Ajuntament intenti dir que això
és un PAM», han lamentat els socialistes.

Així, han emès un llistat d�actuacions sense planificar, sense
dotació econòmica, que és un brindis al sol que no té cap tipus
de solvència, ja que difícilment es pot considerar un document
de planejament. A més, cal afegir que ni tan sols han tingut la

EL PAM, un copi-pegui fet a corre cuita
deferència de presentar-lo a l�oposició. Els socialistes han
denunciat que el juliol passat CiU va accedir al govern sense
programa i «avui continuem sense veure cap model». Aquest
PAM, que es pot consultar al web de l�Ajuntament, està mal
redactat, és caòtic, està carregat de repeticions, vaguetats i
parla més d�intencions que de concrecions. Es tracta d�un
document per vendre fum en què han desaparegut projectes
com el del Portal Sud. I el més sorprenent, el gran tema estrella
electoral per fer sang contra els socialistes, el cobriment del
velòdrom, el preveuen per al 2011, el seu darrer any de
mandat. Està clar que és un document que no se�l creuen ni ells
mateixos ni els seus socis, ja que un 47% de l�assemblea local
d�ERC no li ha donat suport.
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Retalls de premsa
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Els socialistes vam abandonar la inauguració del monument a la lluita contra el PHN  el 16
de desembre passat quan l�alcalde  Ferran Bel iniciava el seu parlament, tot recordant el
suport de CiU  al transvasament de l�Ebre. «Aquest és un monument que ha d�inaugurar
la gent del territori, on calia invitar a tots els representants polítics dels nostres municipis,
evidentment, però el que no podíem tolerar és que qui faci els parlaments inaugurals sigui
un dels polítics que no es va oposar a aquest transvasament, que no va donar suport al poble
en aquesta lluita, i que avui apareix com si res hagués passat inaugurant un monument que
paradoxalment homenatja la lluita d�un poble contra el greu atemptat avalat pel seu partit»,
va assenyalar Joan Sabaté, president del PSC a l�Ebre. Davant tot això, Sabaté considera
que calia fer un gest clar i contundent. «Creiem que per dignitat i justícia històrica, no
podíem permetre que el senyor alcalde de la ciutat, en un acte de gran hipocresia, fes el
paper de salvador de la pàtria, quan tothom sap quin ha estat el paper de CiU en aquesta
lluita, votant a favor del transvasament a les Corts Generals. Potser en saben molt de fer
el paperot per quedar bé, però a nosaltres no ens enganyen». Per tant, segons Sabaté,
«els socialistes hem volgut estar al costat de la gent en la inauguració del monument, un
homenatge que mereixen tots i totes les que van lluitar pel futur de l�Ebre, però en cap
cas podem admetre que qui reivindiqués aquesta lluita fos precisament un dels principals
culpables que aquesta s�esdevingués».

Un monument als que vam lluitar contra el
transvasament del partit del senyor Bel

El grup municipal Socialista va presentar en el ple
ordinari d�octubre una moció de suport a les víctimes
de violència sexista, una moció que paradoxalment
va ser rebutjada amb els vots en contra de CiU i ERC.
La regidora socialista encarregada de defensar la
moció, Consol Cordero, va lamentar el rebuig de les
dues formacions a una «moció positiva que només
demanava realitzar un minut de silenci a l�inici dels
Plens si malauradament hi havia hagut víctimes mortals».
Segons la regidora es tractava d�una proposta simbòlica però
que volia contribuir a la conscienciació encara necessària per tal
de pal·liar «una lacra social» que afecta malauradament a massa
dones, i també a la nostra ciutat. «L�administració ha de
treballar per aquesta conscienciació, en això hem de ser
capdavanters», va raonar, «i així ho vam fer durant el govern
anterior i precisament amb el consens dels grups que avui
diuen que no».

CiU i ERC voten en contra d�una moció de
suport a les víctimes de violència sexista

El Grup Municipal Socialista a l�Ajuntament de Tortosa va
presentar en el ple d�octubre una moció, d�acord amb la
campanya dels sindicats UGT i CCOO, per tal que no hi hagi
ni a l�Ajuntament ni als seus organismes autònomes salaris per
sota dels mil euros. La moció va ser defensada per la regidora
socialista Consol Cordero que va recordar que durant el
període en què va ser responsable de l�àrea de Personal a
l�Ajuntament es van dur a terme ja un seguit de mesures per
millorar la situació dels treballadors i treballadores. En aquest

El govern local no dóna suport a les millores
laborals

La regidora socialista també considera injustificades les
excuses presentades tant per CiU com per ERC . «És aquella
excusa emprada per les classes privilegiades per eludir resoldre
una injustícia concreta tot al·legant que hi ha tantes injustícies
al món que això difícilment serviria per a res. Per ells, aquesta
és la millor manera perquè res canviï, l�essència de les polítiques
conservadores.» La regidora també va lamentar el seguidisme
ideològic d�ERC respecte a CiU.

