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Una Expoebre més cara
per a expositors i ciutadania
Expectants estàvem davant les
promeses i anuncis del nou equip
de govern encapçalat pel senyor
Bel i Accensi per veure com pensaven dur a terme la potenciació de
les fires, aquelles que havien de fer
cada dos mesos al municipi i que,
de moment no veiem per enlloc.
Però quina ha estat la nostra sorpresa quan hem comprovat que la
seva manera de potenciar
Expoebre és a base d’encarir
aquest certamen per als expositors i els ciutadans.
Davant aquest greuge, el portaveu socialista, Joan
Sabaté, ha denunciat públicament que enguany
l’expositor que participi a la nostra fira haurà de pagar
un 45,8% més que l’any passat, mentre que per als ciutadans que hi vulguin assistir el preu de l’entrada serà
de 3 euros, un 42,9% més que l’any passat. Allò més

L’acció de govern duta a terme
durant l’anterior mandat , amb els
socialistes al capdavant, continua
donant els seus fruits. Així aquest
mes s’han enllestit les obres
d’urbanització del carrer Portal del
Rastre, incloses en el Pla Integral del
Casc Antic de Tortosa que l’anterior
govern va aconseguir incorporar a la
Llei de Barris de la Generalitat.
També estan a punt d'enllestir-se les
obres del carrer Hereus d’En Gasol a

paradoxal, però, és que el senyor
Bel quan no era alcalde va arribar a
dir que volia que l’entrada fos gratuïta i ara que ja ha assolit
l’alcaldia, no només no ho compleix sinó que n’augmenta el preu
considerablement. El portaveu
socialista ha lamentat aquesta
situació i ha exposat al govern que
si el que es pretenia era augmentar el pressupost d’Expoebre això
no s’havia de fer a costa dels ciutadans i ciutadanes i els expositors que li donen vida,
sinó que s’hauria pogut fer amb una aportació major
des de l’Ajuntament al Patronat. Cal destacar que la fira
es podrà realitzar un altre cop enguany en aquest escenari de luxe que és el nou pavelló firal gràcies a l’acció
duta a terme durant l’anterior mandat, aquell pavelló
tan criticat pels convergents.

Bítem, una actuació que l’anterior
govern va incloure en el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC), o sigui que també compta
amb el suport econòmic de la
Generalitat. Aquesta bona entesa
segellada per l’anterior govern amb

la Generalitat també ha repercutit
positivament amb una altra actuació vital per a Tortosa com és la urbanització de l’avinguda Felip Pedrell.
Un cop enllestides aquestes obres, la
Generalitat cedirà al municipi la titularitat d’aquesta via tal com ja va fer
l’any 2006 amb l’avinguda
Generalitat, l’avinguda Colom, el
carrer Tarragona i la Rambla
Catalunya.
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Cap detracció més de l’Ebre
La Federació del PSC de les Terres
de l’Ebre volem manifestar la nostra posició clara i contundent contra els transvasaments i refermar
la nostra aposta pels principis de la
Nova Cultura de l’Aigua. Els socialistes de l’Ebre volem deixar constància que ens mantenim ferms en
el rebuig a la política de fer transvasaments com a model de gestió

de l’aigua. En cap cas donarem
suport a qualsevol nova detracció
d’aigua de l’Ebre.
La situació actual que viu el país
és una emergència nacional, ja que
patim la pitjor sequera dels darrers
anys. En aquest sentit des de la
Federació de l’Ebre del PSC, volem
mostrar el nostre suport a la gestió
que de la crisi està duent a terme el
Govern de la Generalitat
per tal de fer front a
aquesta situació. També
volem deixar constància
de la bona feina feta pel
Govern de la Generalitat
amb la implementació
de les diferents mesures
d’estalvi i eficiència, reutilització i recuperació
d’aqüífers i antics pous,
construcció de dessaladores... per garantir els

recursos hídrics necessaris per a
Catalunya.
No obstant això i donat que,
com dèiem, ens trobem davant
d’una situació excepcional, estem
al costat del Govern de la
Generalitat en la recerca de les
millors solucions per fer-hi front a
la crisi. Això sí, des de l’exigència
clara i rotunda que no es tregui ni
una gota d’aigua més del riu Ebre
i que la gestió de la crisi es faci
amb els recursos i concessions
existents.
Finalment volem recordar a la
nostra ciutadania el paper dut a
terme pels socialistes de l’Ebre en
la lluita contra els transvasaments
previstos en el PHN i en la seva
derogació. Els socialistes ebrencs
ens mantindrem ferms en aquesta
posició.

