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SÍ A La Vegueria
El govern de la Generalitat, amb el
presidentMontillaalcapdavant,haadoptat
un acord d’enorme transcendència per al
país i, per raons específiques, per a les
Terres de l’Ebre, l’aprovació del projecte
de llei de veguereis. Aquest és un tema
que demanava solució d’ençà el 1833 en
què, mitjançant un decret, el govern de
Cea Bermúdez dividia Espanya en 49
províncies (cinquanta d’ençà el 1927).
Des del primer moment, aquesta
divisió territorial s’ha vist des de
Catalunya com aliena al país i a la seva
realitat històrica, social i econòmica. Per
tot això, la necessitat d’una reordenació
territorial de Catalunya, amb unes
demarcacions més respectuoses amb
la realitat, ha estat una reivindicació
constant compartida per la majoria de
forces polítiques del país, agrupades en
l’anomenat catalanisme polític. A Tortosa
i bona part del territori ebrenc, aquesta
reivindicació ha estat una constant de la
nostra vida política del darrers dos segles.
La reordenació territorial de
Catalunya fou una de les primeres
tasques del nou govern de la Generalitat
republicana, que l’any 1931 constituí
una comissió presidida pel conseller de
Cultura, el poeta Ventura Gassol, i dirigida
de fet pel geògraf Pau Vila, que n’era el
vicepresident, la qual va concloure amb
una proposta de divisió del país en 38

comarques, agrupades
en 9 vegueries. Al
desembre de 1936 un
decret li donava rang
normatiu, en plena
Guerra Civil. Com tantes
coses, desaparegué amb
l’ocupació franquista.
L’ o p o s i c i ó
democràtica
al
franquisme mantingué
viva la reivindicació.
L’Estatut de 1979 preveia
la possibilitat d’organitzar el territori
català en agrupacions supracomarcals,
però els vint-i-tres anys de govern
del catalanisme conservador, sota la
presidència de Jordi Pujol, no varen
significar cap avenç en la matèria. Fou
l’arribada del govern que agrupava les
forces catalanistes d’esquerres, sota
la presidència de Pasqual Maragall,
el que impulsà un nou estatut, el del
2006, que específicament recull que «el
territori català s’organitza en municipis i
vegueries».
Ara, de la mà del president Montilla,
el govern ha aprovat un projecte de llei
que dóna l’impuls definitiu a aquesta
vella aspiració dels catalans i recull la
demanda d’una vegueria de l’Ebre amb
el reconeixement de la capitalitat de
Tortosa. Així mateix, és important el fet

que el text aprovat preveu l’entrada en
vigor de les noves vegueries de manera
progressiva, primer les quatre províncies
actuals i, immediatament després, amb
una petita modificació legislativa a les
Corts Generals, la vegueria de l’Ebre
i conseqüentment la del Camp de
Tarragona, en línia amb allò que des del
PSC de la regió demanàvem.
Esperem que els interessos
preelectorals d’una oposició neguitosa no
arruïnin el necessari consens en el tràmit
parlamentari. Estem en un moment de
veritable transcendència històrica i cal
viure’l amb plena responsabilitat.

Joan Sabaté i Borràs
Senador i President del PSC de les Terres
de l’Ebre
(text íntegre: joan-sabate.blogspot.com)

