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El Govern Socialista aporta 6 milions
d’euros a Tortosa
En l’actual situació de greu crisi econòmica, el Govern d’Espanya,
presidit pel secretari general del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, ha adoptat una sèrie de mesures, com ara l’adquisició
d’actius bancaris per injectar liquiditat al sistema financer i la
inversió de quantitats importants en plans d’ocupació i formació
per afavorir la reinserció laboral dels aturats, entre altres, que
reben el nom de PLAN E, Plan Español para el Estímulo de la
Economía y el Empleo (www.plane.gob.es).
Amb tot, hi ha hagut una mesura important qualitativament
i quantitativament, el Fons Estatal d’Inversió Local, dotat amb
8.000 milions d’euros, important per la xifra que s’aporta als
ajuntaments i destacat perquè significa la contractació de
300.000 persones procedents majoritàriament de l’atur.
Les Terres de l’Ebre rebran més de 32 milions d’euros
per realitzar obres de millora als diferents municipis, que
representaran la creació d’uns 1.200 llocs de treball. D’aquests,
6,16 milions són per a Tortosa, sense que l’Ajuntament hagi
d’aportar res, una quantitat superior a tots els ajuts haguts
de les diferents administracions des de 1999 a 2007. La nostra
ciutat, gràcies a aquesta aposta del govern socialista, veurà
millorar clarament molts aspectes que incideixen en la qualitat
de vida dels ciutadans: la urbanització de la Llarga de Sant Vicent i la plaça Pius XII a Ferreries, la millora
del parc municipal, la nova escola municipal de música, el portal i carrer Major de Remolins, el camí de
Fullola, la millora dels cementiris de Jesús i els Reguers, la millora de camins a Campredó, l’ampliació
dels vestidors a l’àrea esportiva de
Bítem i l’arranjament del camí Vell
de la Galera a Vinallop, entre altres
obres a la via pública, són els projectes
presentats a aquest ajut.
Així, juntament a les moltes inversions
previstes pels governs d’Espanya i
Catalunya, fan que la situació no es
sembli en res a la dels 23 anys de govern
de CiU a la Generalitat i molt menys als
8 en què va coincidir amb José Maria
Aznar i el PP a Madrid.
L a g ra n m a j o r i a p ro g ress i sta
tortosina estem segurs que valora
i valorarà molt positivament les
actuacions del govern socialista de
José Luis Rodríguez Zapatero.
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A-68, una prioritat per a Tortosa i les Terres de l’Ebre
Fa poques setmanes, en concret el passat 2 de febrer, el
plenari de l’Ajuntament de Tortosa i per unanimitat aprovàvem, a proposta del grup municipal Socialista, una moció
demanant al Ministeri de Foment, que la connexió de l’autovia
A-68 des de Valdealgorfa al corredor del Mediterrani, es faci
per les Terres de l’Ebre. Aquesta connexió es faria seguint
el traçat de la N-420 fins a Gandesa i després per la C-43 i
la C-12(Eix de l’Ebre) fins al port dels Alfacs.
L’Ajuntament de Tortosa ja ens havíem pronunciat en
el mateix sentit el 5 de febrer del 2007. Ara calia tornarho a fer perquè és a punt de publicar-se l’estudi de traçat
encarregat pel ministeri i s’ha generat un intens debat
polític i social al País Valencià i a l’Aragó, intentant portar
legítimament l’aigua al seu molí.
Les Terres de l’Ebre i, per tant, també Tortosa, ens hi
juguem molt en aquest projecte. Donada la llunyania que
tenim respecte als grans centres industrials de Barcelona,
València i també Saragossa, necessitem com a gran prioritat
territorial millorar les comunicacions recuperant el notre
paper històric de cruïlla i posant en valor l’interés logístic
de la nostra posició. Hem de ser claus en les comunicacions
de la Vall de l’Ebre amb el corredor mediterrani i oferir un

