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“La piscina de Bel fa aigües”

El grup municipal del PSC a l'Ajunta-

ment de Tortosa ha criticat que els 

excessos electoralistes del govern de 

Bel, que va tirar a terra l'entrada a 

l'estadi durant la precampanya, i els 

reiterats incompliments amb el pro-

jecte del complex d'aigües, que van 

dir que seria una realitat el 2009, han 

portat lamentablement a una deixa-

desa de l'estadi municipal que rever-

teix negativament en la imatge del 

centre neuràlgic de Ferreries. 
“Estem davant d'un incompliment 
en tota regla de totes les previsions 
del govern de la ciutat respecte al 
projecte de complex d'aigües, edifici 
administratiu, remodelació de la pla-
ça Joaquín Bau i aparcament que es 
recollia en el Pla d'Actuació Municipal 
de l'anterior mandat”, ha denunciat 
el portaveu, Antoni Sabaté, que ha 
estat contundent en afirmar que “po-
dem constatar avui que el seu gran 
projecte estrella ha fracassat, un fra-
càs que  evidencia l'electoralisme que 
CiU ha fet, tant a l'oposició com al go-
vern, d'aquest projecte”. Per aquest 
motiu, considera que, per dignitat, 
el govern hauria de treure el cartell 
anunciador de les obres, sobretot 
perquè s'ha vist obligat a modificar el 
projecte. 
“Estem davant una situació molt 
greu”, ha advertit. Sabaté ha mos-
trat la seva preocupació perquè el 

projecte no es retardi encara més, 
si aquest es modifiqués substanci-
alment i maluradament s'hagués de 
reiniciar el procés administratiu per 
a una nova concessió. Segons el por-
taveu, estem davant un relat anun-
ciat ja pels socialistes pel cost des-
mesurat del projecte inicial i per la 
fórmula d'explotació que havia esco-
llit el govern de CiU per tirar-lo enda-
vant. “S'ha constatat que era erràtic, 
ja que hauria estat més fàcil que la 
concessió fos per construcció i ex-
plotació com havia previst el govern 
de Joan Sabaté. Aquest relat anun-

La deixadesa que pateix l'estadi respon a l'electoralisme i l'incompliment del govern de CiU 
amb el complex d'aigües

ciat evidencia avui que teníem raó 
amb les nostres argumentacions”. 
Finalment ha dit que  “no es pot 
posar com excusa la crisi perquè 
aquesta ja era una realitat quan van 
decidir tirar endavant el projecte, tot 
i els recels que havia causat.” El pit-
jor de tot és la situació actual perquè 
“una ciutat com Tortosa, capital del 
territori, no disposa de piscina d'es-
tiu des del 2008 i té avui unes instal-
lacions esportives que denoten una 
imatge d'abandó que la capital del 
territori no es pot permetre de cap 
de les maneres.”
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Joan Sabaté prenent possessió com a senador
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El portaveu adjunt de l'Entesa pel Pro-
grés de Catalunya, Joan Sabaté, ha 
valorat molt negativament l'anunci per 
part del ministre d'Agricultura, Miguel 
Arias Cañete, de voler impulsar un nou 
Pla Hidrològic Nacional amb la filosofia 
que s'ha de repartir aigua per a tots. 
“Aquesta és una política de gestió de 
l'aigua completament caduca que igno-
ra que aquest és un bé escàs i contrària 
al que s'estableix a la directiva europea 
en matèria d'aigües”. El senador ha 
reiterat una vegada més l'oposició a 
qualsevol intent de transvasar aigua de 
l'Ebre per l'impacte que tindria sobre 
l'ecosistema del Delta  i sobre l'econo-
mia de tota la conca.
D'altra banda, ha recordat que aquest 
model de gestió de l'aigua per part del 
PP ja va ser denunciat durant la cam-
panya electoral i respon a un tipus de 

pràctica de gestió 
dels recursos hí-
drics com la que va 
portar a assecar el 
mar d'Aral a l'anti-
ga Unió Soviètica. 
Per tot això, Sa-
baté ha anunciat 
que des de l'Ente-
sa s'estarà atent a 
qualsevol iniciativa 
legislativa que in-
tenti recuperar les 
polítiques de l'antic 
Pla Hidrològic Na-
cional de l'època del 
govern d'Aznar que es va tirar endavant 
amb el suport de CiU. 
Així mateix, el senador insta al president 
de la Generalitat, Artur Mas, a que fixi 
clarament i sense ambigüitats l'oposició 