sentit, va fer referència a l�acord de millora de les condicions
laborals del personal funcionari i un nou conveni amb millores
bàsicament de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
«que ha estat exemple per a altres administracions». «En
aquesta línia i donant continuïtat a la millora de la situació dels
treballadors i treballadores s�ha volgut presentar aquesta
moció», ha explicat Cordero. Cordero va lamentar sobretot
l�abstenció d�ERC davant aquesta proposta de millora i més
tenint en compte que es tracta d�una campanya de la UGT
i un dels regidors republicans és membre alliberat d�aquest
sindicat.  CiU i ERC s�havien compromès amb la UGT durant
la campanya electoral.
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Han dit:
Ferran Bel, quan era aspirant a alcalde referint-
se al nou hospital de Tortosa.  Declaracions a El Punt,
divendres, 13 d�octubre de 2006.

«Continuem sent molt escèptics sobre la decisió d�emplaçar
el nou hospital de Tortosa al sector de la Farinera».

Bel va recordar que els terrenys d�ús públic encara no són
de l�Ajuntament, i que l�alcalde Joan Sabaté (PSC) «ha dit
una bola de campionat»

«El nou hospital està ofegat abans de néixer»

El decàleg de Fer-ho Bé del senyor Bel 
El resum seria, Fer-ho bé és fer una cara de bon «mosso» per
davant, prometre-ho tot i  desdir-te�n per darrere.

I és que Fer-ho Bé és:

1. Dir que no a que els teus treballadors cobrin més
de 1.000 euros al mes i tu cobrar-los cada setmana ( el
senyor Bel cobra 63.000 euros i no es dedica
exclusivament a l�Ajuntament).

2. Dir que la creació de100 llocs de treball a la ciutat
«és insignificant» (Va dir Meritxell Roigé) i tu ficar-te un
sou de 57.000 euros.

3. Dir que tens l�aprovació de patrimoni per tirar
endavant unes obres i que aquesta arribi setmanes
després de les teves declaracions.

4. Dir que contestaràs les sol·licituds de visita a
l�alcaldia en 72 hores i tardar mesos a fer-ho si tens la

sort que et responguin.
5. Dir que no hi ha diners al calaix i destinar 178.000

euros a dedicacions exclusives, o gastar-te els diners en
moblar-te el despatx, en mòbils nous�

6. Dir el que pensa CiU i dir a la vegada que és el
mateix que pensa ERC sense deixar-los opinar per ells
mateixos.

7. Dir no al minut de silenci de suport a les víctimes
de violència sexista.

8. Acusar sense argumentació a regidors de l�oposició
i no deixar-los respondre en el Ple.

9. Dir que governes per a tothom i a les primeres
ordenances que aproves apuges les taxes a les economies
més modestes.

10. Fer fora una bona professional de radio Tortosa,
llicenciada en periodisme, necessària al seu lloc de treball,
embarassada i quedar-se tan pantxo.

Sóc el millor (guapo!!!), els socis ni piulen (de fet em miren al
dit quan senyalo), a l�oposició no la deixo parlar, cada dia faig
nous clients per al partit (xist, no es pot dir que enxufi als
meus, home!!!), faig fora als que no em riuen les gràcies, sé
com pilotejar a la gent i prometre�ls el que no puc complir i
tinc controlada l�opinió pública amb la rumorologia barata que
escampo per bars i tertúlies. Has gravat el que t�he dit per a
TTV?

La Veu de l�Ebre. 8 de febrer de 2008.
«En tot aquest període d�escepticisme... el llavors cap de

l�oposició Ferran Bel va expressar un reguitzell de dubtes
sobre la conveniència de l�emplaçament i l�electoralisme de la
inversió. Curiosament divendres passat el mateix Bel (ja com
alcalde) protagonitzava juntament amb Geli una roda de
premsa que servia per oficialitzar la cessió de 35.000 metres.»
Bel acabava de firmar amb la consellera Marina Geli la cessió
de terrenys per al nou hospital al PLA PARCIAL DE LA
FARINERA.

Lo dit a la llaga

La manca d�escrúpols del nou govern
La manca d�escrúpols sembla una de les qualitats del nou alcalde
i del  «nou» estil de govern a Tortosa. Així, al nostre alcalde,
senyor Bel i Accensi, no li ha tremolat ni el dit petit del seu peu
en prendre la decisió de no renovar un contracte laboral a una
treballadora de la casa, una periodista de Ràdio Tortosa, que
estava embarassada de vuit mesos en acabar el seu contracte.
Es pot dir literalment que ha estat acomiadada perquè el seu
lloc és necessari a la ràdio, que ara funciona sota mínims, amb
un sobreesforç de la directora que s�ha quedat sense plantilla.
I el més greu, s�ha fet després d�anunciar un increment del
pressupost de la ràdio i anunciar a bombo i plateret que es vol
promocionar l�esmentada emissora. Està clar que, per molt que
enredin la troca, no tenen cap motiu: la treballadora en qüestió
ha demostrat la seva professionalitat i la qualitat de la feina

