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Denunciem la tala indiscriminada d’arbres
Reclamem més pes polític de la regidoria de Medi Ambient i que es creï ja el
Consell de Participació de l’Espai Públic. “Un arbre talat, un arbre plantat”,
aquesta és la reclamació que fem perquè Tortosa sigui una ciutat amable i per a
les persones.

Proposem ajuts econòmics en el pagament de
l’IBI i l’Impost de Vehicles
Tot i estar d’acord amb la decisió del govern de fraccionar el pagament de l’IBI,
els socialistes tortosins ho considerem insuficient i creiem que és de “vital
importància que l’Ajuntament adopti de forma urgent mesures més rellevants”.

Reclamem prevenció i recursos per a la
campanya forestal
Els socialistes de Tortosa presentarem una moció en què reclamarem al govern
de la Generalitat que no retalli en personal ni en mitjans tècnics i materials en la
lluita contra el foc i que destini com a mínim els mateixos recursos de l’any
2011.

Més ideologia per fer front a la crisi
Xavier Marin va presentar el seu llibre Izquierda y Derecha. Diferencias Políticas
Fundamentales en el marc de les activitats de la Primavera Cultural. Es tracta
d’un gratificant exercici de política en un moment en què és més necessària que
mai per fer front a les desigualtats que ha comportat la crisi econòmica.

Sabaté demana a Wert que rectifiqui
El senador ha demanat al ministre que actuï amb lleialtat amb Catalunya: “Ningú
no ha qüestionat el model lingüístic català. Rectifiqui perquè el conflicte no és
bo per a Espanya”

Montilla parla “clar i català” a Tortosa
El periodista Gustau Moreno i el President conversen sobre els fets més
destacats al país i a les Terres de l'Ebre durant els quatre anys de la seva
presidència.

CiU gira l’esquena a les actuals corresponsalies
de TV3 i Catalunya ràdio a l’Ebre
El rodet convergent va tombar les mocions del ple d'abril presentades per PSC i
ICV en contra dels acomiadaments a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, i per al manteniment de les actuals corresponsalies i en defensa
dels mitjans públics.

Després de dos anys... res a celebrar!
Article del regidor Enric Roig sobre l’incompliment especialment lacerant del
govern de CiU a la nostra ciutat del Complex d’aigües, les obres de les quals es
van posar en marxa, com en una obra de teatre més, de forma sospitosament
sobtada pocs dies abans de les eleccions municipals del maig de 2011, i que ara
ja porten aturades més dos anys.

On va dir blanc, ara diu negre
“Bel insisteix a cobrir el velòdrom”

28 de juny de 2007

Contràriament a aquesta promesa electoral, Ferran Bel, en la propera sessió
plenària al consistori tortosí, sotmetrà a votació la sortida a informació pública
de l'estudi de viabilitat econòmica i financera del contracte de construcció i
explotació en règim de concessió de l’obra de construcció de sis pistes de pàdel
al velòdrom municipal.

L'agenda
MAIG
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 29 de juny
JULIOL
Del 18 al 21 de juliol

Tot el dia

La busca de Tortosa
Tots els actes són públics, gratuïts i oberts a tothom
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