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BON NADAL I FELIÇ ANY 2009!

Estem vivint uns moments  difícils, circumstàncies que per bé o per mal, no es limiten 
només a Tortosa, més aviat són d’àmbit global. Tortosa ha participat en els darrers anys 
del creixement important de les economies catalana i espanyola, molt per sobre de la 
mitjana de la Unió Europea. Només mirant  un indicador com és el nombre d’afiliats a la 
Seguretat  Social, ja es fa evident. L’any 2000 teníem 10.000 afiliats a Tortosa i el 2006 
vam arribar en números rodons als 16.000, coincidint amb el període d’alcaldia socialista. 
Avui patim les conseqüències de la recessió que s’apropa, però com hem fet bé la feina i 
hem creat sòl industrial amb el polígon Catalunya Sud i hem treballat per comunicar-lo 
bé, ens en podem sortir reforçats. L’autovia A-7 passarà pel costat del polígon i a través 
del pont que creuarà l’Ebre es comunicarà amb l’eix de l’Ebre desdoblat, que arriba fins 
al port dels Alfacs. Als Pressupostos  Generals de l’Estat per al 2009 hem entrat una 
esmena per avançar cap a una gran terminal ferroviària de mercaderies a l’estació 
de l’Aldea, a tocar del polígon i que també es connectarà amb el port esmentat. Hem proposat a l’Ajuntament que 
es constitueixi una mancomunitat amb l’Aldea i que aquesta demani una concessió d’aigua de l’Ebre per poder sub-
ministrar aigua abundant i barata, que ha de ser un dels grans actius d’aquest polígon. Hem aconseguit que la URV 
s’ubiqui a les Terres de l’Ebre per aportar l’actiu de la qualificació, coneixement i innovació a les nostra economia.  
Aquest treball va encaminat a generar creixement i a la creació de llocs de treball.

Amb tot això estem molt ben posicionats per quan comenci a remetre la crisi, podem jugar un paper important en 
el creixement del conjunt del país. Ara ens tocarà treballar fort i entre tots guanyarem el futur, n’estem convençuts. 
Més enllà de les dificultats econòmiques  presents, el nostre desig més sincer, que el Nadal que ve ens obri un futur 
millor, el qual ens mereixem i pel qual estem treballant.

Bon Nadal i Feliç 2009!!!

Joan Sabaté

Tortosa
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El PSC aconsegueix que tornin al seu lloc els 
bancs de la plaça de l’Àngel
Celebrem la rectificació de govern per retornar els bancs a la plaça de l’Àngel, rec-
tificació que arriba després que els socialistes haguéssim entrat una moció en què 
demanàvem que els tornessin a col·locar. Com sempre, el govern actua per reacció 
a les nostres peticions. Continuarem alerta per si se’ls torna a passar pel cap alguna 
de les seves habituals ocurrències. 

El Grup Municipal Socialista ha votat en contra del 
projecte d’ordenances municipals per a l’any 2009 del 
govern de CiU i ERC perquè no tenen en compte el 
context econòmic actual, augmentant la taxa de la 
recollida d’escombraries en bars i establiments de 
restauració, i dificulten el pagament fraccionat dels 
imports per part de la ciutadania. Els socialistes con-
siderem que l’esforç del govern per minimitzar l’impacte 
de la situació econòmica actual en les butxaques dels 

El nostre portaveu, el senador Joan Sabaté, 
va ser l’encarregat de pregonar les festes de 
Remolins d’enguany. «Per anar endavant a 
vegades cal fer alguna passa enrere», va as-
senyalar Sabaté durant el seu discurs, en clara 
al·lusió a que la ciutat havia millorat molt en 
els darrers anys però que ara assistim un altre 
cop a un govern de la dreta conservadora que 
malauradament ens està duent a una involució 
d’aquesta tendència. Tant de bo sigui així i aquest 
pas enrere només siguin una anècdota perquè 
caldrà tornar a treballar ràpid per recuperar el 
temps que ara s’està perdent. 

