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CiU tomba la moció del PSC per recuperar els 
aparcaments gratuïts suprimits 

El govern de CiU vota en contra de la sol·licitud de rectificar la supressió de 

places d’aparcament gratuïtes i d’encomanar un estudi de mobilitat que 

contempli altres formes d’estacionament, mentre aplica la zona blava a 50 

places a Ferreries que haurien de ser gratuïtes. 

 
 

 

Bel reconeix que incompleix la implantació de 
l’administració electrònica a l’Ajuntament de 
Tortosa 

La moció que argumentava que és incomprensible que al segle XXI la ciutadania 

només pugui anar a finestreta, i demanava es creï una xarxa de punts d’accés 

públic i gratuït a Internet, va ser aprovada per unanimitat al Ple. 

 
 

 

Apostem fort per resoldre el problema de l’atur 
juvenil 

La moció aprovada al Ple, amb l’abstenció d’ERC, inclou propostes per a resoldre 

el problema de l’atur juvenil, ja que l’atur, no es combatrà realment, si no hi ha 

mesures que permetin una reactivació econòmica real. 

 
 

 

Lluitem per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia 

Lesbianes, transsexuals i gais, tenen dret com qualsevol altre ciutadà i 

ciutadana, a viure en pau, tot i això continuen les discriminacions a les escoles i 

als instituts, a la feina, al carrer, als espais de lleure. La moció aprovada al Ple 

aposta per l’eradicació d’aquestes desigualtats. 

 
 

 

Necessitem que Europa doni esperances i 
solucions als joves 

El senador Joan Sabaté, en la compareixença del Secretari d'Estat per a la Unió 

Europea ha afirmat que es necessiten polítiques concretes i reals especialment 

de cara als joves i que tinguin a veure amb les garanties d'equitat en el crèdit a 

les empreses i en la unió bancària 

 

 
 

 

El PSC presenta el manifest en motiu del Dia de 
l'Orgull lèsbic, gai, transexual i bisexual  
Des del PSC seguim treballant pels drets d’aquest col.lectiu de persones i per 

una llei per l’eradicació de l’homofòbia i la transfòbia i seguim reivindicant 

l'ORGULL, perquè ens enorgullim de ser com som.. 

 

 

 

 

A Tortosa continuen les retallades,  
ni justes ni necessàries! 
Article del regidor Enric Roig sobre la continuïtat de les retallades del govern de 

CiU, ara talant arbres i reduint places gratuïtes d’aparcament. 

 

 

 

On va dir blanc, ara diu negre 

 

El pàrquing de l’edifici de les delegacions obrirà 
a principis del 2013 

”Permetrà reordenar i generar nous aparcaments”  

Ferran Bel, 12 de juliol de 2012 

Havia de ser al gener, després el primer trimestre i aquesta setmana Ferran Bel 

ha reconegut que l’aparcament no serà operatiu fins a final d’any. Una vegada 

més el govern de CiU incompleix i ha de desmentir les seves promeses. 

 

 
 



 

 

L'agenda 
JULIOL    

Dissabte 6  10,00 h 3ª Jornada Municipal de l’Agrupació Local del PSC de 

Tortosa 

Casa Gil de Federic 

Seu del PSC 

Del 18 al 21 de juliol Tot el dia XVIII Festa del Renaixement 

La busca de Tortosa 

Casa Gil de Federic 

Seu del PSC 

Dijous 18 de juliol De 18 a 24 h Ambients del XVI Casa Gil de Federic 

Divendres 19 de juliol D’11 a 13,30 h  

i de 18 a 24 h 

Ambients del XVI Casa Gil de Federic 

 19,00 h Música als balcons – Els jocs de sempre  

 20,00 h Col·loqui del Renaixement 

Grups socials i espai urbà a la Tortosa del segle XVI  

a càrrec de Pere Audí 

 

Dissabte 20 de juliol D’11 a 13,30 h  

i de 18 a 24 h 

Ambients del XVI Casa Gil de Federic 

 19,00 h Música als balcons – Els jocs de sempre  

Diumenge 21 de juliol D’11 a 13,30 h  

i de 18 a 24 h 

Ambients del XVI Casa Gil de Federic 

SETEMBRE    

Divendres 27  20,00 h Presentació del llibre La crisis de la socialdemocracia: 

¿qué crisis? de Ignacio Urquizu 

La 2 de Viladrich 

Tots els actes són públics, gratuïts i oberts a tothom 

   

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem de que les seves dades personals son incloses en fitxers titularitat del PSC, per fer-
te arribar periòdicament informació sobre les seves activitats.. Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la Llei pot dirigir-se a nosaltres mitjançant un correu 
electrònic a la següent adreça: pscgm.tortosa@gmail.com   

Si us plau, no responguis a aquesta adreça, si vols comunicar-te amb el PSC escriu a tortosa@socialistes.cat  

 

 