«L’oposició de CiU a la vegueria és antipatriota»
«Que CiU s’oposi a la llei de vegueries denota manca de responsabilitat, poc sentit de país i és, fins i tot, antipatriota». Amb
aquesta contundència ha respost Francecs Vallès, coordinador dels diputats i senadors del PSC a les Corts Generals, les declaracions efectuades pel secretari adjunt de Convergència, Felip Puig, que
va arribar a assenyalar que aquesta llei ara no toca i, a més, que les
Terres de l’Ebre hi sortirien perdent. Vallès, que també és membre de
l’executiva nacional del partit, considera que cal tenir «molta barra»
per venir a fer aquestes declaracions a les Terres de l’Ebre. «Amb el
que sí que hagués perdut l’Ebre és amb el transvasament al qual CiU va
donar suport», ha manifestat. El diputat socialista ha argumentat que
amb la vegueria es fa realitat una reivindicació històrica del territori
i s’aconsegueix una administració més propera, eficient, eficaç, més
econòmica i es respon als anhels de milers d’ebrencs i ebrenques. Des
del PSC de Tortosa també es lamenta el no de CiU a les vegueries i es
vol fer una crida a la ciutadania per estar alerta perquè els convergents
han dit que no prioritzaran les vegueries si guanyen les eleccions.
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La joia de la corona
El senyor Bel i Accensi es vol vendre una part important de
l’Empresa Municipal de Serveis Públics, la qual subministra
aigua al municipi de Tortosa, i posar-ne la gestió en mans
d’una empresa privada. Quan els socialistes vàrem arribar
al govern municipal l’any 1999, ens vàrem trobar amb un ens
anomenat empresa, que no era tal, i que tot i que només es
dedicava a treure aigua dels pous del parc i distribuir-la, sense
fer-ne cap inversió, encara perdia diners. Ens varen arribar
ofertes sucoses per privatitzar-ne per un període llarg la gestió
i les vàrem rebutjar perquè pensàvem, i encara ho pensem,
que un municipi com Tortosa té prou capacitat per gestionar
el servei d’aigües i rendibilitzar el benefici en la mateixa ciutat.
Sota la presidència de Josep Maria Franquet, vam crear una
veritable societat mercantil, vàrem elaborar un pla d’inversió
i, amb tot, aconseguirem generar uns beneficis anuals d’uns
500.000 euros.
Ara, el senyor Bel es vol vendre un important paquet
d’accions; segurament, posant en mans d’aquesta empresa la
gestió, amb l’excusa de la millora tecnològica, rebrà uns pocs
milions d’euros ara de cop i, després, presumiblement, durant
vint-i-cinc anys tots els beneficis aniran a mans privades de
fora del municipi, de fora de Tortosa, és allò de la pel·lícula de
Woody Allen «Pren els diners i corre». Ningú regala duros a
quatre pessetes. Tortosa en sortirà perdent.
L’objectiu de tota aquesta operació deu ser disposar de
diners per continuar gastant, una vegada s’ha exhaurit la
capacitat d’endeutament de l’Ajuntament, això sí, renunciant
als beneficis de futur que donarà la gestió de l’aigua durant
els pròxims vint-i-cinc anys i, per tant, a les inversions que
se’n derivarien.

El senyor Bel gestiona
Tortosa des de l’alcaldia, des
del més pur tacticisme, sense
model de futur per al municipi i
sense tenir en compte les conseqüències per al futur de les
seves accions. És un sistema al
qual ens tenien ja acostumats
els governs conservadors anteriors, anar menjant i fregint
Joan Sabaté
i només actuant tot pensant
en la collita de vots de les
immediates eleccions municipals. En un moment complex
des del punt de vista econòmic i, per tant, amb una situació
socialment greu, no fa res per situar Tortosa com al motor de
les Terres de l’Ebre que ha de ser, amb la força necessària i
amb les condicions per poder fer una forta embranzida en la
recuperació que aviat s’iniciarà. Ha permès que Tortosa es quedi
al marge del Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació, al
marge del que tots els experts situen com la clau per al futur
econòmic de la Unió Europea, i continua, com sempre, més
pendent de controlar tot el que es mou a Tortosa, sigui en els
mitjans de comunicació o en la societat civil, que no pas per
crear les condicions per al creixement econòmic i garantir els
llocs de treball que s’esperen amb candeletes. Cal més que mai
una forta mobilització de l’opinió pública per garantir un nou
mandat amb govern de progrés, que recupere l’estratègia de
creixement sostenible i sostingut que havíem iniciat en els
dos mandats anteriors, no ens podem inhibir, no ens podem
mirar els toros des de la barrera. Tortosa és un projecte
col·lectiu, de tots.

