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ELECCIONS GENERALS - 2008 TORTOSA

Col·legi Partits
PSC CiU PP ERC ICV Altres Blancs Nuls

Patronat 215 85 63 37 18 8 1 5
Ajuntament 100 59 28 14 7 3 1
UNED 527 363 205 106 35 35 16 14
Temple 1196 416 269 239 63 29 36 18
Teresianes 719 292 194 154 37 26 18 9
Centre Form. Ocupacional 132 27 31 6 6 6 2 4
Escola de Cuina 547 233 112 121 37 27 15 3
13 de Gener 282 114 52 59 18 13 7 2
Cultura 188 38 54 27 5 7 4 2
Col·legi Remolins 389 82 55 50 9 14 7 4
Centre Multiusos Remolins 481 161 80 101 35 11 5 9
IES EBRE 1086 316 222 172 74 32 17 9
IES BAU 802 266 153 131 54 20 15 16
Campredó 405 188 38 88 7 10 3 5
Els Reguers 192 156 37 28 6
Bítem 342 226 35 53 25 4 4 5
Vinallop 90 33 22 16 3 3 2 4
Jesús 973 558 253 143 44 35 15 17

Total 8666 3613 1903 1545 483 283 167 127

gràcies, Tortosa optimista

TORTOSA

Partit % 2008 % 2004

PSC 52,25 38,18

CiU 21,58 16,44

PP 11,42 13,98

ERC 9,23 23,59

ICV 2,82 5,16
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El PSC de l'Ebre fem una valoració
altament positiva del resultat de les
eleccions generals davant la consta-
tació que hem reforçat el nostre
paper de força capdavantera al terri-
tori i hem millorat substancialment
els resultats de les passades elec-

cions. Des del PSC de l'Ebre reiterem
una vegada més l'agraiment a tots
els que han fet possible aquesta vic-
tòria aclaparadora i refermem la
voluntat de continuar treballant pel
territori des del lideratge polític que
ens han encomanat exercir. Amb

responsabilitat. Amb el convenci-
ment que aquests pròxims quatre
anys es recollirà molta feina ja feta i
embastada durant l'anterior legisla-
tura. Els socialistes de l'Ebre avui
estem satisfets, hem estat decisius
en la victòria a Tarragona i
Catalunya. Aquesta victòria tant
contundent és fruit de la confiança
dels ebrencs i ebrenques en la nostra
força, en la feina feta i en el nostre
projecte que prioritza les polítiques
socials adreçades a millorar la nostra
qualitat de vida, que és garantia de
les polítiques sostenibles i de cura
del nostre medi ambient i que posa-
rà en marxa les infraestructures
necessàries per al creixement eco-
nòmic del nostre territori, que
també passa per la creació
d'ocupació, la formació i l'aposta per
la innovació i la recerca, amb la
potenciació de la indústria. �

El Parlament de Catalunya ha apro-
vat per unanimitat el nomenament
de Joan Sabaté com a senador en
representació de la Generalitat de
Catalunya. Sabaté s’incorpora així al
grup de senadors escollits per
l’Entesa Catalana de Progrés. Demà,
el president del Parlament, Ernest
Benach, li lliurarà la credencial i el
pròxim 1 d’abril prometrà el càrrec
en el marc de la constitució de les
Corts Generals, un acte en què
també Lluïsa Lizárraga prendrà pos-
sessió del seu escó com a diputada
al Congrés.

Joan Sabaté ha estat senador
per designació parlamentària
aquesta darrera legislatura i també
va formar part de la cambra alta
durant la legislatura 2000-2004.
Entre les seves darreres interven-

cions al Senat cal destacar la petició
perquè la planta de gas prevista a
Vinaròs s’allunyés de la costa
d’Alcanar i es construís en zona
industrial, petició que va ser recolli-
da pel ministeri. Cal recordar que en
aquesta intervenció Sabaté va

demanar que la planta s’instal·lés al
polígon Catalunya Sud de Tortosa,
petició rebutjada pel govern tortosí.
Una de les darreres intervencions
d’aquesta legislatura va girar a
l’entorn d’una altra de les preocupa-
cions dels socialistes de l’Ebre, la
regressió del Delta. El senador tor-
tosí va obtenir el compromís de la
ministra de Medi Ambient, Cristina
Narbona, de garantir la posada en
marxa de les mesures necessàries
per pal·liar aquesta problemàtica. 