nou port, el dels Alfacs,
dintre del front portuari
mediterrani. Això no
obstant, cal donar suport a la demanda de
desdoblament de la N-420 fins al Port de Tarragona per
evitar que part de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre no en surtin
perjudicades, tal i com ja vàrem demanar els socialistes de
l’Ebre i del Camp l’any 2007.
Avui aquest tema és una de les grans prioritats de les
Terres de l’Ebre i sembla que alguns responsables polítics
no hi donen importància o estan adormits, com quan
l’Ajuntament de Tortosa vàrem demanar l’autovia de l’interior
A-7, gairebé en solitari, enfront de la proposta de desdoblament de la N-340, iniciativa i èxit que avui molts reclamen
per a ells. Entre altres el Sr. Bel i Accensi, l’actual alcalde
de Tortosa, que va voler mostrar un evident desinterès
mentre es debatia la proposta i que, a més, darrerament ha
dit, en relació a la construcció del tercer pont, que espera
un canvi de conjuntura política, segurament un nou pacte
del Majestic. Déu mos en guard.

En el record de Ricard Salvat
Dolor i decepció per la desaparició d’un home, d’un amic, d’un
d’aquells homes grans, tan grans, que com els herois clàssics
semblen immortals. Ara bé, també la decepció, per tot allò que li
havíem d’haver dit, i li havíem d’haver fet, a Ricard Salvat, i no li
vàrem dir ni fer. Ens pensàvem que sempre hi seria i ara ha traspassat, ja no hi és. Els panegírics que ara sentirem i llegirem, no
li esborraran la injústica d’un cert exili interior a la que va estar
sotmès en el nostre país durant les primeres dècades de la democràcia, incòmode segurament com els veritables intel·lectuals, compromesos amb la seva societat i el seu
temps, compromesos amb la llibertat i la justícia social, amb la cultura, en el seu sentit més vast i més ampli,
amb la cultura amb majúscules. Incòmode a un poder mesocràtic i, per tant, conservador.
Va formar part d’una generació que va viure la Guerra Civil en la seva infantesa i forma part d’aquell grup
selecte i molt minoritari que són els que a contracorrent van aixecar des d’un esperit crític i lliure, des del compromís, la cultura del nostre país. I paradoxalment, la normalització democràtica els va deixar al marge.
A Tortosa el vam voler recuperar i reconèixer, però ens vam quedar molt lluny del que es mereixia. Pregoner
de la Festa del Renaixement del 2000, aquell mateix dia sopant després del pregó, m’explicava la seva idea del
que seria el Festival Internacional de Teatre EntreCultures, que després posaríem en marxa amb el regidor de
Cultura Lluís Martín Santos, projectant Tortosa en l’agenda cultural de tota la Mediterrània. Un gran projecte,
una projecció de la riquíssima personalitat de Ricard Salvat. Un festival que hauríem de recuperar com homenatge permanent, tot i que no puc evitar pensar que sense ell, res no serà el mateix. Però com a mestre, ha fet
escola arreu dels països riberencs del nostre mar i la millor manera de recordar-lo és continuant la seva tasca
de la mà dels seus deixebles.
Gràcies Ricard, descansa en pau, els teus amics i veïns de Tortosa et tenim ben present en el record.

Joan Sabaté i Borràs (Senador i president del PSC a les Terres de l’Ebre)
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CiU bloqueja la creació d’un institut públic
El Grup Municipal Socialista ha denunciat que el govern de CiU bloqueja la
creació del tercer institut a Tortosa
per no perjudicar els interessos d’un
centre concertat i privat. Els socialistes han fet aquesta denúncia després
que en una de les darreres comissions
informatives la regidora d’Educació
assenyalés que no s’havien cedit encara
els terrenys perquè des del departament
d’Educació havien dit que aquesta obra
no era urgent, fet que ha estat negat
pel propi departament, que el considera
prioritari. Els socialistes han denunciat
que l’alcalde, Ferran Bel, no va dir la
veritat al ple quan va argumentar altres
motius per no haver fet encara aquesta
cessió.
El portaveu del grup, Joan Sabaté,
ha lamentat la manca de sensibili-

tat del govern de CiU per potenciar
l’ensenyament públic i ho ha relacionat
amb la deriva més conservadora que ha
patit aquest partit. «El senyor Bel deu
estar en la mateixa línia que el senyor
Ramon Tremosa, precandidat de CiU a
les eleccions europees, que fa pocs dies
va assegurar que l’escola pública no té
glamour», ha assenyalat Sabaté. Els
socialistes han recordat que el tercer
institut és una prioritat per a Tortosa, per la qual cosa l’anterior govern
municipal va preveure en el POUM la
construcció del nou institut.
Els socialistes tortosins han recordat
que la cessió d’aquests terrenys és un
dels principals incompliments per a
l’any 2008 del Pla d’Actuació Municipal
(PAM).

