
mantellant l'estat del benestar o als que han apostat 
des de sempre per l'accés de tothom a una educació 

gratuïta i de qualitat i 
a que tothom pugui re-
bre una atenció mèdica 
digna indistintament del 
lloc del territori on visqui.  
Perquè els atacs de CiU a 
la salut es fan més noto-
ris a les Terres de l’Ebre, 
més greus encara, amb 
un desmantellament ab-
solut de la descentralit-
zació aconseguida i amb 
l’ensorrament dels nivells 
òptims aconseguits en la 
millora de l’atenció sani-
tària en els darrers anys.

En aquest sentit, els socialistes tortosins hem de-
nunciat la manca de lideratge de Bel per defensar 
els interessos dels tortosins i tortosines.
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Amb indignació i preocupació vivim els tortosins 
i tortosines la pluja de retallades a la qual CiU està 
sotmetent la salut pú-
blica. Una reducció d'un 
32% de llits a l'hospital 
Verge de la Cinta, cinc 
quiròfans tancats, re-
ducció de l'oferta for-
mativa dels professio-
nals, dels serveis de 
consultes externes i 
dels serveis sanitaris a 
Atenció Primària. 

A aquestes retallades, 
s'hi afegeixen també les 
que s'estan realitzant en 
educació que va obligar 
als estudiants de Tortosa 
a sortir també al carrer 
en protesta per l'atac frontal que el govern de CiU fa a 
l'educació pública. L'actitud de CiU respon bàsicament 
a un model ideològic clar i el 20 de novembre s'ha de 
decidir si el nostre suport el donem als que estan des-

CLAM A TORTOSA CONTRA LES 
RETALLADES DE CiU
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ELS SOUS DELS POLÍTICS
Com últimament s'ha 

comentat pel poble el 
que cobrem els mem-
bres de la Junta Veïnal, 
i natros creiem en la 
transparència en la po-
lítica, volem, mitjançant 
este escrit, informar-vos 
de les compensacions 
econòmiques que vàrem 

aprovar en el Ple del passat mes de setembre i la posi-
ció del Grup Socialista al respecte.
Assistència als Plens: 200 €  cada dos mesos (per a tots 
els components de la Junta Veïnal)
Participació en Junta de Govern: 110€ ( una reunió al 
mes, on participen el president i 3 regidors de CIU)
Participació en la Junta de Coordinació barris: 110€ 
(una reunió al mes, on participen el president i els al-
tres tres regidors de CIU. 

El president, a més a més, cobra 600 € de l'Ajuntament 
de Tortosa per participar, també mensualment, en la 
reunió de coordinació de pobles del municipi. 
Des del Grup Socialista ens vam abstenir en la votació 
de la Junta de Govern i vàrem votar en contra de la 
creació de la Junta de coordinació de barris perquè la 
considerem innecessària en un poble com el nostre. Si 
bé estem d’acord que s’ha de compensar mínimament 
per una activitat a la qual s’ha de dedicar temps i esfo-
rç, si es vol fer bé vàrem proposar que aprovaríem la 
compensació per participar en els Plens, atenent, però, 
al fet que donada la situació econòmica actual, dolen-
ta a tot arreu, però especialment a Bítem, demanàvem 
que mentrestant durin aquests mals temps, cap mem-
bre de la Junta Veïnal, ni de CIU ni del PSC, cobrés-
sim aquestes compensacions i que es dediquessin els 
diners a millores al poble. La nostra proposta no va ser 
acceptada per l’equip de govern de CIU. 

