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El  nostre país, Catalunya, està vivint una certa paradoxa.
Per una banda, estem en un moment de màxim autogovern, 
amb el millor finançament que mai no hem tingut i amb una 
bona expectativa de futur per la nostra ubicació al bell mig de 
l’euroregió de l’Arc Mediterrani, una de les regions europees amb 
major expectativa de futur, gràcies al conjunt d’infraestructures 
projectades. Tanmateix, estem en un moment difícil fruit de la greu 
crisi econòmica que patim, la més greu dels darrers vuitanta anys i 
que, iniciada per l’avarícia dels sectors financers, ens ha perjudicat 
greument als treballadors, provocant elevades taxes d’atur.
Les polítiques socials, gràcies a la coincidència del govern 
socialista a Madrid i un govern d’esquerres a Catalunya, han 
rebut un impuls extraordinari amb la Llei de la dependència i 
l’extraordinari esforç en educació i salut que ha fet el govern 
de la Generalitat i la clara millora de les pensions, especialment 
les mínimes, que s’ha fet en els sis anys de govern de Rodríguez 
Zapatero. Amb tot, fruit de la convivència de les dues situacions 
al·ludides, hi ha el risc clar que l’electorat, com ha passat en 
altres situacions de crisi, faci un escorament cap a la dreta, cap 
a polítiques conservadores que comporten una greu agressió als 
drets i interessos dels més febles, des de polítiques agressives 
de caire neoliberal, com ha passat ara als EUA.
A les Terres de l’Ebre, la paradoxa d’una hipotètica victòria de la 
dreta de CiU, significa, a més, ignorar no només l’abandonament 
del territori, amb amenaça de transvasament inclosa, en els vint-
i-tres anys de govern de CiU, sinó també l’extraordinària inversió 
en infraestructures que ha fet el govern de l’Entesa Nacional 
de Progrés, com ara en el nou pont del Delta o les carreteres 
i els regadius de la Terra Alta, la nova carretera de Vinallop a 
Ulldecona, passant per Santa Bàrbara, i la d’Horta a Xerta,  i un gran 
equipament com el nou campus universitari de la URV a Tortosa.
Les enquestes, amb tot, no donen un gran transvasament de 
vots del PSC cap a CiU, el que mostren és una extraordinària 

És l’hora d’anar a votar

mobilització de l’electorat conservador, que veu la necessitat 
ineludible de recuperar el poder, aprofitant el desgast que 
per a tot governant té el context de crisi, i alhora una forta 
incertesa sobre la mobilització de l’electorat socialista. Ara, més 
que mai cal una gran mobilització de l’electorat progressista 
i especialment dels electors socialistes, per assegurar una 
sortida eficaç de la crisi en línia amb l’estratègia 2020 de la 
Unió Europea i sobretot amb les polítiques socials necessàries, 
perquè una vegada més no haguem de suportar els costos de 
l’ajustament només els treballadors.
Si governa CiU, amb un hipotètic suport del PP, es veurà com 
un primer pas cap a la victòria del PP, que comptaria amb 
el suport de CiU a Espanya i tornarem a veure les polítiques 
de privatització de serveis com ara els sanitaris, la retallada 
efectiva de les pensions i una clara involució en matèria de drets 
civils. És l’hora de la responsabilitat cívica, de la responsabilitat 
democràtica, d’exercir el principi de la sobirania popular. És 
l’hora d’anar a votar massivament, perquè, com ha de passar en 
democràcia, els drets de la majoria siguin els que prevaleixin.      

