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LA ROSA 
DE TORTOSA

ARA CAL DOnAR vIDA AL nUCLI AnTIC
La recuperació del nucli antic de la ciutat de Tortosa  ha estat 

un tema prioritari per als socialistes en els darrers anys. Els 

anys de mandat de CiU varen significar una progressiva 

degradació de la nostra ciutat històrica, 

veient com la població es desplaçava cap 

als nous eixamples. Això que no és un 

fenomen exclusiu de la nostra ciutat, ja que 

altres també ho han patit, sí que adquireix 

singularitat pel retard en buscar solucions 

i iniciar la necessària recuperació. Aquesta 

circumstància ha vingut agreujada per 

la magnitud del teixit urbà històric en 

proporció al conjunt de la ciutat i a la 

feblesa del nostre creixement demogràfic, 

que feia que tot el creixement residencial 

fóra per desplaçament de la població, amb 

el consegüent despoblament del que havia 

estat la trama urbana de dintre de les 

muralles, o sigui del carrer Teodoro Gonzàlez fins a Remolins.

En arribar a l’alcaldia l’any 1999, ens vàrem posar com 

un objectiu prioritari la recuperació del nucli antic. En 

aquesta línia vàrem impulsar que s’hi ubiquessin totes 

les institucions possibles, però alhora ens vàrem adonar 

que l’esforç era de tal magnitud que ho feia impossible 

per als recursos de l’ajuntament si no hi intervenien 

les administracions superiors. va ser amb l’arribada al 

govern de la Generalitat del President Maragall amb el 

primer govern d’esquerres, que gràcies a la Llei de Barris 

que varen impulsar, vam poder redactar un pla d’actuació 

el PInCAT, el Pla Integral del nucli Antic de Tortosa, que 

ha permès un procés de recuperació de l’espai urbà de 

la ciutat històrica, que ara està culminant, cofinançat 

al 50% pel govern de la Generalitat.

Ara és el moment de plantejar-nos un nou pas. Tot i 

ser molt important, no n’hi ha prou amb la recuperació 

dels espais públics i amb els incentius per a la rehabilitació 

d’habitatges, amb algunes mesures complementàries. Cal 

apostar per recuperar-ne la vitalitat social, cal donar-li vida 

i així impulsarem també la rehabilitació i el consegüent 

trasllat de població, evitant la guetització social. Aquí és 

on ha de jugar un paper important l’extraordinari espai 

urbà de l’antic col·legi dels Josepets,  que la Germandat 

de Sacerdots Operaris Diocesans, els seus propietaris, 

sempre han volgut que tingués un paper social relacionat 

amb l’educació i la formació de la joventut. Apostem 

perquè es concrete l’aposta que vàrem apuntar quan 

vàrem signar el compromís amb la Universitat Rovira 

i virgili a Tortosa, que consistia en ubicar en aquest 

espai serveis universitaris, com ara alguns dels centres 

de recerca que han de crear al campus de les Terres de 

l’Ebre. Així mateix, apostem per construir-hi d’acord 

amb el govern de la Generalitat un alberg de joventut, 

que hauría de ser també residència estudiantil per al 

campus tortosí. Estem convençuts que la presència 

continuada de gent jove al barri del Rastre és la millor 

solució per avançar en positiu. En cas contrari, si només 

s’apostés per dedicar aquest espai a sòl residencial, que 

segurament hauria de ser amb algun tipus de protecció, 

podem reforçar aquesta guetització de la que volem fugir.

És l’hora de continuar l’aposta en positiu, l’aposta per 

recentralitzar la ciutat històrica en el conjunt urbà de Tortosa 

i recuperar el seu carácter de centre administratiu, comercial 

i de serveis, que és el que ha de ser sempre un centre urbà, 

tal i com ho vàrem reflexar en el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal, elaborat en els vuit anys d’alcaldia socialista, però 

que s’ha d’impulsar i gestionar, i aquest continua sent un dels 

nostres compromisos prioritaris.

Joan Sabaté a la plaça dels Dolors, davant l’antiga església.

Tortosa
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El govern de Tortosa amb CiU al capdavant no ha acceptat ni una de les al·legacions presentades a la venda de part 
de l’empresa d’aigües. Ni una sola al·legació en una operació que considerem un autèntic malbaratament d’una em-
presa força beneficiosa per a la ciutat. El que s’ha fet, segons els socialistes, és convidar un soci capitalista a prestar-li 
10.490.000 euros cobrant uns interessos  tan elevats que es podrien qualificar d’usura. 
I és que cal tenir en compte i revisar molt bé els números d’aquesta operació. Com es fa constar en les al·legacions, 
l’inversor, al cap dels 25 anys, s’haurà emportat 27.766.487 euros mentre l’aportació que haurà fet serà de tan sols 
10.490.000 d’euros. «Si avui l’empresa municipal pogués aconseguir un préstec a 25 anys per aquests deu milions 
d’euros, suposant un tipus d’interès del 5% i quota constant, pagaria al cap d’aquest període, entre devolució de ca-
pital més interessos només 17.046.250 euros, en lloc dels 27.766.487 que ara s’emportarà l’inversor». Per tant, això 
demostra per una banda el mal negoci d’aquesta operació, però sobretot que el govern té pressa en cobrar ràpid uns 
diners per fer front al deute que acumula, o sigui, el que el portaveu del grup, Joan Sabaté, ha tornat a denunciar: 
«pa per avui i fam per demà».
En aquest sentit, el PSC recorda també que la inversió anual prevista és de 400.000 euros constants al llarg dels 
25 anys, clarament inferior a la mitjana dels darrers anys, que ha estat superior als 500.000, i que «amb el pas dels 
anys esdevindrà irrisòria». Això comportarà per als socialistes un clar deteriorament de les instal·lacions per manca 
d’inversió a més de l’encariment del rebut de l’aigua. 