Incapacitat per mantenir Tortosa neta
El darrer ple extraordinari de març
es va aprovar una modificació dels
estatuts del consorci de residus del
Baix Ebre(REBE). No és cap secret
que la gestió de la recollida selectiva de residus a Tortosa, que
l'Ajuntament té delegada en el consorci és un desastre que ve ja de
l'anterior mandat. Els contenidors
de recollida selectiva a Tortosa
sovint apareixen plens i envoltats
de residus no recollits. Ja en
l'anterior mandat ens vàrem queixar reiteradament i de manera discreta, per no generar polèmiques

gratuïtes, perquè el nostre objectiu
era millorar el servei i no
l'enfrontament institucional. El
resultat va ser decebedor. Una pèssima gestió de la gerència del consell comarcal, que presidia el Sr. Bel i
Accensi, que a més gestionava el
consorci i que s'ha mantingut en el
mandat actual. La nostra sorpresa
ha estat que com a solució se'ns
proposa nomenar un gerent específic del consorci, com a càrrec de confiança. Creen un lloc de treball per a
algú de la seva corda, sense cap
canvi en la prestació del servei, cap

revisió del contracte, ni cap millora
en la infrastructura, que almenys
permeti suposar ganes de millorar
el servei que al cap i la fi és el que
mos interessa als ciutadans.

La prepotència del senyor Bel
Una vegada més, i com ja ens té
acostumat el nou alcalde, senyor
Bel i Accensi, en el darrer ple
extraordinari del mes de març va
tornar a fer una exhibició de prepotència i de menyspreu a la representativitat democràtica dels
grups municipals de l'oposició. Va
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optar un altre cop per menystenir
el debat no contestant moltes de
les intervencions dels portaveus
d'aquests grups i tancant a correcuita el ple, defugint el legítim i
necessari debat democràtic, que
substitueix per declaracions a la
premsa. De la mateixa manera que

l'Ajuntament i la seva pàgina web
ignoren que el passat dia 9 hi varen
haver eleccions, també a la ciutat
de Tortosa, tal com si fora un capítol de 1984 d'Orwell. Tot plegat fa
regust a èpoques passades on és
evident que s'hi haguera sentit
més a gust.
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Lo dit a la llaga

Any 2005. Portada CIU

Us proposem que analitzeu les
imatges que us mostrem a continuació. L’any 2005 CiU arremetia
una vegada més contra el govern
socialista tot reproduint la imatge d’un seguit de tanques que hi
havia a la ciutat (col·locades per
advertir la ciutadania davant un
seguit d’obres). CiU volia argumentar amb aquestes imatges la
seva nova intoxicació sobre un
suposat estancament de la ciutat. Avui, amb CiU al govern, i ho
podeu veure amb les imatges de
la dreta, la ciutat està més
ESTANCADA que mai i no es solucionen problemas esdevinguts fa
mesos. 

Contractes per via d’urgència
En la línia de l’increment del
capítol de personal per part del
nou govern en destaca el fet que
fins al mes de febrer d’enguany
s’han realitzat 102 contractes nous,
un 29,5% dels quals han estat per
via d’urgència. Els socialistas consideren que aquesta urgència té difícil justificació. La denúncia es produeix poc després que el govern
anunciés la convocatoria d’una
plaça d’administrativa per al
departament de Gerència, lligat a
Alcaldía, que tindrà un comple-

ment específic, a banda del sou,
molt superior al d’altres treballadors en les mateixes condicions,
550,40 euros al mes. Després
d’assistir a la “depuració política”
de diferents treballadors de la casa
sense contracte fix, probablement
per no haver demostrat prou la
seva simpatia política respecte als
nous governants, ara tot indica que
comença una segona part on segurament hi haurà massa casualitats
i coincidències.

La Tortosa de CIU al 2008

La perla
del mes
El senyor Ferran Bel i la senyora Meritxell Roigé al seu soci de
govern, el senyor Ricard Forés:
“Són uns irresponsables”.
Declaracions durant el Ple
d’abril i a la premsa en relació a la
moció d’ERC sobre la gestió del
Govern per la crisi de la
sequera.