Des del PSC s’ha lamentat que l’actitud de CiU amb el projecte 
de l’A-7 al seu pas pel municipi hagi provocat que aquesta 
infraestructua s’hagi quedat sense dotació econòmica per al 
2011. «Si els pressupostos generals de l’Estat no han incorporat 
les obres de l’A-7 entre la Jana i l’Hospitalet és perquè l’estudi 
de traçat no està aprovat definitivament, ja que l’Ajuntament 
presenta una i una altra vegada les mateixes al·legacions 
que el ministeri ha de desestimar perquè  la proposta de 
traçat que fan el senyor Bel i la senyora Roigé afecta un espai 
protegit, situat al terme d’Amposta», ha explicat Sabaté, que 
ha afegit: «Els socialistes hem donat suport a les al·legacions 

CiU és responsable que l’A-7 no s’hagi inclòs en els pressupostos del 2011 
per la incapacitat de negociació

El grup municipal Socialista a l’Ajuntament de Tortosa ha valorat molt positivament la concreció de la partida d’11 milions d’euros 
per part del ministeri d’Indútria que, entre d’altres, n’aporta gairebé la meitat, 4,5, al polígon Catalunya Sud, en un impuls decisiu 
per a dotar-lo dels serveis que garantiran disposar de sòl industrial competitiu. Els socialistes tortosins lamenten, però, que aquesta 
voluntat dels governs de Catalunya i Espanya en la promoció de polítiques actives, com s’ha produït també en altres ajuntaments, 
no tingui el seu paral·lelisme a Tortosa on l’alcalde, el convergent Ferran Bel, ha demostrat que el seu govern «és un desert d’idees 
i de gestió pel que fa a la promoció econòmica i a la creació d’ocupació». Així, el portaveu del PSC, Joan Sabaté, ha lamentat que 
no s’hagi tornat a saber res del pla estratègic tan anunciat com a gran proposta electoral per CiU, però, sobretot, que l’alcalde 
Ferrran Bel hagi deixat passar un seguit d’oportunitats clau per al municipi com ha estat, entre d’altres, no participar del Pacte 
Nacional per a la Recerca i la Innovació, «innovació i recerca que tots els experts situen com a  clau per al creixement de futur i 
per estar ben posicionats quan remeti la crisi.»

«El govern de Bel és un desert d’idees i de gestió pel que fa a la promoció 
econòmica i a la creació d’ocupació»

presentades per l’Ajuntament perquè el traçat no  impactés a 
Campredó, però el que no es pot fer és tancar-se en banda a 
les negociacions, presentar sempre les mateixes al·legacions, 
el que cal és  plantejar-ne de noves». En aquest sentit, Sabaté 
ha exemplificat algunes de les alternatives,   com poden ser 
desviar el traçat més cap al nord, sempre que no s’hagi de fer 
un nou estudi d’impacte ambiental, o fer un viaducte que evités 
el talús, amb impacte visual però no físic. «El que fa el senyor 
Bel és demostrar incapacitat de lideratge, negant-se a negociar 
en benefici d’un interès partidista, i perjudicant, en definitiva, i 
això és el que ens dol,  Campredó, Tortosa  i les Terres de l’Ebre.»
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El portaveu del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Tortosa, Joan Sabaté, va lamentar que una vegada més Tortosa apareixerà 
davant els ulls del nostre país, Catalunya, com una ciutat conservadora amb tics franquistes per la decisió de l’alcalde, Ferran 
Bel; del seu grup, CiU, i del PP de votar en contra de la retirada del monument franquista. «Segurament el grup municipal de CiU 
i l’alcalde Bel conserven bona part d’aquests tics, però Tortosa, els ho ben asseguro, és molt més progressista que tot això, ho 
hem demostrat en les repetides eleccions, a excepció de les darreres municipals quan una elevada abstenció del nostre electorat 
va possibilitar que avui tinguem un govern amb un alcalde molt de dretes que avala la pervivència d’un monument franquista», 
va destacar el dirigent socialista. Sabaté va recordar que per primera vegada s’ha debatut al ple la retirada del monument fruit 
d’una demanda popular i amb una llei que ho exigeix, tot i que ha recordat que la negativa de retirar-lo  sempre ha vingut del 
mateix costat, de les files convergents i del senyor Bel. «Lamentem continuar governats per la dreta més rància del país i que no 
hagin adoptat la posició que s’espera d’un partit de centredreta nacionalista», va tancar. 

