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Ajuda'ns a millorar Tortosa
La campanya Xeic! Pos com tenen Tortosa! vol servir d’altaveu als tortosins i
tortosines generant un espai on puguin explicar els problemes que pateixen dia
a dia. I ho vol fer de forma amable, premiant la participació dels ciutadans i les
ciutadanes que estan farts.

Mireu el vídeo de la campanya

Proposem que es tiri endavant un Pla d’Acció
Integral d’Infraestructures Esportives
L’estadi és el mirall que ens torna la cara real d’un govern que està esgotat i que
ja no és creïble després de tants incompliments. Davant aquesta nova mala
gestió, els socialistes han tornat a reclamar que es tiri endavant la remodelació
de les instal∙lacions esportives però amb un projecte adaptat a les necessitats
reals de Tortosa.

Tortosa pot pagar pel regidor de serveis que té?
“Tortosa te la llum que pot pagar” amb aquesta frase lapidaria el regidor de
serveis Domingo Tomàs ha justificat l’aturada selectiva de lluminàries que, des
de fa més d’un any i mig, el govern de CiU porta duent a terme a la nostra
ciutat. Tomàs, com Bel, continuen entestats en fer creure als tortosins que la
campanya Xeic, pos com tenen Tortosa! és una campanya de crítica a la nostra
ciutat.

Joan Sabaté reclama que s'exigeixi
responsabilitat social a ERCROS
El senador demana també la compareixença del ministre d'Indústria davant
l'anunci d'un cessament parcial de l'activitat, malgrat la inversió pública que
representa netejar el que va contaminar a l'embassament

Reclamem la integració tarifària del transport
públic per millorar preu i servei
Els socialistes han recordat l’aposta de l’anterior govern per potenciar el
transport i la mobilitat al territori que marcava el 2012 com la data per fixar la
integració tarifària, un compromís que l’actual govern ha oblidat.

"República és Democràcia"
La Joventut Socialista de les Terres de l'Ebre van organitzar dissabte l'acte
reivindicatiu Cap a la III República des d'Alcanar, Ulldecona, Amposta i Tortosa.

En defensa de l’Hospital Verge de la Cinta i de la
Clínica Terres de l’Ebre
Article d’Antoni Sabaté Ibarz. Portaveu del Grup Municipal del PSC a
l’Ajuntament de Tortosa.

On va dir blanc, ara diu negre
“Tortosa ja no és la prioritat de Bel”
Els socialistes denuncien les contradiccions i la demagògia de Ferran Bel que
sempre havia afirmat que no es podien compatibilitzar dos càrrecs
institucionals:
“Si sóc alcalde de Tortosa no agafaré cap altra responsabilitat política”

L'agenda
Dimarts 23 d’abril

De 10 a 20,30 h

Diada de Sant Jordi. Taller de manualitats i papiroflèxia

Plaça d’Agustí Querol

Dimecres 1 de maig

10,30 h

Homenatge i ofrena floral al monument a Rafel Vidiella

Parc de la Fira

Dijous 2 de maig

20,00 h

Presentació del llibre Clar i català de José Montilla

La 2 de Viladrich

Dilluns 13 de maig

20,00 h

Presentació del llibre esquerra i dreta, diferències
polítiques fonamentals de Xavier Marín

La 2 de Viladrich

Dijous 23 de maig

21,30 h

Cine Fòrum: No als desnonaments!
Projecció de la pel∙lícula Cinco metros cuadrados (2011)

Casa Gil de Frederic
Seu del PSC

Dijous 20 de juny

21,30 h

Cine Fòrum: Per determinar

Casa Gil de Frederic
Seu del PSC
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