Unes ordenances que no alleugen 
l’economia dels tortosins

tortosins i tortosines ha 
estat mínim. «Creiem 
que aquest govern no té 
clara l’aposta pel Nucli Antic, ja que amb polítiques com 
aquesta el que fan és dificultar i no afavorir l’obertura 
i establiment de locals de restauració i oci en aquest 
espai que cal potenciar perquè sigui per i de les per-
sones i on cal donar-li, sobretot, vida», ha assenyalat 
la regidora Consol Cordero.

Joan Sabaté, pregoner de les festes de Remolins

El Grup Municipal Socialista ha denunciat l’excés de 
despesa en les partides de propaganda i publicitat del 
govern de Ferran Bel que en els darrers �0 mesos porta 
ja gastats més de 400.000 euros a aquest efecte, als 
quals han afegit ara 33.000 euros més procedents 
d’una nova modificació pressupostària. Segons el regidor 
Eduard Ena aquesta enèsima modificació pressupostària 

«Cal gastar menys en propaganda per a glòria 
del senyor Bel i invertir més en la millora de 
carrers» constata la manca de planificació i eficàcia en la gestió 

per part de l’alcalde convergent. Ena va anar més enllà i 
va criticar que, en una situació com l’actual, l’Ajuntament 
destini els diners a incrementar la partida de publicitat 
i propaganda «a major glòria del senyor Bel» en lloc 
d’apostar per les millores als carrers de la ciutat. I és que 
precisament arran d’aquest darrer moviment econòmic 
en els comptes de l’Ajuntament tortosí, es derivaran a 
propaganda del govern de Bel diners d’una partida 
prevista inicialment per a millores en la via pública. 
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Aquesta només és una de les moltes imatges que deno-
ten la deixadesa a la que sotmet la nostra ciutat l’actual 
govern de Bel. Aquesta és la imatge de la plaça d’Alfons 
de Tortosa, plena de tanques. Una imatge que no es 
mereix el centre neuràlgic de la nostra ciutat, lloc de 
pas inevitable per a la gent que ve de fora a comprar, lloc 
d’esbarjo per als més petits i per a la gent gran... No, no 

Vergonyós!!!

L’alcalde no ens dóna la informació que li demanem. Amaga 
alguna cosa? Fa quatre mesos que li hem reclamat un seguit 
de documentació i el resultat han estat vaguetats, busca-t’ho 
tu mateix, etc... Veiem amb preocupació aquesta situació 
perquè a banda de no permetre el lliure accés democràtic a 
la informació municipal per exercir el control necessari de la 
mateixa, denota una actitud despòtica i prepotent de l’actual 
alcalde, a més d’alimentar la sospita que hi ha un desgavell 
important des del punt de vista econòmic i de la gestió de la 
hisenda municipal. I és que estem preocupats per la situació de 
la hisenda de l’Ajuntament, ja que alguns proveïdors ens han 
fet arribar les dificultats que tenen a l’hora de cobrar. 

Ens amaguen informació?
Quino

En el darrer número vam posar que Bel cobrava 63.000 euros al mes, quan volíem dir a l’any. Va ser un error de 
redacció que volem esmenar. En realitat, Bel cobra gairebé un milió de pessetes al mes, tot i no dedicar-se exclusiva-
ment a la ciutat, o sigui que, a n’esta quantitat, cal afegir el que guanya per la seva feina privada.

Us adjuntem un quadre comparatiu del que mos costa Bel als tortosins i tortosines, en relació a alcaldes de ciutats 
tan grans com Madrid o Barcelona, entre altres. 

Bel, un dels alcaldes més cars

ens mereixem que després de tres mesos aquest govern 
no hagi solucionat un problema que va originar ell mateix 
fent una mascletà en un lloc tan poc adient, trencant les 
rajoles de la plaça per una desídia evident de no veure que 
podia passar el que va passar. El més trist és que enlloc 
de solucionar-ho a dia que passa més tanques hi ha en 
aquesta plaça. Tortosa no mereix estar ESTANCADA.