Sabaté adverteix de les possibles complicitats CiU-PP davant 
l’amenaça de nous transvasaments
El portaveu adjunt de l'Entesa rebutja la política d'aigües anunciada pel ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete

P o r t e m 
molts anys 
en unes Fes-
tes Majors de 
Sant Jaume 
on, com sem-

pre, el poble s’uneix per celebrar-les jun-
tament amb la família i amics, on deixem 
aparcats els problemes per gaudir uns dies 
sense preocupacions rodejats dels nostres.
Però continuarem així sabent que des-
prés del que abonem en concepte de 
“boleto”, recordant que som un dels 
pobles que paguem més per persona, 
encara tenim unes pèrdues de més de 
15.000€, que indirectament també ens 
ho toca pagar als campredonencs?
En els temps que estem passant crec 
que qualsevol estalvi és bo, i la millor 
solució per aquest problema és la cre-
ació d’un “Patronat de Festes”, gestio-
nat des de l’EMD, amb el consens dels 
partits polítics i sobretot amb la col-
laboració de les entitats campredonen-
ques, on puguin aportar les seves idees 
i ajudin a portar a terme unes Festes 
Majors amb un estalvi considerable.

No crec que regalar la “cantina” sigui 
la millor opció, ja que és d’aquí on es 
poden treure uns majors ingressos per 
ajudar a reduir la pèrdua.
Després de celebrar el 2011 unes recu-
perades Festes de Sant Joan, també 
crec que el número de dies de Festes 
Majors de Sant Jaume s’han de reduir, 
no en activitats però sí en dies.
Hi ha suficients espectacles per a que 
tothom estigui content, però hem de 
ser coherents i saber gestionar-los. No 
per això hem de renunciar al ball, bous, 
jocs infantils, concurs de paelles ... però 
hem d’incloure també altres especta-
cles de menys cost i més novedosos.
Novament recordo que en el Patronat 
de Festes les entitats seran clau per 
a portar a terme unes Festes Majors 
a gust de tothom, aportant les seves 
propostes perquè les Festes Majors de 
Campredó continuïn sent les millors.
Salutacions,

Manel Alvarez Chavarria
Portaveu del PSC a la Junta Veïnal de 
l’EMD de Campredó

Festes Majors = Pèrdues??? El PSC lamenta que la 
Generalitat no inclogui 
el nou institut Cristòfol 
Despuig en els 
pressupostos

El grup parlamentari havia presen-
tat  també esmenes per al nou mu-
seu, i per al tram Vinallop-port dels 
Alfacs de l'eix de l'Ebre i per a la 
connexió ferroviària del Catalunya 
Sud, com a elements d'activació 
econòmica del municipi. Totes re-
butjades.

El portaveu del grup, Antoni Sabaté, 
ha estat contudent en assenyalar que 
el govern no es pot relaxar pel que fa 
a l'institut Cristòfol Despuig, ja que el 
lloc que ocupa actualment, l'antic Be-
tània, és un emplaçament provisional 
que en cap cas es pot donar per de-
finitiu. “Estem preocupats perquè el 
govern tingui temptacions d'allargar 
aquesta provisionalitat sobretot per-
què CiU no ha inclòs ni un cèntim en 

els pressupostos d’enguany”. 

del govern de Catalunya a les polítiques 
anunciades pel ministre Miguel Arias 
Cañete i que defensi rotundament i sen-
se matisos l'aigua de l'Ebre i, amb ella, 
els interessos del territori.
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El 2011 ha sigut un any important per al poble de Bítem, con-
vertint-nos al febrer en una EMD. Ser una EMD implica que 
podem gestionar i decidir sobre moltes coses del nostre po-
ble sense dependre de l’ajuntament de Tortosa. Però ara que 
ja ha passat un any, quina és la realitat?