Carta al director
Voldria queixar-me a través de
La Rosa de tres coses que crec que
no s’estan fent bé des del Govern.
En primer lloc, Tortosa està més
bruta que mai, serà que el senyor
Sanahuja no es passeja pels
carrers? Per cert, i el senyor Marín
no sap que les voreres estan plenes
de cotxes? Només fem una setmana de mobilitat sostenible i la resta
de l’any tots a cremar gasolina i a
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deixar els cotxes mal aparcats. Per
cert, i per acabar, algú em pot
informar si la Policia Local té un
vehicle Audi de camuflatge al seu
parc mòbil, ja que en veig un moltes vegades aparcat al lloc reservat
per a la policia local a la plaça de
l’Ajuntament.
UNA TORTOSINA

3

BUTLLETÍ DE L’AGRUPACIÓ LOCAL DEL PSC DE TORTOSA

L'ACUDIT I ALTRES IRONIES
“Al Consell Comarcal
també me va costar
molt embutir a la gent,
Aixi que ara també
me’n surtiré. A vore, als
lavabos no hi podem
posar ningú ni davall
les escales tampoc,
ara, que podríem traure la fotocopiadora…
No ho veig clar. A vore,
podem eliminar la font
de la plaça… no, no… Ja
ho tinc, pujarem un
altre pis, que al cap i a
la fi som natros los que
ho hem d’autoritzar.”

“Tenim un problema.
Hem posat tanta gent
de la nostra corda que
ara no hi cabem. Així
que fes quatre planos
que hem d’ampliar
l’Ajuntament.”

SANT JORDI

NOVETATS (LLIBRES, PEL·LÍCULES, SÈRIES...)

A SANG FREDA

RATATOUILLE

Autor: Fem-ho Bé
Editorial: Sense Escrúpols, S.L
Relat curt, que empra un llenguatge
simple i barroer, on se’ns mostra com
actuen alguns polítics prepotents a l’hora
de fer fora aquells que no diuen “amén”
ni han presentat proves de ser de la seva
corda.

Autor: Usuari desesperat
Editorial: Per la dignitat esportiva, S.L.
Relat curt en què un usuari de piscines
ens explica com ha de fer front diàriament a l’aventura de voler fer natació. Ens
mostra com en aquest espai hi troba de
tot menys la comoditat per practicar
aquest esport. Mostra la seva desesperació perquè quan l’anterior govern havia
presentat una solució, l’oposició va treure’s de la màniga una polèmica per frenar
aquesta millora i va paral·litzar el nou
projecte d’instal·lacions esportives. Ara,
continua sense haver-hi solucions.

UNO DE LOS NUESTROS
Autor: F.B
Editorial: Clientel·lisme, S.A
Novel·la sense massa intriga sobre les
noves contractacions per part del govern.
La trama parteix de la creació d’una borsa
de treball però malauradament el lector
de seguida coneix qui serà qui ocuparà
aquest lloc. La descripció dels concursants ho posa de manifest: ser fidel al
partit del govern, servir a la causa des
d’altres àmbits, haver participat en alguna estratègia contra l’anterior govern i,
sobretot, tenir present que només hi ha
un amo, qui t’ha donat la faena.

LA CADIRA TENIA UN PREU
Directors: Els germans caradura
Guionistes: Fem-ho bé i companyia
Productor: La pela és la pela
Comèdia que fa més plorar que riure en
què es desmunta la demagògia dels que
atacaven les dedicacions exclusives i ara no
només les mantenen sinó que atempten
contra les recomanacions de les entitats
municipalistas i es posen sous astronòmics.

Destaquen els més de 60.000 euros del nou
alcalde, tot i no tenir dedicació exclusiva.
L’espectador s’ho passarà d’allò més bé
(quina risa maria luisa) veient com es posen
els sous aquells que tant els criticaven.
ANATOMIA DE BEL
Torna la sèrie emesa durant el darrer
mandat en què l'argument base era destruir, destruir i destruir. Ens retrobem amb
aquest personatge de ficció que fa el discurs en funció dels seus interessos sense
tenir en compte l'interès general. Així, si en
el darrer capítol de la sèrie el protagonista
denunciava que el nou hospital no es podia
fer amb arguments barats que només pretenien intoxicar la gent sobre la gestió dels
anteriors dirigents, en els nous capítols
veurem com si del mateix San Pau es tractés caigut del seu cavall per veure la llum, fa
encabir ja allò que per ell era impossible. (Ja
se sap que a la ficció els miracles són possibles). I ara el protagonista ja defensa la idonietat de l'emplaçament. Costarà però als
guionistes que l'audiència entengui el
canvi de perfil del protagonista, a l'estil
Doctor Jenkyll i Mr. Hyde.
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