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Aquest és el nostre eslògan de campanya, per a les 
eleccions municipals del proper 22 de maig. Respon a 
dos objectius prioritaris per als socialistes tortosins, la 
determinació i la confiança. Determinació perquè els 
tortosins i les tortosines tenim la clara voluntat d’aprofitar 
el punt d’inflexió que representa la crisi per engegar la 
recuperació amb millors possibilitats que mai, volem 
convertir les dificultats  en oportunitats. Volem crèixer, 
volem una economia en expansió que generi llocs de 
treball i hi posarem tots els nostres esforços pensant 
en les persones i en les famílies.

L’altre objectiu és la confiança, perquè estem convençuts  
de les possibilitats de Tortosa com a motor de les Terres 
de l’Ebre. Durant el mandat socialista, vàrem treballar per 
crear les bases estructurals per posicionar bé Tortosa, amb 
especial èmfasi en el coneixement; portant la Universitat 
Rovira i Virgili, la creació de sòl industrial i la millora de les 
infraestructures de comunicació. Ara cal una aposta clara  

per la industrialització, incidint en la recerca, la innovació 
i en el valor afegit que tot això comporta.

Volem fer arribar el projecte a tota la ciutadania, 
volem transmetre dinamisme i il.lusió, estimem Tortosa 
i no la volem apagada, la volem capdavantera, capital de 
les Terres de l’Ebre, estirant amb força i ben posicionada 
dins de Catalunya. La volem activa, convençuda de les 
seves possibilitats, amb la necessària ambició per aprofitar 
totes les oportunitats. Volem la Tortosa del sí, amb futur i 
podem, perquè els tortosins i les tortosines tenim capacitat 
demostrada i avui tenim les condicions si ens ho proposem, 
per avançar com mai no ho hem fet. Perquè podem deixar 
de ser una ciutat perifèrica i posar en valor la nostra posició 
al bell mig de l’arc mediterrani.

Tenim una clara voluntat de treball, el projecte 
socialista per Tortosa és un projecte col.lectiu de tots i 
per a tots, el volem compartir per guanyar el futur, des 
de l’optimisme de la raó. 

PER TORTOSA, VOLEM+, PODEM +

ACTE LÚDIC DEL PSC DE TORTOSA
Dissabte, 26 de març, a partir de les 19 hores a la plaça Barcelona

CONVIDEM A TOTA LA CIUDADANIA
Hi haurà baldanada i actuació musical

joansabate2011@socialistes.cat
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Aquestes són les dues cares d’una realitat, la de Tortosa, mentre el govern de l’Estat espanyol no para d’invertir a la nostra ciutat, amb 
els dos Fons Zapatero, un dels quals ha finançat al 100% el nou pavelló del Temple, o amb les obres de restauració dels contraforts 
de la Catedral, gràcies a una gestió del senador Joan Sabaté; la gestió del govern de Bel en l’execució de les obres és nefasta i molt 
molesta per als veïns i veïnes. Així, les obres al Nucli Antic, s’han hagut de refer en molts casos fins a tres cops. Lamentable, un episodi 
que ens recorda al que ja ens tenia acostumats CiU, amb la plaça d’Alfons, que encara avui dóna problemes, entre alguns exemples. 

Mentre l’Estat inverteix a Tortosa...

... el govern de Bel va de nyap en nyap

Nou pavelló del Temple

La raó o raons és la facultat en virtut de la qual l’ésser humà 
pot ser capaç d’identificar conceptes, qüestionar-los, trobar 
coherència o contradicció entre ells, i així, induir o deduir 
altres distints dels que ja coneix. D’aquesta manera, la raó 
humana, més que descubrir certeses, és una capacitat d’establir 
o descartar nous conceptes, en funció de la seva coherència 
respecte d’altres conceptes de partida.

Dic això perquè molts cops la dreta empra la desinformació 
i la demagògia per aconseguir fer arribar un missatge sesgat 
i partidista d’acord amb la seva conveniència. És el cas de CiU 
a Tortosa que porta ja un bon grapat d’anys, des que Ferran 
Bel la controla, fent de les mitges veritats certeses que, de 
vegades, per manca de contrast poden arribar a tergiversar 
les situacions.