Teresa Castellà
Portaveu Grup Socialista EMD de Bítem

L'AJUNTAMENT DE 
TORTOSA 

DEIXARÀ DE PAGAR 
150.000 EUROS A JESÚS

El Conveni que a bombo i platerets va signar el Sr. 
Pere Panisello en representació de l'EMD de Jesús i el 
Sr. Ferran Bel en representació de l'Ajuntament de Tor-
tosa, no s'acompleix. L'Ajuntament de Tortosa incom-
pleix aquest conveni perquè deixa de pagar a Jesús 
150.000 euros.
L'esmentat conveni fixa dues vies de finançament per a 
Jesús. Una mitjançant transferències corrents que és la 
principal via de finançament de Jesús pel seu funciona-
ment ordinari i un altra via que és mitjançant les trans-
ferències de capital que 
s'ha de destinar a les in-
versions programades 
per al poble. En el Con-
veni, en el seu article 
23.6 referent a aquesta 
segona via de finança-
ment, s'especifica cla-
rament que com a mí-
nim s'han de garantir 
300.000 euros. 
En l'acta 04 de 2009, 
ara farà dos anys, del 
Consell de Participació 
de Jesús, en el cinquè 
punt de l'ordre del dia 
de la reunió es fa cons-
tar la intervenció del 
Sr. Pere Panisello que 
diu que per fi ja hi ha 
conveni i que pel que 
fa a les inversions es 
garanteix un mínim de 300.000 euros. El cas és que 
aquest any 2011 només n'arribaran, si arriben, 150.000.  
En faltaran 150.000 de euros. L'Ajuntament de Tortosa 
es troba en una situació crítica pel que fa a les finances 
municipals. Per tant, hem de comprendre la situació 
però com a mínim l'Ajuntament hauria de reconèixer el 
deute. Si no és així, Jesús no recuperarà mai uns diners 
que són seus i li fan falta.

Al Sr. Alcalde, Sr. Pere Panisello, a qui li reconec el seu 
talant i la seva actitud de transparència, li he parlat 
d'això i li he demanat que reclami aquests 150.000 
euros. No entenc perquè no ho vol fer.
Això ho vaig expressar respectuosament al Consell de 
Participació de Jesús, com també a la Junta Veïnal i 
així ho plantejaré al plenari de l'Ajuntament de la ciu-
tat atenen la meva condició de regidor de la institució 
municipal.

Antoni Sabaté Ibarz
Membre de la Junta Veïnal de Jesús i

Portaveu del Grup Municipal Socialista a 
l'Ajuntament de Tortosa
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Continuïtat de l'anterior 
govern a la baixa

El grup municipal del PSC a Tortosa ha resumit els 100 
primers dies del nou govern de Tortosa com “una conti-
nuïtat de l'anterior però a la baixa” i advertint a Bel que 
no es pot viure de la inèrcia de planificacions, subven-
cions i finançaments de les altres administracions. 

De fet, el que més preocupa al PSC és que l'elevat en-
deutament del consistori pugui paralitzar les inversions 
al municipi, com ja s'ha pogut comprovar amb el projec-
te de la nova piscina i complex d'aigües. “Una obra que 
van anunciar que s'iniciava, a bombo i plateret, durant la 
campanya electoral i que ara està aturada, això sí, amb 
l'entrada principal enderrocada i el consegüent malestar 
que això provoca en comerciants i veïns de la zona”, ha 

exemplificat.  
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“No podem permetre que 
el PP apliqui la mateixa 

política de retallades que 
CiU a Catalunya”

El PSC ha presentat la seva candidatura a les eleccions 
generals del 22 de maig vinent recordant que la seva princi-
pal prioritat és preservar l'estat del benestar “que és l'ADN 
dels socialistes” per garantir les prestacions per desocupa-
ció, l'educació gratuïta, una salut de qualitat, unes pensions 
dignes i que els més vulnerables tinguin el tractament just 
que es mereixen”. “Els socialistes no permetrem que el PP 
dugui a terme la mateixa política de retallades que CiU ha 
fet a la Generalitat 
de Catalunya. És 
inadmissible que a 
l'hospital Verge de 
la Cinta hi hagi una 
reducció d'un 32% 
dels llits i quiròfans 
sense funcionar, 
que es tanquin caps 
i es redueixen els 
serveis de les con-
sultes externes de 
l'hospital. El PP té 
un pla ocult que és el desmantellament de l'estat del benes-
tar i nosaltres no ho permetrem, som els únics que podem 
garantir la cohesió social del nostre país”.