Jordi Hereu: «Recuperar l’alcaldia de Tortosa
és una prioritat»
El secretari de Política Municipal del PSC i alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
va visitar el mes passat diferents poblacions de les Terres de l’Ebre, per tal de
posar-se a disposició de les agrupacions locals del partit amb vista a les pròximes
eleccions municipals del 2011. Hereu va expressar el compromís nacional del PSC
amb el projecte de llei de vegueries i va manifestar la seva voluntat que, si més no,
s’avanci en el reconeixement de les dues realitats que gaudeixen de consens en
tots els àmbits, com són la vegueria de l’Ebre i l’àrea metropolitana de Barcelona.
D’altra banda, també va fer referència al treball que des de Política Municipal,
es du a terme amb les diferents agrupacions locals. «L’objectiu és consolidar el
creixement municipal del PSC, que arriba a gairebé la totalitat dels municipis de
l’Ebre; la recuperació de l’alcaldia de Tortosa i aconseguir la d’Amposta, fites que
veig amb moltes possibilitats».

L’Ajuntament paga factures a una empresa
donada de baixa al Registre Mercantil
El Grup Municipal del PSC va entrar al registre de l’Ajuntament,
una carta adreçada a l’alcalde en què li demana que avali la legalitat de la relació amb l’empresa Trans-Iberus SL, que consta
com a donada de baixa de forma definitiva en el Registre Mercantil des de l’any 2008. Per tant, es tractaria d’una empresa
inexistent i s’estaria incomplint la Llei 30/2007 de contractes en
el sector públic que, entre d’altres, assenyala en l’article 49 la
prohibició de contractar empreses que «no estiguin al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que
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es determinin per reglament».
L’empresa Trans-Iberus SL, segons ha pogut saber el grup
del PSC, va generar factures durant l’any 2008 que ascendien a
22.000 euros i a 18.000 durant el 2009, per a difusió de l’activitat
municipal. Tot i l’apagada analògica que deixa inoperatives les
televisions sense concessió digital, des del grup municipal es
vol deixar constància pública d’aquesta denúncia. Per aquest
motiu, s’ha demanat a l’alcalde que informi el grup del PSC sobre
les condicions que avalen la legalitat de la situació i que, en cas
contrari, actuï en conseqüència.
LA ROSA DE TORTOSA
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Sense tenir en compte el comerç tortosí
El PSC lamenta la manca de diàleg del govern de Bel amb els comerciants i que s’afavoreixi un model amb grans superfícies
perifèriques en detriment del comerç tradicional.
El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Tortosa ha laEn aquest sentit, el PSC ha lamentat la manca de voluntat
mentat que el govern de CiU no hagi tingut en compte el parer
de diàleg de l’alcalde, Ferran Bel, i la manca de consens amb
dels comerciants, a l’hora de tirar endavant la modificació del
els comerciants i la Cambra de Comerç a l’hora de tirar endaPrograma d’Orientació d’Equipaments Comercials (POEC).
vant un canvi tan important, com el trasllat dels 9.000 metres
Aquest programa, que es
quadrats de Ferreries als
va tirar endavant durant «La modificació del POEC trasllada els 9.000 metres portals d’entrada a la ciutat.
l’anterior mandat socialista quadrats per a grans superfícies de Ferreries als El portaveu del grup, Joan
i que va comptar amb la
Sabaté, considera, per tant,
participació de comerciants portals d’entrada de la ciutat»
que calia escoltar els comeri de la Cambra de Comerç,
ciants tortosins i la Cambra,
va comportar la creació de 15.000 metres quadrats per a
com es va fer durant l’anterior mandat amb la tramitació del
grans superfícies: 9.000 a l’Horta de Sant Vicent i 6.000 als
POEC. «Assistim a un gir en la política comercial de la ciutat, ja
nous terrenys de Renfe. Si bé és cert que les administracions
que no s’afavoreix el teixit del comerç tradicional de Tortosa i
locals han d’adaptar-se a la transposició de la directiva sobre
es destina més sòl per a grans superfícies a la perifèria, decisió
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, de la
que podria provocar l’efecte fugida respecte al comerç de la
Unió Europea, que recull l’anomenada Llei Òmnibus aprovada
trama urbana», ha exposat Sabaté, el qual ha recordat que el
per les Corts Generals i que la Generalitat ha aprovat a través
disseny efectuat durant l’anterior mandat apostava per les grans
d’un decret, el que calia fer era obrir un procés de diàleg amb
superfícies inserides a la trama urbana, com a complement que
els comerciants, per veure quina era solució que més afavoreix
potenciava el comerç tortosí en general i reforçava el caràcter
l’entramat comercial de la ciutat.
de centre comercial i de serveis de la ciutat.