El malbaratament de l’empresa d’aigües

Els ciutadans i ciutadanes esperen que els seus principals dirigents donin exemple. Aquest no ha estat el cas de Ferran Bel, 
alcalde de Tortosa. Aquest ha desoït completament les recomanacions de les entitats municipalistes i en lloc de baixar-se 
el seu sou un 15% com pertocaria pel que cobra, ho ha fet només un 10%. I és que Bel, que cobra un milió de pessetes al 
mes per dedicar-se només a l’Ajuntament parcialment (ho combina amb els seus negocis privats), amb el 100% en cobraria 
84.000 euros l’any, i segons els criteris municipalistes hauria d’aplicar-se una reducció del 15%. 

Per segon any consecutiu 
la piscina exterior estarà 
tancada als tortosins i 
tortosines. La piscina no 
es va obrir l’any passat 
per unes cates que primer 
van ser arqueològiques 
i després geològiques. I 
enguany, per què? Quan 
només fa falta un any 

per acabar el mandat, el projecte de les piscines del senyor Bel 
està força parat. No va estar tan parat fa tres anys, quan amb 
un clar objectiu electoralista, va frenar el projecte socialista de 
remodelació de les instal·lacions esportives municipals que haurien 
permès tenir noves piscines a Tortosa. 

Aquesta  és 
una mostra de 
l’actitud que 
sembla tenir 
l’alcalde res-
pecte a la ciu-
tat de tots i 
totes. Mentre 
la resta dels 
mortals ens 
fem un tip de donar voltes i més voltes per aparcar en 
la cada cop més caòtica Tortosa, ell arriba amb el cotxe 
i ni es preocupa de buscar plaça, simplement plantifica 
el cotxe al bell mig del carrer. Com deia Fraga Iribarne 
“La calle es mía”.

Bel ignora la recomanació municipalista de rebaixar-se el seu sou un 15%

La deixadesa de les piscines «La calle es mía»

La UGT de les Terres de l’Ebre, ICV de les Terres de l’Ebre i el PSC de 
les Terres de l’Ebre van participar l’1 de maig passat en l’ofrena floral 
al monument a Rafael Vidiella amb motiu de la celebració del Dia del 
Treball. En els parlaments, es va apel·lar als valors que van acompanyar 
l’ideari d’aquest polític i destacat sindicalista i també es va fer una 
crida a dimensionar aquest acte simbòlic en defensa dels treballadors 
i treballadores. A més, es va aprofitar per denunciar enèrgicament la 
manca de respecte i la poca sensibilitat que ha demostrat el govern de 
dretes de Tortosa vers aquesta figura clau en la defensa dels drets dels 
treballadors per no haver respectat l’espai on està situat el monument. 
I és que el govern de Ferran Bel, en una clara demostració de manca de 
respecte a la memòria històrica d’aquells que van lluitar per la llibertat 
i la democràcia, va decidir situar a tocar mateix del monument part del 
muntatge i els vehicles d’algunes de les atraccions que van participar en l’edició d’enguany d’Expo Ebre. 

Ofrena Floral a Rafael vidiella amb motiu del Dia del Treball
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Retalls de premsa
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El PSC de l’Ebre ha denunciat a decisió de CiU de dur al 
Consell de Garanties Estatutàries el Projecte de Llei de 
Vegueries, un fet que considera similar al que ha fet el PP 
portant l’Estatut al Tribunal Constitucional. Tant el primer 
secretari del PSC, Antoni Sabaté, com el president del par-
tit a l’Ebre, Joan Sabaté, consideren aquesta decisió força 
greu, ja que denota una actitud força antidemocràtica de la 
dreta catalana i espanyola el fet de portar als tribunals, «per 
veure si ho poden aturar», allò que no han pogut guanyar 
al Parlament, on està dipositada la sobirania popular. «Amb 
aquesta decisió no ajuden a desenvolupar l’Estatut i donar 
resposta així al reconeixement de la vegueria de l’Ebre». 

CiU porta les vegueries al Consell de Garanties 
com el PP l’Estatut al Tribunal Constitucional

Obres de Zapatero als 
pobles de Tortosa

Camí vell de la Galera. vinallop Cementiri. Els Reguers

Cementiri. Jesús Construcció nous vestidos. Bítem

Camí d’accés a Font de Quinto. Campredó