 Cost anual del sou dels alcaldes en euros i per cada �00 habitants

Nota: El sou de l’alcalde de Tortosa correspon a una de-
dicació del 75% de la jornada, mentre el sou dels altres 
alcaldes es per al 100%

Tortosa

Barcelona

Madrid

Oviedo

Valladolid

6,96

3,16

160,00

37,4

26,9
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Retalls de premsa



�LA ROSA DE TORTOSA

BUTLLETÍ DE L’AGRUPACIÓ LOCAL DEL PSC DE TORTOSA

Retalls de premsa



LA ROSA DE TORTOSA�

BUTLLETÍ DE L’AGRUPACIÓ LOCAL DEL PSC DE TORTOSA

Retalls de premsa



7LA ROSA DE TORTOSA

BUTLLETÍ DE L’AGRUPACIÓ LOCAL DEL PSC DE TORTOSA

Sobre el Mercat del Peix

Lo dit a la llaga

Rosa d’Or a la subdelegació del govern que ja ha fet públic el 
projecte de remodelació de la façana fluvial i via verda al seu pas 
per Tortosa. Una iniciativa que va arrencar amb el govern Sabaté 
i que serà possible gràcies a la voluntat del govern Zapatero.

Espina crispada a la hipocresia i populisme dels dirigents de 
CiU del nostre territori que davant diuen una cosa i per darrera 
una altra. Així mos ha anat quan governaven i així mos va ara 
que governen segons quin municipi.

Premis La Rosa

Ferran Bel. El Punt. 4 de febrer de 2005.
«Caldrà veure qui fa el negoci i com»

Joan Caballol, actualment regidor de CiU i ales-
hores president de Tortosa Centre Comercial. 
El Punt. 4 de febrer de 2005.
«La reconstrucció també s’interpreta com un «de-
sastre» pels comerciants del centre. El president 
de Tortosa Centre Comercial, Joan Caballol, va 
advertir que l’actuació reduirà el nombre de places 
d’aparcament, i que l’ús comercial de l’antic mer-
cat del peix incrementarà encara més la pressió 
sobre els estacionaments disponibles».

Ferran Bel, declaracions al diari El Punt. 9 de 
febrer de 2005
«Per la seua banda, Ferran Bel va enumerar les 
sospites de CiU sobre els beneficis i els interessos 
ocults de l’operació».

Avui tots dos ja s’han atipat d’entrepans deixant-se 
veure ben bé en una foto en la qual, per dignitat i 
memòria històrica, potser haurien hagut d’evitar. 
Els que volien tombar el Mercat del Peix són 
avui, paradoxalment, els que han inaugurat 
una obra en la qual mai no van creure i que va 
ser possible gràcies a la tenacitat d’un govern 
socialista i d’un grup d’empresaris i empre-
nedors tortosins. I CiU, en aquest assumpte sí 
que va tenir un paper: «posar pals a les rodes», 
com sempre.

La sortida de to de Ferran Bel. En dilluns, com que no poden vendre gaire cosa en positiu del seu govern, surt 
Bel donant-li les culpes de tot al delegat. Este li contesta que és impropi d’un alcalde de Tortosa una manera de 
fer tan  poc elegant. I en dimarts Bel demana perdó i diu que no ho tornarà a fer (segur que creuava los dits i 
s’aguantava lo riure).

La xarlotada del’any

Com a portaveu de l’oposició
denunciar el mal estat dels
carrers, la manca d’idees, el
mal estat del trànsit. Tortosa
està MÉS ESTANCADA que
mai. Eh! Com dieu? Ostres, si
sóc jo lo govern.