Per això crec que és bo recordar als tortosins i tortosines que 
darrere les bones intencions que sembla amagar la frase, Ferran 
Bel es dedicarà només a Tortosa, hi ha tota una intencionalitat 
de maquillar la realitat. Perquè Ferran Bel mai no s’ha dedicat 

Bel i els 60.000 euros per ser alcalde a temps parcial 
només a Tortosa, mai. Es va posar un sou de 
63.000 euros en ser nomenat alcalde, però, i 
aquí està la dada que cal retenir, per dedicar-
se només un 75% a l’alcaldia. Què fa amb la 
resta del temps? Doncs dedicar-se als seus 
negocis privats. 

Així, mentre el nostre alcalde cobra per 
dedicar-se només parcialment a l’Ajuntament 
prop d’un milió de pessetes al mes, 3.000 
tortosins estan a l’atur sense que ell hagi fet res per canviar 
la seva situació, sense que hagi posat en marxa ni un sol 
projecte de reactivació econòmica al nostre municipi. Així, 
mentre Joan Sabaté quan va tancar el seu mandat no tenia 
asignació de sou a l’Ajuntament i hi havia poc més d’un miler 
d’aturats a la ciutat, avui, l’herència de Ferran Bel són els 
60.000 euros anuals que hem de pagar els tortosins per una 
dedicació que pot combinar amb els negocis personals, i un 
260% més d’atur.

Fa pocs dies es publicava 
en un mitjà la valoració que 
s’està fent dels llocs de treball 
a l’Ajuntament. Algú ens pot dir 
qui ha valorat la feina de l’alcalde 
per què aquest hagi de cobrar 
prop d’un milió de pessetes al 
mes mentre molts tortosins i 
tortosines pateixen diàriament 
una situació econòmica difícil?

Eduard rEl Cartoixà

Viceprimersecretari del PSC de 
Tortosa 

«La censura, una tònica dominant durant aquest  mandat»

És inadmissible el nou episodi que s’ha viscut a la nostra ciutat i que representa un nou 
atemptat contra la llibertat d’expressió com ha estat el tancament del perfil a la xarxa 
social facebook del fotolog Estimo Tortosa, ordenat presumptament per l’Ajuntament 
de Tortosa. Segons el dirigent socialista, aquest fet exemplifica la que ha estat la tònica 
domintant «d’un govern carregat de tics autoritaris i dictatorials, que ha volgut silenciar 
totes aquelles veus que no combreguen amb el parer del senyor Bel». El tancament ha 
coincidit en el temps amb les crítiques a un regidor del govern municipal, en què es 
demanava la seva dimissió, opinions que poden no compartir-se però legítimes en el marc 
de l’estat de dret i exercint el dret fonamental a la llibertat d’expressió.
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El PSC ha presentat els seus representants a les EMD de Bítem i Campredó 
en un acte que ha estat definit pel primer secretari dels socialistes tortosins 
i candidat a l’alcaldia de Tortosa, Joan Sabaté, com un moment històric 
per a tots dos pobles. «La constitució en EMD representa un avenç cap a 
la descentralització que identifica millor la ciutadania amb l’administració i 
que els socialistes sempre hem impulsat», ha subratllat. Sabaté ha mostrat 
el compromís ferm dels socialsites perquè hi hagi una major inversió i 
atenció en aquests pobles que en els darres quatre anys de goven de 
CiU, en què ha recordat el dèficit d’inversions que hi ha hagut i en què, 
entre altres, se’ls ha discriminat pel que fa a les aportacions del govern 
de l’Estat. «A Campredó no han mantingut el nivell d’execució d’obra 
pública que vam impulsar en l’anterior mandat i a Bítem, la gran obra 
realitzada ha estat la urbanització del carrer Hereus d’en Gasol, inclosa 
en el PUOSC, que vam tramitar l’anterior govern», ha detallat.  