El PSC denuncia 
l'ofensiva del PP per 

recuperar el PHN
El PSC ha reiterat, i així consta en el seu programa 

electoral (www.socialistes.cat), la seva posició inequí-
voca a favor de la Nova Cultura de l'Aigua i en contra 
dels transvasaments davant la petició d'aigua de l'Ebre 
per part de la diputació de Castelló.  “Defensem la Nova 
Cultura de l'Aigua amb una aposta clara per l'estalvi, la 
reutilització i la dessalinització i en contra dels trans-
vasaments”, ha assenyalat el primer secretari de la fe-
deració ebrenca, Antoni Sabaté. El dirigent ha recordat 
que els socialistes van impulsar la reforma legislativa 
de la Llei del Pla Hidrològic Nacional quan van arribar 
al govern espanyol “tot derogant l'articulat que preveia 
el transvasament de l'Ebre”. 
El candidat a senador Joan Sabaté, ha recordat que “el 
Pla Hidrològic Nacional es va aprovar al juny del 2001, 
per majoria absoluta del PP, i malgrat això i ser un greu 
atemptat contra Catalunya, va tenir el suport de CiU”. 
A més, Sabaté ha destacat que “aquesta agenda oculta 
del PP no ho és tant depèn d’on parlin els seus diri-
gents”, tot alertant que “a Catalunya no en parlen, però 
que hi ha una ofensiva del Partit Popular reivindicant i 
comprometent-se amb el Pla Hidrològic Nacional, i per 
fer un gran transvasament de l’Ebre”. 

Un corredor estratègic per al nostre futur
La decisió de la Comissió Europea, 

feta pública la setmana passada, sobre 
el nou mapa de prioritats de la xarxa 
transeuropea de transport de mercade-
ries, amb un pronunciament favorable 
al corredor mediterrani des d’Algesires 
a França per connectar amb altres co-
rredors europeus fins a Hamburg i Es-
tocolm, ha estat una gran notícia per al 

país i també per a les Terres de l’Ebre. 
Sóc dels que fa temps vinc insistint, en diferents escrits i pronun-

ciaments públics, en un aspecte que pel fet de ser obvi no deixa de 
ser important que el repetim, la importància de les infraestructures 
de comunicacions per al futur de la nostra economia. 

El del Mediterrani és un corredor europeu, per tant, important per 
al marc territorial en que es mou la nostra economia, el marc europeu, 
i alhora millora substancialment el transport de mercaderies, ja que 
el transport ferroviari és el més econòmic i, per tant, el més eficient, 
exceptuant el transport marítim. Algú es pot imaginar una indústria 
potent del nostre territori que no tingui una bona opció de transport 
ferroviari i les corresponents connexions portuàries? Anem fent els 
deures i bé. Ara tots es volen apuntar l’autoria, però només cal recordar 
que aquesta no va ser una opció defensada pels governs recents del 
Partit Popular amb suport parlamentari de Convergència i Unió.

La determinació dels governs socialista a Espanya i d’esquerres 
a Catalunya ha estat determinant. Com també és molt important el 
Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, aprovat per l’anterior govern, 
on es feia una aposta clara  pel desdoblament de l’Eix de l’Ebre per 
connectar per autovia Lleida, i això vol dir tota la Vall del l’Ebre, i el 

nord peninsular amb el corredor del Mediterrani (Ap-7 i A-7) perllon-
gant-lo després de comunicar amb el polígon Catalunya Sud, fins al 
port dels Alfacs a Alcanar. El pla preveu, així mateix, una importantís-
sima reserva de sòl, per a àrees logístiques vinculades al ferrocarril, 
700 hectàrees entre l’Aldea i Camarles; 150 hectàrees en el reraport 
d’Alcalnar, i 90 entre Móra la Nova i Garcia, en la línia ferroviària que 
uneix Saragossa amb Tarragona i Barcelona i que, per tant, connec-
ta amb el corredor ferroviari mediterrani i la connexió ferroviària de 
l’estació de l’Aldea amb el port dels Alfacs. 