Ràpid tinent. Tira un altre cop de
veta del manual «somfaltons.es»
que tan bé mos va quan hi ha
algo que no mos interessa.
Embornes una mica, coles qua-
tre
boles i fiques cara de massanes
agres. Bueno, això últim no cal.
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El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 
Tortosa ha entrat una moció per al pròxim ple en 
què sol·licita la creació de la Mancomunitat Tor-
tosa-L’Aldea per garantir els subministraments 
bàsics al Polígon Catalunya Sud. Els socialistes 
consideren que la primera tasca que hauria de 
realitzar aquesta mancomunitat hauria de ser la 
sol·licitud d’aigua a la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre per tal d’abastar el polígon. Els socia-
listes han recordat el paper estratègic d’aquest 
polígon i les excel·lents comunicacions, així com 
el fet que la indústria és el motor del creixement 
i la principal garantia de la creació de llocs de 
treball a les Terres de l’Ebre. «És important que 
els municipis de Tortosa i l’Aldea treballin conjun-
tament per garantir els subministraments bàsics 
per al funcionament d’aquest polígon, entre els 
quals hi ha la de disposar d’aigua abundant i amb 
un preu competitiu», ha assenyalat Joan Sabaté, portaveu del grup. En aquest sentit, Sabaté ha destacat que la creació de 
la Mancomunitat entre els dos municipis, més enllà d’altres actuacions conjuntes que es puguin realitzar, ha de permetre 
en primera instància demanar a la CHE la concessió d’aigua per al polígon.

Els socialistes proposen crear la Mancomunitat 
Tortosa-L’Aldea per abastar el Polígon 
Consideren que la primera tasca hauria de ser la sol·licitud d’aigua a la CHE 

A instàncies del senador Joan Sabaté, el degà de la Catedral, mossèn Josep Maria Tomàs i l’arquitecte i director de les 
obres, Josep Lluís Guinovart, es van reunir el mes passat amb el subdirector general del Instituto del Patrimonio Cultural de 
España del Ministerio de Cultura, Anton Castro, arribant a l’acord de reprendre la intervenció de l’Estat en la restauració 
de la Catedral de Tortosa. En aquest sentit, durant els pròxims tres anys es destinaran 300.000 euros, una inversió que 
d’entrada no és elevada, però que permetrà reiniciar les obres. Aquesta quantitat es destinarà a la reconstrucció de pina-
cles i contraforts de la Catedral. El senador Sabaté ha valorat molt satisfactòriament aquesta reunió perquè representa la 
voluntat de l’Estat de contribuir a la millora del patrimoni de la ciutat i, en aquest cas a la conservació de la Catedral, un dels 
seus principals exponents: «És molt important ja que hi destinin aquesta quantitat, que tot i no ser molt elevada, permetrà 
reiniciar els treballs i que s’hagi assolit el compromís de continuar invertint més a partir del 2012”.

Compromís amb el nostre patrimoni

El senador Joan Sabaté ha valorat positivament el projecte 
que ja ha concretat el ministeri de Medi Ambient, a través de la 
Direcció General de Costes, per tal de millorar la façana fluvial de 
l’Ebre al seu pas per Tortosa. Es tracta d’una actuació que es 
desenvoluparà des del pont del Mil·lenari fins a l’Excorxador, a 
totes dues bandes del riu, que permetrà millorar i ampliar les 
baranes i els murs de protecció, donar continuïtat al passeig 
existent i habilitar el pont del tren com a zona de vianants, 
que permetrà la connexió del passeig fluvial amb la via verda. 
L’actuació té un pressupost de 5.739.740,18 euros. «Comencem 
a visualitzar les inversions que l’Estat ha previst cap a les Terres 
de l’Ebre que demostren la complicitat del govern. La millora 
de la façana fluvial de Tortosa n’és un exemple important que 

La millora de la façana fluvial de Tortosa
situa a Tortosa com a eix vertebrador i central a les Terres de 
l’Ebre», ha assenyalat.

L’abast de l’obra s’estén des del pont del Mil·lenari fins al 
nord del tram urbà de l’Ebre, a l’alçada de l’Escorxador. Tot i que 
majoritàriament es treballarà al marge esquerre, també es faran 
algunes actuacions al marge dret. Sense cap dubte una de les 
principals millores que durà aquesta actuació serà l’ampliació 
de les baranes de totes dues bandes del riu i la remodelació de 
l’existent. El projecte contempla la connexió entre la Via verda 
i el passeig fluvial, a través del pont del tren, que s’adaptarà 
al trànsit de vianants i ciclistes.  El projecte també preveu la 
recuperació ambiental del bosc de Ribera amb el desbrossament 
i neteja d’uns 16.000 metres quadrats. 

Tortosa