Confirmat, el PAM, paper mullat
El PAM de Tortosa, que el govern de Bel va presentar a bombo i plateret com
el gran full de ruta a seguir durant aquest mandat s’ha demostrat clarament
que és paper mullat. De la previsió per a l’any 2008 només s’ha executat un
38,40% de les actuacions previstes, i el més greu és que la majoria són obres
ja programades per nosaltres en l’anterior mandat, purs tràmits administratius
o activitats ordinàries.
La vaguetat i manca de seguiment del PAM demostra que no són capaços
de fer ni els deures que ells mateixos s’han posat. Hem de suspendre al govern
de CiU per la seva incapacitat a l’hora de subministrar a l’ampliació del polígon
Catalunya Sud l’aigua necessària per tal de garantir futures inversions i afavorir el creixement industrial, tot i que els socialistes van proposar una solució a
aquesta situació mitjançant una mancomunitat amb l’Aldea per demanar una
concessió directa a la CHE. Això sí, entre les poques coses que han fet ha estat
desenvolupar i liderar el programa Artesania de la Pauma a les Terres de l’Ebre,
segurament una iniciativa cabdal. Quant a la promoció comercial, en lloc de
potenciar el comerç local, fan publicitat d’El Corte Inglés de Tarragona. Per no
tornar a dir que, evidentment, que res de res de la construcció del pàrquing al
centre de la ciutat, aquell que havien de fer amb només un any, aquell amb què
van enganyar als paradistes del Mercat durant la campanya electoral i que avui,
tal com sembla que ens diria Bel, ni està ni se l’espera.

L’opinió del lector
Semàfors que no funcionen a Ferreries
Recollim en aquest número una queixa que ens ha fet arribar un veí de Ferreries en relació a la cruïlla de la carretera
València on els semàfors han deixat de funcionar convertint el trànsit per aquesta zona en un veritable caos. Els
semàfors estan constantment en àmbar per la qual cosa
aquest fet provoca la indecisió dels conductors que no saben
quan han de passar. Segons aquest veí caldria restablir el
funcionament d’aquests semàfors per millorar la fluïdesa
del trànsit, perquè, a més, no hi ha cap altre tipus de senyal
substitori per a regular el trànsit com un stop o un cedeix
el pas, per exemple.
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Retalls de premsa
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Estranya forma de promocionar el comerç a
Tortosa
En el darrer ple ordinari, el regidor socialista Rafel Lluís va demanar a l’alcalde, senyor Bel i Accensi, si era cert que s’havia
donat permís perquè es fés promoció de El Corte Inglés entre els treballadors de l’Ajuntament, en horari laboral. La resposta era sí. Es veu que un comercial d’aquesta firma va anar departament per departament a oferir la targeta d’aquest
establiment. Lluís va assenyalar que no estava d’acord amb aquesta decisió, ja que en un moment de crisi com l’actual,
és quan cal sobretot fer costat al comerç de la nostra ciutat, Tortosa. «Ens preocupa que la promoció que fa el govern de
Tortosa sigui la d’una gran superfície que no s’ubica a les Terres de l’Ebre sinó a Tarragona. Estranya forma de promocionar
el nostre comerç és aquesta», va lamentar Lluís.