Joan Sabaté: «A Tortosa estem governats per la dreta més rància del país»
Els socialistes lamenten que CiU torni a evitar la retirada del monument franquista 

Els socialistes han fet pública també la denúncia que els han traslladat treballadors 
de la Brigada Municipal de Serveis de l’Ajuntament pel «maltractament» rebut per 
part de l’alcalde Ferran Bel en les darreres festes de la Cinta. El portaveu del grup, 
Joan Sabaté, ha recordat que en les activitats festives la Brigada acostuma a tenir 
molta activitat. Davant d’aquest fet, segons han explicat els treballadors, l’alcalde 
Bel els va dir que no els pagaria hores extraordinàries, sinó que els ho tornaria en 
hores. En aquest aspecte, cal tenir en compte que els sous que cobren els treballadors 
de la Brigada són força minsos i, per tant, el cobrament d’hores sempre ajuda a 
millorar la nòmina, hores extres, a més, que sí que cobren altres treballadors de 
l’Ajuntament. A més, no té el mateix valor treballar una hora a les festes majors que 
fer-ho en un altre dia laborable. Els treballadors, que han arribat a sentir en alguna 
ocasió que si no hi estan d’acord poden agafar la porta, van veure com el govern 
municipal acabava contractant una empresa externa, que emprava el material de la Brigada. «És la nostra responsabiliat com a grup 
de l’oposició denunciar el mensyteniment del senyor Bel cap a la Brigada, aquesta agressió als drets dels treballadors», ha assenyalat 
Sabaté, que ha lamentat: «La dreta que avui governa Tortosa ja no només té una actitud prepotent al ple amb l’oposició sinó amb 
els treballadors, amb els quals no hi hagut ni tan sols negociació». Els socialistes han assenyalat, finalment, que no volen pensar que, 
donada la tendència del govern municipal a pensar que allò privat és millor que allò públic, vulguin també a privatitzar la Brigada.

«Actitud prepotent i menystenidora amb la Brigada»

-Farem un territori més competitiu i amb més valor afegit 
fent que les Terres de l’Ebre siguin districte especial d’Innovació 
per afavorir la creació d’empreses i generar ocupació.  Això ens 
permetrà l’impuls industrial després de consolidar una oferta 
de sòl de primera qualitat.

-Proposem unificar  tots els ens de promoció econòmica i 
empresarial de les Terres de l’Ebre ampliant les competències 
actuals de l’IDECE (Institut per al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre) per tal de millorar l’eficiència i garantir 
el creixement del territori.

-Declararem el Delta de l’Ebre com a zona prioritària per 
a l’aqüicultura i impulsarem la indústria agroalimentària i el 
sector primari, estabilitzant les rendes dels pagesos.

-Avançarem en la millora de les infraestructures amb el 
desdoblament de l’eix de l’Ebre i el port dels Alfacs com a 
prioritats, així com mantenint el nostre compromís amb l’A-7.

-Confirmarem la nostra aposta en polítiques de Salut, que 
ha permès que avui tots els nostres pobles tinguin consultori 
local i construirem el nou hospital de les Terres de l’Ebre.

-El benestar de les persones continuarà sent la nostra 
prioritat: des dels més menuts als més grans, amb més llars 
d’infants i més places de centre de dia. 

-Mantindrem l’aposta per la preservació del nostre entorn 
natural ampliant el Parc Natural dels Ports a la Serra de Cavalls 

LES PROPOSTES DEL PSC DE L’EBRE
i Pàndols i defensant  els nostres recursos principals.

-Promoció d’una ciutadania  responsable, participativa i 
conscient dels seus drets i de les seves obligacions. Volem una 
societat amb valors.

-Igualtat de gènere: igualtat laboral, prevenció i atenció a 
les dones víctimes de la violència i promoure la seva capacitat 
d’emprenedoria. 

-Desenvoluparem la vegueria de les Terres de l’Ebre.