La realitat és que amb l’excusa de la crisi, que hi és i és molt 
greu, els diners que Tortosa ens havia de traspassar a l’EMD, 
firmats per conveni, no han arribat, ni de lluny. Hem hagut 
d’insistir moltes vegades al Sr. President de l’EMD que recla-
mi d’una vegada a Tortosa els diners que són nostres. Una 
mostra del doble raser de Convergència i Unió, que amb ci-
nisme s’omple la boca reclamant els fons que segons ells es 
deuen a Catalunya des de Madrid, però en les administraci-
ons que ells controlen no ho apliquen. 
Un any en que una de les poques fonts d’ingressos, com és la 
gestió dels guals, de l’ocupació de via pública amb terrasses, l’ús 
dels locals municipals, de les paradetes de la fira, encara no s’han 
elaborat per part de l’equip de govern de CIU, malgrat que des 
del nostre grup s’ha reclamat reiteradament en tots els plens. 
Un any perdut en inversions, de moment menys de 15.000 eu-
ros. Mai en aquest poble hi havia hagut la manca d’inversions 
d’aquests últims 4 anys. I va per a llarg, perquè tenim un equip 
de govern que no defensa prou al seu poble, sotmetent-se a les 
ordres de l’ajuntament de Tortosa, fins i tot més que quan érem 
pedania. Totes les subvencions que hem rebut només ens ser-
veixen per a pagar llum, aigua, telèfon, despesa corrent. Algú 
s’imagina una casa en la que no es puguin pagar les factures del 
dia a dia? Doncs això és el que ens passa, però perquè el poble 
millori i avanci calen inversions i aquestes no han arribat.
El Sr. President de l’EMD va dir que posaria les eines i l’esforç 
necessari per  solucionar els problemes de Bítem, que és la 
seva obligació i per això se'ns paga. Portar un ajuntament no 
consisteix en repartir menjar i cafès en les festes populars, 
sinó gestionar tots els tràmits perquè el poble funcioni mi-
llor. No dubtem que hi posen esforç, però no és suficient i les 
eines evidentment no hi són. La pregunta és quan de temps 
haurem d’esperar perquè es comencin a fer totes les coses 
que el poble necessita. 

La realitat és senzilla, un any perdut.

Eva Ortega Ramos
Membre de la Junta Veïnal de l'EMD de Bítem pel PSC

Per qui no ho sàpiga, la cançó de l'enfadós és aquella que 
no acaba mai.

El novembre passat, al Ple de la Junta Veïnal de l'EMD de Je-
sús, Pere Panisello president de la mateixa, com tothom sap, 
li va dir a Toni Sabaté, portaveu del PSC, que les al·lusions 
d'aquest al deute que l'ajuntament de Tortosa té contret 
amb Jesús, i que no paga, "és com el conte de l'enfadós", per 
les vegades que ho repeteix.
Si alguna cosa va repetir, reivindicar i reclamar Panisello a la 
segona part del mandat darrer de Joan Sabaté a Tortosa, va 
ser la qüestió del conveni amb l'ajuntament per tal de -sobre-
tot- fixar la quantia que l’ajuntament havia de pagar a Jesús 
tots els anys. Els retrets van ser continus i permanents. I sí, 
també, qual cançó de l'enfadós, no s'acabaven mai. Deu ser 
qüestió d’òptiques que depenen de conjuntures polítiques. 
El cas és que el conveni és va signar per les dues parts al 
mandat anterior, any 2009; doncs bé, d’aquest compromís 
escrit que obliga a l'ajuntament a transferir "un mínim ga-
rantit de 300.000 €" a 
Jesús, a hores d'ara ja 
se sap que 150.000 no 
arribaran. 
És la crisi, diuen. No 
negaré els efectes 
d'aquesta a tots els 
nivells, tampoc negaré 
la necessària solidari-
tat i col·laboració de 
Jesús amb el municipi. 
Del que estic segur és 
que sí aquest evident 
incompliment s'hagu-
és produït amb un al-
calde de color polític 
diferent a Tortosa del 
que ara hi ha ( que co-
incideix amb el color del de Jesús ), no hagués hagut crisi 
que valgués, i els interessos dels jesusencs s’haguessin de-
fensat per sobre de qualsevol altra consideració de solidari-
tat amb Tortosa. Ho crec sincerament. 
A més, tot això passa simultàniament a l'adopció de la mesu-
ra de rebaixar els emoluments en un 10 % a tot el personal 
de l'EMD, inclosos president i membres de la junta veïnal ( 
només faltaria ). En qualsevol cas, també cal dir -pel que fa al 
personal- que la mesura ha estat acceptada pels seus repre-
sentats. Per tant, ells sabran......
Per altra part, em consta que s'ha rebutjat en les dues qües-
tions ( conveni i rebaixa de salaris ) el suggeriment del re-
coneixement del deute per part de l'ajuntament i l'EMD res-
pectivament, amb el compromís de fer-li front en sortir de la 
present dificultat econòmica.