Ara caldrà elaborar el projecte, definir els apartadors i aquí és 
inexcusable i fonamental el de l’Aldea i, òbviament, garantir les inver-
sions necessàries. 

Per això és molt important el resultat de les properes eleccions 
del 20 de novembre, si tenim en compte els precedents als que 
al•ludia abans. Alhora cal que des de les Terres de l’Ebre siguem ca-
paços d’actuar amb el major consens possible i que no alimentem 
cap dubte sobre el futur de la nostra economia i, per tant, del nostre 
territori. Un futur que passa perquè la indústria sigui el sector punter, 
sense menystenir l’agricultura i el turisme que han de tenir un paper 
creixent, especialment en el segon cas. 

Tot això s’ha de fer tenint present sempre el context europeu de 
referència i les orientacions de l’estratègia 2020 de la Unió Europea, 
amb l’aposta per l’R+D+i, per la formació i el coneixement, per la se-
guretat energètica i també per l’economia verda. Ara més que mai no 
som una illa, som una de les cruïlles de l’Euroreregió de l’Arc Medite-
rrani i amb la priorització del nou corredor aquesta posició es posa 
més que mai en valor. 

Joan Sabaté Borràs
Cap de llista del PSC al Senat i president del PSC de l’Ebre
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“Tortosa no és la prioritat de Bel”
El fet que Bel encapçali la llista al Senat per CiU ha aixecat molta polèmica i moltes crítiques entre la ciutadania 

perquè sempre havia assegurat que mai compatibilitzaria el càrrec d’alcalde amb d’altres responsabilitats institu-
cionals. Des del PSC, partint de la premissa que sempre hem considerat compatible ser alcalde i senador o diputat, 
el que denunciem és la seva actitud demagògica aleshores i que avui certifica la manca de credibilitat de BeI. I 
és que fins i tot en el seu propi bloc, en una entrada titulada “Prioritat Tortosa”, va arribar a dir: “...en reiterades 
ocasions he dit i la gent de Tortosa ho sap que la meva prioritat política és optar a l’alcaldia de Tortosa. Jo mateix 
he dit, i respecto qui pensa i actua de forma diferent, que Tortosa necessita un alcalde que la seva única prioritat 
política sigui la ciutat i no dispersi esforços. .. Aquest va ser el compromís que vaig assumir i manifestar fa temps. 
I el mantindré ara i en el futur....“

1.500 euros de 
deute per tortosí 

"La delicada situació de les finances mu-
nicipals és ja de tanta magnitud que estem 
molt preocupats", així ho ha manifestat el 
portaveu del grup municipal del PSC a Tor-
tosa, Antoni Sabaté, després que el govern 
municipal hagi demanat un crèdit ICO per 
un import d'1.300.000 euros que servirà 
per pagar factures pendents de les petites i 
mitjanes empreses i dels autònoms. El PSC 
va votara favor d'aquest nou crèdit perquè 
considera que cal que els proveïdors co-
brin, però ha tornat a advertir que la mala 
gestió del govern municipal està conduint a 
l'Ajuntament a una situació molt delicada. 
"Fa uns dies parlàvem d'un deute viu de 45 
milions, ara se n'afegeixen 1,3 més, i ja són 
més de 1.500 euros per cap el que hauríem 
de pagar avui per sufragar el deute munici-
pal", ha lamentat Sabaté.

El compromís 
socialista 

amb Tortosa

El govern de l'Estat ha enllestit 
ja les obres de millora dels murs 
del riu a Tortosa i ha iniciat tam-
bé l'actuació que convertirà l'antic 
pont del tren en via verda. Es tracta 
d'una inversió del Ministeri de Medi 
Ambient de 6 milions d'euros que 
arrenca de la signatura del conveni 
entre el ministeri i l'Ajuntament, es-
sent alcalde Joan Sabaté.

El nou grup municipal del PSC a Tortosa: 
Núria Chertó, Antoni Sabaté i Dolors Bel         
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