Mentre alguns fan la feina... altres no diuen ni piu
Ha estat el senador Joan Sabaté,
portaveu del PSC, a l’oposició, a
l’Ajuntament de Tortosa, qui s’ha mobilitzat perquè Tortosa, la nostra ciutat
i el nostre territori intenti no perdi un
altre tren. O sigui, que l’A-68 arribi al
mar passant per Tortosa i les Terres
de l’Ebre. Sense la seva constància
en un tema que li preocupa altament
per les conseqüències per al nostre
creixement que pot originar, avui
assistiríem a la presa d’una decisió
de calat sobre el nostre futur, muts i
gairebé condescendents a la decisió
final. I sense mostrar interès, sense
pressió, sense convenciment i sense
anar-ho explicar on calgui, és evident
que partiríem en clar desavantatge
respecte a altres opcions.
Què ha fet fins ara el nostre flamant alcalde, senyor Bel i Accensi per
defensar l’opció catalana en la connexió de l’A-68 amb el
mar? Res. Res de res de res. No li interessa al senyor Bel
que Tortosa estigui ben connectada? No li interessa al
senyor Bel que Tortosa creixi? Ens sembla força criticable que l’alcalde de la capital de les Terres de l’Ebre, LA
CAPITAL DE LES TERRES DE L’EBRE, no hagi assumit el
lideratge d’una reivindicació com aquesta. Però encara
ens sembla pitjor que ni s’apunti al carro per empènyer
en aquesta direcció i que ni tans sols en faci comentari,

hagi intentat forçar alguna reunió i ni tan sols hagi encara
donat suport a la Cambra del Comerç, que sí que ha sabut
assumir aquest lideratge, un lideratge que ha comptat
amb el suport, per convenciment ferm de la necessitat
de dotar-nos d’infraestructures per crèixer, del senador
i portaveu a l’oposició a Tortosa, Joan Sabaté. Tornem a
la Tortosa on les coses ja estan bé si no es mouen perquè
així el resultat és el de sempre, el benefici d’uns quants en
detriment de l’interès col·lectiu.

Premis La Rosa
ROSA D’OR: A Ricard Salvat, per la seva trajectòria personal i professional. Un tortosí il·lustre que deixa amb
la seva mort un buit important en el món cultural i teatral català. El dramaturg tortosí havia aconseguit situar
Tortosa a la capçalera de les ciutats culturals amb un projecte, el Festival de Teatre Internacional Entrecultures, que més enllà del seu alt nivell escènic també representava una porta oberta a la convivència i relació
intercultural tant necessària en el món actual. Estava cridat a ser un dels principals festivals de referència
de la Mediterrània en què Tortosa s’eregia com a capital. Però, amb una clara demostració de mediocrital,
l’actual govern el va fer desaparèixer tallant la seva projecció. Des d’aquests ratlles el reconeixement a aquest
home polifacètic que va duu, sense complexes, el nom de Tortosa arreu.
ESPINA CRISPADA: A la mediocritat i hipocresia que avui governa Tortosa.
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Censura (2a. part)
Crònica d’una indefensió a la Tortosa del XXI en què tornem a tenir censor
Benvolguts tortosins i tortosines, de fet aquest article que
avui teniu a les vostres mans només vol donar resposta a
un seguit de preguntes que ens heu fet al llarg d’aquests
darerrs dies en què ens mostràveu la vostra sorpresa
perquè el PSC no havia contestat a les falses acusacions
del senyor Bel i Accensi. Evidentment, us hem respost
que sí que ho hem fet, però que aquesta resposta només
ha sortit a la premsa plural, no en canvi a la televisió de
Tortosa ni a la web ni al butlletí electrònic de l’Ajuntament.
Perquè en aquests darrers no ens deixen. Sí, com ho llegiu,
no ens deixen. Ja ho hem denunciat més d’un cop, però
creiem que ens demaneu que ho tornem a fer. Aquesta és
la crònica d’una indefensió a la Tortosa del segle XXI en
què ha tornat la censura.
Ens veiem obligats a fer aquest article perquè malauradament avui són molts, massa, els tortosins i tortosines
que opten per la televisió il·legal de Tortosa, a l’hora
d’informar-se. I diem malauradament perquè lametem
moltíssim que les audiències d’aquesta televisió superin
la dels altres mitjans, mitjans que sí que estan avalats
pel rigor, la professionalitat, la pluralitat i l’empremta periodística. Paradoxalment, l’Ajuntament de Tortosa dóna
més suport a una empresa que no té periodistes que als
mitjans de comunicació avalats per professionals amb una
important, reconeguda i dilatada trajectòria.
Però al que anàvem. Per què el Grup Municipal Socialista
de Tortosa, que representa un terç de l’electorart no surt

