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Denunciem il·legalitats en el cobrament de la
zona blava a Tortosa
S'ha comprovat que hi ha una cinquantena de places a la plaça Joaquin Bau que
no consten en el contracte amb l’empresa adjudicatària de la concessió de la
zona blava.

El govern de Bel rebutja la proposta del PSC per
garantir el dret a l'habitatge
Les mocions presentades pel Grup Municipal del PSC de Tortosa reclamen al
Govern de la Generalitat solucions. Solucions per als ajuntaments, com a
administracions més properes a la ciutadania, amb els quals té un important
deute contret, i solucions per aquells que més malament ho estan passant,
perquè se’ls garanteixi el dret a l’habitatge. Totes dues van ser rebutjades.

Bona resposta ciutadana a la campanya
Xeic! Pos com tenen Tortosa!
Considerem positiu que el govern hagi reaccionat davant les denúncies que
s’han fet arribar a l’alcalde en el marc de la campanya. No obstant, denunciem
que les actuacions que dutes a terme demostren la manca de criteri, la
improvisació constant i nul∙la planificació del govern de CiU en la cura de la via
pública.

Mireu el vídeo de la campanya

Ens sumem a la campanya de recollida d'aliments
a Tortosa
Seguint la campanya Ajuda’ns a ajudar, iniciada el passat mes d'abril, per recollir
roba i aliments, el PSC va participar dissabte passat en la campanya de recollida
d'aliments Tots plegats... i Tu també! tant des del voluntariat participant de
manera activa en algun dels torns de recollida, com des del punt de vista de les
entitats socials ciutadanes aportant els aliments recollits en la campanya
Ajuda’ns a ajudar

"La llei de costes és un atemptat gravíssim al
medi ambient i un insult a la intel·ligència"
El senador socialista Joan Sabaté lamenta el vot contrari de CiU als vetos a la
proposta de llei del govern del PP que amenaça la costa catalana i vulnera
competències de l'Estatut

Lliurem el Guardó Marcel·lí Domingo 2013
El PSC de Tortosa lliura en commemoració del Dia de la República el primer
Guardó Marcel∙lí Domingo a Ramon Segarra i Victòria Campos pel seu
compromís en la defensa de la llibertat, la democràcia i els drets dels més
febles.

Celebració de l'1 de maig
UGT, CCOO, ICV i PSC van realitzar la tradicional ofrena floral al monument a
Rafael Vidiella en un acte reivindicatiu en què es va apel∙lar a la figura d'aquest
insigne polític i sindicalista tortosí en la lluita en defensa dels drets socials i
laborals i a favor dels més dèbils.

Amb la seguretat de les persones no es juga!
Article del regidor Enric Roig demanant mesures de seguretat provisionals al
govern després que els informes tècnics hagin donat la raó al PSC que les
baranes del pavelló del Temple de Tortosa no compleixen la normativa

On va dir blanc, ara diu negre
“L'alcalde de Tortosa assegura que les obres de
les piscines començaran abans de final d'any”
Ferran Bel va fer aquesta afirmació el mes de juny de 2010. Les obres van
començar el 4 d'abril de 2011, un mes abans de les eleccions municipals. Dos
anys després tot continua igual.

L'agenda
MAIG
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 5 metros cuadrados (2011)

Casa Gil de Frederic
Seu del PSC

3ª Jornada Municipal de l’Agrupació Local del PSC de
Tortosa

Casa Gil de Frederic
Seu del PSC

XVIII Festa del Renaixement

Casa Gil de Frederic
Seu del PSC

JUNY
Dissabte 15 de juny
MAIG
Del 18 al 21 de juliol

Tot el dia

La busca de Tortosa
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