Joaquín Barberà Gili
PSC Jesús

Un any perdut La cançó de l’enfadós o 
l’òptica canviant
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Durant dècades, el turisme ha experimentat un continu 
creixement i una profunda diversificació, fins a convertir-se 
en un dels sectors econòmics que creixen amb major rapide-
sa al món. 
A casa nostra, els tortosins i les tortosines ja fa temps que 
ens trobem davant la necessitat de potenciar i millorar el 
sector turístic. S’ha parlat durant dècades del potencial tu-
rístic de la ciutat de Tortosa. No obstant, aquesta situació 
xoca de front amb l’escàs desenvolupament que existeix com 
a destinació turística. Les actuacions han estat més el fruit 
d’antigues reivindicacions de la ciutadania, que resultat d’un 
pla de desenvolupament turístic.
Per millorar l’oferta turística de la ciutat, calen estudis que 
aporten  propostes concretes d’actuacions i recursos econò-
mics per executar-les. El 3 de setembre de 2010 es signa El 
Pla de Foment Turístic entre l’Ajuntament de Tortosa i el Go-
vern de la Generalitat. Una subvenció per un import global 
de 900.000€, executant les actuacions acordades en el ter-
mini de tres anualitats, a comptar des de la data de signatura 
del conveni. 
Al Ple ordinari de l’Ajuntament de Tortosa del passat 7 de 
novembre del 2011 (25/2011), els diferents grups municipals 
vàrem poder posicionar-nos sobre la importància i urgència 
de posar en funcionament el Pla de Foment Turístic. Però 
la proposta, que hagués estat aprovada per part de tots els 
grups municipals, va ésser desestimada pel grup de Conver-
gència i Unió amb la autojustificació de ser “coses que ja 
s’estan fent per part d’aquest govern”...
Ha passat més d’un any i mig des del compromís de 

l’Ajuntament per desenvolupar el Pla però continuem espe-
rant fets o resultats i no només paraules i bones accions. Con-
tinuem somiant en tot el que Tortosa pot oferir i en com això 
es transforma en oportunitats de negoci per l’empresariat 
no només tortosí, si no també ebrenc; però també en opor-
tunitats de difusió de la nostra cultura, dels nostres serveis, 
dels nostres productes…
Cal desenvolupar el Pla de Foment Turístic “Tortosa, ciutat 
del Renaixement” per posar en valor els recursos, i cal prio-
ritzar les polítiques d’atracció, de promoció i de gestió. Tor-
tosa reuneix un tresor en forma de patrimoni històric que 
aquest Pla hauria de posar en relleu.
Creiem que el Turisme s’ha de convertir en el motor so-
cioeconòmic fonamental de Tortosa.  No tan sols entès 
com un motor per al desenvolupament econòmic, sinó 
d’estabilitzador de l’economia i que doni equilibri territorial 
en aquests temps de crisi.
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Per què el Turisme?

Els socialistes han mostrat la seva preocupació pel deute que l'Ajuntament de Tortosa arrossega amb el consorci de 
residus del Baix Ebre (REBE) que podria superar el milió d'euros segons diverses informacions. "Ho hem preguntat 
en comissió i també directament en el darrer ple", ha assenyalat Antoni Sabaté, que ha denunciat que mentre els 
tortosins i tortosines paguen escrupolosament el rebut de la brossa, l'Ajuntament no compleix amb el consorci "quan 
com a capital del territori hauria de donar exemple i no mostrar aquesta manca de solidaritat incomplint les seves 
obligacions". En aquest sentit, Sabaté ha dit que no és de rebut que els ingressos de la taxa d'escombraries es destinin 

a sufragar altres despeses. 

Mentre els tortosins paguen la brossa, l'Ajuntament no paga al consorci

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA

             Ens podeu trobar a: Ajuntament de Tortosa.
    Plaça d’Espanya 1, Planta 2a. 43500 TORTOSA

    Telèfon  977 58 58 27
    Correu electrònic gmpsc@tortosa.cat Grup Municipal PSC
      ncherto@tortosa.cat Núria Chertó Roig
      asabate@tortosa.cat Antoni Sabaté Ibarz
      dbel@tortosa.cat Dolors Bel Guerrero
     
      Ajuntament.Tortosa.Grup.PSC
      www.facebook.com/ajuntament.tortosa.grup.psc

El nostre horari de visites és:

Dilluns, dimecres i dijous
de 13’30h a 14’30h
al nostre despatx del Grup Municipal 
a la planta 2a de l’Ajuntament de 
Tortosa

Grup
Municipal
de Tortosa 