Preocupació per la privatització de l’empresa
d’aigües
El Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de Tortosa ha mostrat la seva preocupació, pel fet que el govern municipal hagi
decidit fer la concessió d’un 49 % de les accions de l’Empresa
Municipal de Serveis Públics (EMSP) a una empresa, via concurs,
per un període de 25 anys, la qual cosa es podria considerar
una «privatització» temporal de la gestió de l’EMSP i la pèrdua
dels beneficis que genera. Des del PSC no es considera bona
per a Tortosa aquesta decisió de recaptar diners ràpids, per
tal de sufragar probablement el sobrecost de les obres que
el govern de Bel pensa tirar endavant i renunciar a perdre
els beneficis que aquesta empresa podria generar durant
aquests 25 anys. «Des que el senyor Bel ha arribat al govern,
l’Ajuntament s’ha endeutat en un 22 % més, passant dels 36
milions de deute de l’any 2007 als 45 milions actuals», ha explicat el portaveu del grup, Joan Sabaté, que també ha explicat:
«A aquest endeutament, sense comptar les societats mercantils, cal afegir-hi que han requalificat part de l’estadi municipal,
passant-lo de bé de domini públic a bé patrimonial, i ara com no saben com pagar les obres que van a fer, fan una concessió a
25 anys d’un 49 % de les accions d’allò que podem anomenar la joia de la corona.»
Cal recordar que l’any 1999, quan els socialistes van arribar al govern, l’empresa tenia pèrdues, però, gràcies a la bona
gestió feta durant l’anterior mandat, aquesta situació es va capgirar, fent que ara aquesta empresa generi una quantitat
propera als 500.000 euros de beneficis anuals nets. Així, per al grup, a banda de renunciar a beneficis importants per a la
ciutat, arran d’aquesta decisió del govern de Bel, el preu del consum de l’aigua podria encarir-se.

La Rosa et proposa un concurs d’eslògans. Participa-hi!
Des de La Rosa us proposem participar en un concurs d’idees que consisteix a elaborar el
que creieu que és el millor eslògan per als que ens sentim socialistes, gent d’esquerres, a
Tortosa. Us animem a presentar les vostres propostes abans del dia 16 d’abril. Els tres millors
eslògans rebran com a premi un lot de llibres que es lliurarà el mateix dia de Sant Jordi a la
paradeta del PSC a la plaça de l’Àngel i també s’editaran un seguit de punts de llibres amb
l’eslògan guanyador. Se’n valorarà sobretot el contingut i el missatge, l’originalitat i que es
reculli l’especificitat que som gent d’esquerres i a Tortosa.
Anima’t i participa! Envia’ns el teu eslògan a: tortosa@socialistes.cat o al PSC de Tortosa. Carrer Gil de Frederic, número 2, 43500 Tortosa.
Només cal que ens hi facis constar el nom i el telèfon.
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Retalls de premsa
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Escassa atenció a les polítiques socials
El Grup Municipal del PSC a Tortosa va votar en contra del projecte
de pressupostos per enguany, ja que es tracta, un altre cop, d’uns
comptes ficticis i maquillats per presentar-los a l’opinió pública,
que presenten un seguit de defectes que la mateixa interventora
municipal assenyala en l’informe que els acompanya. Així, mentre
el govern ens ha venut que redueix el capítol de personal, aquesta
valoració ha obviat que l’aportació en aquest apartat és inferior pel
tancament de l’activitat que duia a terme l’Escola Taller. A més, els
socialistes han criticat de forma contundent que, en una situació de
crisi com l’actual, el govern de Bel hagi decidit no donar continuïtat
a un seguit de contractes de relleu per jubilació, que afecten uns sis
treballadors de la brigada i de la neteja. Així, mentre no es renova
uns treballadors que presten uns serveis que són necessaris,
sí que es mantenen les altes remuneracions i els complements
de productivitat dels càrrecs de confiança.
Els socialistes també han estat molt crítics amb el poc
esforç que el govern farà l’any vinent de despesa en polítiques
socials. «Ara s’han de fer més esforços en atendre la gent, a causa del difícil moment pel qual passem, cal ser més solidaris; el govern
de CiU no ha estat a l’alçada de les circumstàncies». Pel que fa a la despesa corrent, els socialistes també han criticat que s’hagi reduït la
previsió pel que fa al consum de llum i gas, quan amb tota probabilitat enguany serà igual o superior a l’any passat i, per tant, s’acabarà
gastant més del que s’ha pressupostat i això obligarà un altre cop a pagar tard i malament els proveïdors.