realitzada al llarg dels darrers anys, treballant fort i dur des de
la pluralitat i en benefici de la seva ciutat. Bel ha pres aquesta
decisió, segons s�ha pogut saber, amb argument tant sòlid com
aquest: està decidit i prou. Sense tenir en compte la vàlua
professional, sense tenir en compte la lluita contra la discriminació
de gènere, i amb una posició autoritària, prepotent i masclista.
El més trist, però, és que aquest govern estigui suportat per
una altra formació política a qui creiem més sensibilitzada en la
lluita contra el sexisme i la discriminació cap a les dones, un grup,
ERC, que té a les seves files un destacat sindicalista i que ha
permès aquesta situació sense dir ni mut. El govern de Bel ha
aplicat aquesta política de passar el rodet en altres treballadors
de la casa que han vist com no se'ls renovava el contracte tot
i la seva demostrada vàlua personal.
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Edita:

La candidata del PSC a les eleccions generals, Carme Chacón,  ha afirmat
més d�un cop durant aquesta campanya que si els socialistes continuen
governant  «amb tota rotunditat: no hi haurà transvasament de l�Ebre».
«Amb l�orgull i la responsabilitat dels que han complert la seva paraula, els
socialistes som l�única garantia de l�enterrament definitiu del transvasament
de l�Ebre», ha afegit Chacón, per qui «tothom ha pres consciència menys
els que volen continuar mentint».

Chacón ha assegurat que «el PP de Catalunya va tornar a donar suport
al transvasament i CiU no sabem si donarà suport al PP, perquè un dia diuen
una cosa i l�endemà en diuen una altra».

Per contra, ha explicat, els socialistes «estem compromesos amb les
infrastructures de l�aigua del segle XXI» . «Els catalans i catalanes som la
garantia de jubilar aquesta dreta centralista i rància, que en lloc de mirar al
futur, pensa en transvasaments del passat que estan molt bé enterrats», va dir la candidata. Segons Chacón, el transvasament
«hauria estat un error majúscul» i «hem fet les inversions perquè les infrastructures de l�aigua arribin el més aviat possible». «Els
catalans i catalanes sabem que tenim la clau del proper govern d´Espanya, i mai no hem faltat a una cita amb el nostre destí.»

Carme Chacón: «Amb tota rotunditat: no hi
haurà transvasament de l�Ebre»

Per les Terres de l�Ebre
Els principals eixos programàtics de la campanya electoral del
PSC amb vista a les eleccions generals del 9 de març versaran
bàsicament en impulsar les infrastructures necessàries per al
territori i garantir el no al transvasament de l�Ebre. Els socialistes
som la garantia per enterrar definitivament el transvasament de
l�Ebre i hem adquirit un compromís ferm per evitar una de les
principals problemàtiques que és la regressió del Delta de l�Ebre.
Hem iniciat les actuacions de protecció del Delta davant la
regressió i de millora de la qualitat de les aigües previstes al
PIPDE, amb una inversió d�uns 450 milions d�euros. Així mateix
també s�executaran les obres complementàries necessàries per

evitar a curt termini l�impacte de la regressió, tal i com està
previst en el dic de protecció de la badia dels Alfacs.

Cal denunciar la manca de credibilitat de CiU que ara s�omple
la boca dient no al transvasament, ara que no governen enlloc,
mentre quan realment van poder aturar aquest projecte, quan
governaven, li van donar suport.  El PSC  vam dir no al
transvasament quan no governàvem i hem aturat el
transvasament quan hem arribat al govern. Pel que fa a la
política medioambiental, els socialistes defensarem el cabal
ecològic de l�Ebre definit pel Consell de la Sostenibilitat i estem
abocats amb la neteja dels residus de l�Ebre a Flix.

Hem fem efectiva una de les principals reivindicacions del
territori, amb la licitació fa pocs dies de les obres de la variant
de l�Aldea, i  també posarem en marxa aviats els projectes de
les variants de Corbera i de Gandesa, a la N-420. Apostem
perquè la sortida de l�A-68 al corredor del Mediterrani es faci per
les Terres de l�Ebre amb la connexió amb el Port dels Alfacs, i
també es vol millorar la N-420 al seu pas per la Terra Alta i la
Ribera d�Ebre per garantir una sortida opcional cap al Port de
Tarragona. Altres aspectes destacats del programa és l�execució
del tram de la Jana-Vandellòs de l�A-7, de la qual els socialistes
vam ser els primers a plantejar-ho, l�accés de doble nivell de la
carretera N-340 a Alcanar i la reforma de l�estació ferroviària de
l�Aldea com a estació central del territori i amb terminal de
mercaderies.
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