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Denunciem la supressió d'aparcaments gratuïts
El govern de CiU manté les places de zona blava mentre que s’eliminen
aparcaments gratuïts a l'avinguda Lleida i al carrer Ràpita on s'han substituït els
aparcaments en bateria per aparcaments en línia.

Evidenciem el mal estat del parc infantil del
Temple
Reclamem al govern de Bel que hi actuï de manera immediata, que escolti la
gent i creï un consell de la via pública amb l’objectiu de desenvolupar un Pla de
manteniment de la via pública i els edificis municipals.

Ni piscina, ni velòdrom a Tortosa
Els socialistes considerem un escàndol la proposta d’habilitar sis pistes de pàdel
al velòdrom que dificultarà el desenvolupament de competicions de ciclisme.

Cinefòrum contra els desnonaments
Dintre dels actes de la Primavera Cultural, el passat dijous 23 de maig es va
projectar la pel∙lícula 5 metros cuadrados de Max Lemcke en una sessió de
Cinefòrum en defensa dels afectats pels desnonaments.

Foment es compromet a publicar l'estudi
informatiu del traçat definitiu de l’A-7
És un dels acords de la reunió d'alcaldes i representants parlamentaris del PSC,
CiU i ERC amb el director de Carreteres entre els quals hi havia el senador Joan
Sabaté i l'alcalde de Camarles, Joan Curto.

Curs d'oratòria
David Gutiérrez, formador de l'Escola Xavier Soto, imparteix un curs d'oratòria i
tècniques de comunicació interpersonal a la seu del PSC.

Pous de Sant Bernabé i connexió al dipòsit i xarxa
de Jesús
Article d'Antoni Sabaté Ibarz, membre de la Junta Veïnal de Jesús en
representació del PSC, i portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament
de Tortosa

On va dir blanc, ara diu negre
El projecte del nou aparcament al barri antic de
Tortosa garanteix conservar el tram de muralla
afectat
“L'aparcament del Rastre és possible tècnica i
patrimonialment i és viable econòmicament”
Ferran Bel, 7 d'octubre de 2008

Contradient una vegada més les promeses del govern de CiU, el regidor del barri
dels Rastre, Joaquim del Pino ha matisat que ara mateix el pàrquing de la plaça
Mossèn Sol és inviable des del punt de vista tècnic i econòmic.

L'agenda
JULIOL
Dissabte 6
Del 18 al 21 de juliol

Tot el dia

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

La busca de Tortosa
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