Cada tortosí hauria de pagar 1.224 euros per
cobrir el deute que l’Ajuntament ha acumulat
des que Bel és alcalde
El PSC ha lamentat l’alt nivell d’endeutament de l’Ajuntament,
que, des que Ferran Bel és alcalde, ha augmentat en deu milions
d’euros, més de 1.500 milions de pessetes, deute al qual caldria afegir el de la resta de patronats, empreses i organismes
autònoms com la Gumtsa o Tortosa Sport, entre d’altres, un
deute que el govern amaga. A hores d’ara, sufragar el deute
total suposaria a cada tortosí haver de posar 1.224 euros de la
butxaca. Aquest deute per habitant és molt superior al d’altres
municipis pròxims. El que sobta és que Tortosa sigui un dels
municipis més endeutats i, a la vegada, un dels que té un dels
alcaldes més cars, amb Ferran Bel cobrant, sense tenir dedicació
exclusiva a l’Ajuntament, gairebé un milió de pessetes cada mes.

Traves constants i
totalitarisme
El portaveu del grup socialista, Joan Sabaté, es va veure
obligat a consultar un expedient municipal assegut davant
l’alcaldia, perquè se li va negar poder fer-ho en el despatx
municipal del grup. Aquesta és una mostra clara del
totalitarisme i les traves constants del govern de Ferran
Bel a la tasca de control, necessària en democràcia, que
ha d’exercir l’oposició. Aquesta obstrucció a la feina de
l’oposició és una de les principals característiques de la
forma de governar del senyor Bel: tics antidemocràtics,
autoritarisme, insults constants i menfotisme cap a les
opinions contràries a la seva.
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Ni llars d’infants ni atenció a la gent gran
De nou s’ha fet evident la improvisació que
caracteritza el govern de Ferran Bel, en
aquest cas a l’hora de decidir la destinació
dels prop de 4 milions d’euros del nou
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, que ha impulsat el govern de
José Luis Rodríguez Zapatero. Tot i que
els socialistes consideren oportuna la
construcció d’un nou pavelló esportiu al
barri del Temple, que el PSC recollia en els
seus programes electorals d’ençà el 2003
i així ho van preveure en el planejament
municipal, consideren contradictori que
Bel hagi inclòs un projecte que no constava
ni en el seu programa electoral ni tan sols
en el PAM (el Pla d’Actuació Municipal que
s’ha acabat demostrant que és bàsicament
paper mullat) i n’hagi deixat fora altres previstos. De fet, han obviat directament un
dels seus principals compromisos, com
és la construcció de la pista d’atletisme
a Jesús. A tot això, cal afegir la pretensió que tenen d’eliminar
l’ús esportiu del pavelló de Remolins, perquè és atemptar contra
un projecte en què la ciutat va fer un gran esforç, és negatiu per
als interessos de la gent barri, tal com s’han queixat alguns veïns, i
perquè representa fer marxa enrere en l’aposta pel creixement
equilibrat a la ciutat.
Bel, a més, ha ignorat la sostenibilitat social. Així, han deixat
fora aquelles promeses de les quals havien fet cavall de batalla
en la precampanya i que també s’havien compromès a impulsar, tant en el programa electoral com en el PAM, com són la
creació d’una llar d’infants a Campredó i de dues a Tortosa,
a banda que tampoc s’han tingut en compte les necessitats
de la gent gran. I el que ha estat més indigant és que Bel, que