Amb Joan Sabaté, també han
estat escollits senadors per desig-
nació del Parlament de Catalunya,
Assumpta Baig, del PSC; Joan Maria
Roig, Jordi Vilaplana i Jordi Casas, de
CiU; Carles Bonet, d'ERC; Daniel
Sirera, del PP, i Joan Josep Nuet,
d'ICV.�

Treballarem des de la responsabilitat
de força capdavantera a l’Ebre

Joan Sabaté nomenat senador en 
representació de la Generalitat

©Foto: Parlament de Catalunya (Ramon Boadella)
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Els socialistes estem contents, i alho-
ra en el record molt present Isaias
Carrasco, el nostre company de
Mondragón vil i traïdorament assas-
sinat pels etarres. El nostre record
està amb la seva memòria i amb la
seva dona i els seus fills. 

Democràticament ha triomfat el
projecte socialista liderat per José
Luís Rodríguez Zapatero. Una victòria
neta, que significa una aposta clara
per continuar avançant en les políti-
ques socials, per millorar la qualitat
de vida de tots, en un context de polí-
tiques de creixement econòmic i per
tant de creació de riquesa, alhora que
aprofundim les polítiques d'igualtat i
avancem cap a l'estat federal des del
reconeixement al caràcter plurina-
cional d'Espanya. Aquesta victòria a
tota Espanya ha vingut acompanya-
da d'una gran victòria del PSC a
Catalunya, superant les pròpies
expectatives i igualant els resultats
de la gran victòria de 1982. Ha estat la
victòria del projecte que lidera el
President Montilla i amb l'impuls
inqüestionable de la Carme Chacón. 

La victòria socialista s'ha comple-
tat amb un excel·lent resultat les
Terres de l'Ebre, on hem obtingut el
48% dels vots guanyant a les quatre
comarques. A la gran majoria dels
municipis hem revalidat la primera
posició, amb una millora espectacu-
lar, que ens ha convertit de nou en la
primera força política del territori

amb molta diferència respecte a la
segona. Així mateix a Tortosa el
resultat ha estat contundent. Amb
un 52% dels vots, hem sumat més
que tota la resta junts. Difícilment
avui es pot sostenir el tòpic de que
Tortosa és una ciutat de dretes, quan
a més a més hem guanyat totes les

convocatòries electorals d'ençà l'any
2000, amb l'excepció de les darreres
municipals, on es confirma que una
excessiva abstenció diferencial,
deguda a un excés de confiança,
entre altres raons, malgrat mantenir
percentatge de vots i nombre de regi-
dors, ens va apartar del govern i de
l'alcaldia. El resultat d'ahir tot i no ser
extrapolable ens esperona a conti-
nuar treballant, per construir
l'alternativa i tornar a un govern, que
sense posar en dubte la legitimitat
de l'actual, respongue molt millor al
sentiment polític dels tortosins. Des
de la responsabilitat per aquest
resultat, treballarem fort reforçant la
proximitat a les persones, escoltant
tothom, corregint errors i convençuts
que treballem amb la majoria per
tothom. Tot plegat queden tres anys.

Gràcies a totes i tots els que heu
fet possible la victòria, no us defrau-
darem.�

Victòria contundent

Generals 2008
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TORTOSA TERRES EBRE CATALUNYA
2008 2008 2008

Vots % Vots % Vots %

PSC 8.666 52,25% 45.773 48,20% 1.672.777 45,33%

CiU 3.580 21,58% 21.733 22,89% 774.317 20,98%

ERC 1.531 9,23% 11.065 11,65% 289.927 7,86%

ICV 467 2,82% 2.206 2,32% 181.753 4,93%

PP 1.895 11,42% 11.000 11,58% 604.984 16,39%
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ELECCIONS GENERALS TORTOSA 

Partit TOTAL
TORTOSA JESÚS CAMPREDÓ BÍTEM ELS

REGUERS VINALLOP

2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004

PSC 8666 6741 973 732 405 314 342 274 192 154 90 94

CiU 3580 2902 558 503 188 129 226 149 156 142 33 29

PP 1895 2469 253 242 38 40 35 81 37 43 22 30

ERC 1531 4165 143 400 88 192 53 159 28 62 16 27

ICV 467 911 44 73 7 31 25 47 6 16 3 8
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