El dirigent socialista ha explicat que les EMD, i d’acord amb la Llei d’Hondt,  només estaran composades per dos grups 
municipals, el del PSC i el de CiU. Per  aquest motiu, des del PSC i d’acord amb ICV es va cedir a aquesta formació un dels llocs 
que li correspondria al PSC a l’EMD de Bítem «amb l’objectiu d’afavorir una major pluralitat i  que es reculli el conjunt de les 
sensibilitats al poble, ja que aquest fet també incideix en la millora de la seva qualitat de vida».

Sabaté ha tancat agraint la implicació dels nous membres de les EMD en un projecte que agafen amb molta il·lusió i amb la 
pespectica del canvi de govern que confiem es pugui donar en les eleccions municipals del mes de maig vinent.

Representants a l’EMD de Bítem. Francesc Ramírez, Teresa Castellà, Pere Bonavida i Òscar Carles (ICV)
Representants a l’EMD de Campredó.  Manel Álvarez, Sílvia Arbona i Núria Gisbert

El PSC es marca el compromís de treballar fort per 
Bítem i Campredó per pal·liar els dèficits d’inversió 

Joan Sabaté encapçalarà el nou projecte socialista 
amb il·lusió, treball i passió per Tortosa 
«Il·lusió, treball i passió per Tortosa», així ha expressat Joan 
Sabaté la seva implicació amb la seva ciutat, la principal 
motivació per abordar el repte de presentar-se com a candidat 
del PSC a l’alcaldia de Tortosa. 
«El meu és el compromís de 
treballar per la meva ciutat 
en un moment en què la 
situació és molt complicada 
i, per això, posarem èmfasi 
en la recuperació i l’impuls a 
l’economia per crear ocupació», 
ha apuntat el candidat. De fet, 
les dades a Tortosa són avui 
preocupants, al final del darrer 
mandat socialista el nombre 
d’aturats a la ciutat era de 
1.071 persones. Avui la xifra 
ha augmentat fins a 2.751, un 
increment del 257% i, el més 
greu, segons Sabaté, sense que 
el govern de Bel hagi estat capaç 
d’oferir solució a aquesta problemàtica, amb una incapacitat 
de gestió pel que fa a la creació de polítiques per incentivar 
l’economia al municipi. «Nosaltres volem estar al costat de les 
persones, però no donant-los copets a l’esquena, sinó treballant 
per la justícia social, perquè Tortosa és de tots i totes», ha 
espetat Sabaté abundant en la voluntat que el nou projecte 
també vol aconseguir que la ciutat tingui un altre cop el govern 
de progrés que va permetre acabar amb l’immobilisme al qual 
la dreta ha tornat a dur la ciutat.

Sabaté va ser escollit per l’assemblea de l’agrupació local 
realitzada al gener, on també es va triar als candidats a les 
presidències de les EMD de Jesús, Bítem i Campredó. Cal 

recordar que aquests dos 
pobles tindran per primer 
cop candidat a presidir la 
junta veïnal donada la recent 
creació de totes dues entitats. 
Així, Antoni Sabaté, serà 
el candidat a Jesús; Teresa 
Castellà, a Bítem, i Manuel 
Álvarez, a Campredó. 

Sa ba t é  h a  a p u nta t 
també que el nou projecte 
socialista serà força renovat 
quant a idees, però també 
quant a persones, i amb una 
clara voluntat d’afavorir la 
participació de la ciutadania. 
Per aquest motiu, el candidat 
ha obert el seu correu 

personal a la ciutadania perquè hi pugui aportar totes aquelles 
iniciatives i idees que consideri oportunes per millorar Tortosa 
i que contribuiran a acabar de dissenyar el programa electoral 
dels socialistes. El correu és joansabate2011@socialistes.cat. 
«Tenim clar quin és el nostre projecte i ja hi estem treballant, 
però volem que els ciutadans i ciutadanes s’impliquin i ens 
ajudin a fer-lo més proper i acordat amb el que necessita la 
ciutat en un moment com l’actual, que reflexi la nostra realitat 
i el  nostre sentiment», ha ressenyat.