El PSC reprova a Bel que
accepti donar dades que
relacionin delinqüència
i immigració

tant s’havia omplert la boca en treballar des del consens, no
hagi escoltat ni un dels suggeriments de l’Associació Amics
dels Castells i no hagi inclòs cap de les seves propostes de
recuperació i millora del patrimoni històric.
Tot i això, volem deixar constància que valoren molt positivament que s’hagi fet un repartiment més acurat dels recursos, en
els diferents pobles del municipi, tal com els va suggerir el PSC
l’any passat, i també que hagin inclòs en les propostes, la millora
de l’espai fluvial. Cal felicitar de nou el govern de José Luis
Rodríguez Zapatero, per haver posat en marxa aquest nou fons
que, d’una banda, representa la creació de nous llocs de treball
i, de l’altra, és un suport molt important als ajuntaments en
un moment de crisi com l’actual.

(En una ciutat imaginària del sud d’un país imaginari
i a la vora d’un riu imaginari...)

Conversa entre l’alcalde i el regidor de Cultura

El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Tortosa va
abandonar durant el ple ordinari de febrer el saló de sessions,
després que l’alcalde, Ferran Bel, acceptés donar dades
sobre delinqüència i la relació d’aquesta amb la immigració,
a petició del portaveu del PP, l’independent Antonio Faura.
Els socialistes van titllar d’indignant aquesta situació, que
només serveix per criminalitzar els nouvinguts i no afavoreix
la convivència cívica a la ciutat. «Un país i un municipi com
el nostre, que anys enrere hem enviat molts emigrants arreu
d’Europa i del món, no podem avui caure en actituds xenòfobes
en contra d’aquells que han vingut a casa nostra, a la recerca
de feina i d’una vida més digna», va assenyalar el portaveu
del PSC, Joan Sabaté, que va afegir: «Actituds com aquesta
són indignes i inacceptables en un alcalde de Tortosa».
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El «fer-ho bé» de CiU
La precampanya de CiU a Tortosa, abans de les darreres eleccions
municipals de maig de 2007, va ser força dura, carregada de
molta demagògia, de desqualificacions gratuïtes i de transmissió
d’informacions intoxicades per assolir de nou el poder i posar fre
a vuit anys de governs progressites a Tortosa. Parar les forces
d’esquerra com fos va ser la consigna i així la dreta es va
aliar per tal de fer alcalde Ferran Bel. A partir d’aleshores van
començar a confeccionar el missatge que tenia tres potes clares:
fer totes les promeses electorals que calgués, avui la majoria
s’ha vist que eren fum; fer creure a la ciutadania que tot es faria
des del consens i la participació ciutadana, és notori que ni escolta ni pensa escoltar ningú més que el seu propi ego; i atacar
sistemàticament per on fos l’aleshores alcalde Joan Sabaté.
Tres anys de govern de dretes a Tortosa ofereixen un balanç
pobre, tret del que ha pagat l’Estat i la Generalitat, totes dues
administracions amb el PSC al capdavant. Tortosa, amb Ferran
Bel, està avui més endeutada que mai i els proveïdors cobren
tard i malament. Bel, a més, ara ja no pot valer-se de l’atac

a la nostra formació, perquè ja comença a ser poc creïble, ja
que tres anys donen per a molt més que la queixa constant: ni
ha solucionat la problemàtica dels aparcaments, hi ha més
inseguretat i fins i tot ha oblidat els seus principals cavalls
de batalla contra l’anterior govern (més fum). A més, també
ha estat lamentable la seva manca d’atenció cap a la gent que
s’ha vist abocada a l’atur, sense mesures adreçades a activar
l’economia municipal.
L’únic que avui pot vendre és precisament les obres que ha
pagat el govern de José Luis Rodríguez Zapatero (llarg Sant
Vicent, parc municipal, portal i carrer Major de Remolins, Escola
de Música) i les que subvenciona el govern de José Montilla al
nucli antic. Molts diuen que Bel està molt nerviós perquè són
molts els fronts oberts per als quals no té solució. I ja són
més els que no toleren les seves formes, fins i tot dins del
seu propi govern, caracteritzades per l’insult constant, el
menysteniment i la prepotència.
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