per la tele ni al web ni al butlletí municipal? Sembla que
aquesta pregunta no hauria d’anar lligada, però ho està i
molt, perquè en tots aquests mitjans el que té la darrera
paraula és Ferran Bel.
Per una banda, tot i ser una una televisió il·legal, compta
amb finançament municipal, i està controlada per Bel. O
sigui, en aquesta tele només surt qui està beneït pel senyor alcalde. Els socialistes només sortim als plens, però
no perquè els faci gràcia que sigui així, sinó perquè no
tenen capacitat d’editar el ple com a notícia i evitar així
la nostra presència.
Per l’altra, en el web i el butlletí municipal, o sigui mitjans
de tots i cadascun dels tortosins i tortosines, de titularitat pública, també és Bel qui atemptant contra la llei que
dóna dret a tots els grups de l’oposició a tenir presència
en els mitjans públics, obvia aquest dret i aprofita aquesta
plataforma pública per arremetre contínuament contra
l’oposició sense dret a rèplica. Així, ens trobem que en
dos mitjans que controla Bel directa o indirectament, es
fa un tractament informatiu sesgat, controlat, manipulat,
vergonyant en definitiva.
Així és la Tortosa que vol Bel, la Tortosa del missatge
únic on els que pensen el contrari són silenciats i insultats.
Una Tortosa, que en ple segle XXI, ha fet una gran passa
enrere en la defensa de la pluralitat i la llibertat. Pareuvos un moment a reflexionar sobre tot això i ajudeu-nos
a denunciar-ho.

L’insult quan no hi arguments
El Grup Municipal Socialista a
l’Ajuntament de Tortosa va abandonar
el dia 26 de febrer, el Ple extraordinari
en què es debatia un nou crèdit de
l’Ajuntament, de 5,8 milions d’euros.
Davant de l’argumentació dels socialistes amb dades contrastades, ofertes pels mateixos assessors externs
contractats pel govern i la intervenció
municipal, Bel ha emprat novament la
prepotència per tal «d’evitar el debat
en el ple, amb insults de molta gravetat, imitant les pràctiques conegudes
de determinats grups d’ultradreta per
rebentar un ple que no li estava anant
bé. El senyor Bel, tot i proclamar-se
nacionalista, s’allunya de l’escola
catalana del pactisme». Precisament
a aquest ple econòmic no ha tornat
a assistir la interventora municipal,
un fet que ja sol ser habitual i que no
s’havia produït durant els anteriors
ajuntaments democràtics.
«L’Ajuntament s’ha endeutat,
a banda del perillós deute que ja
acumula la GUMTSA, en 10,7 milions
d’euros més. Només en dos anys s’ha
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provocat un volum de deute tan
gran com en els vuit anys anteriors,
amb un increment pressupostari
molt menor, inflat, impossible, fet
per a sortir del pas», ha resumit
el portaveu del grup, Joan Sabaté,
«és per això que el PSC anàvem a
votar contràriament a aquest nou
crèdit. Però no se’ns ha deixat votar, perquè el senyor Bel ha passat
a la desqualificació, a l’insult per
evitar precisament el debat. Davant
les dades contrastades ha passat
a l’insult. És un fet incomprensible. Un alcalde democràtic de
Tortosa no pot actuar d’aquestes
maneres».
Sabaté ha tancat la seva compareixença amb un advertiment
clar: «El senyor Bel vol exterminar
políticament els seus contrincants,
però no ens farà callar. Aquest no
és l’alcalde que mereix la ciutat
de Tortosa, un alcalde que no està
per la tasca d’assegurar un debat
seriós com és el que mereixen els
tortosins i les tortosines.»

Lo dit a la llaga
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Això és per a Ciu fer-ho bé
La Plaça de la Cinta s’ha de refer de nou a punt d’acabar-se l’obra
Els socialistes han denunciat la ineficàcia del govern de Bel en
l’execució de les obres del Pincat. En aquest sentit, cal recordar
que l’alcalde havia assegurat que les obres de la Plaça de la Cinta
estarien enllestides abans de les festes de l’any passat. «No
només encara no estan enllestides sinó que les han hagut de
tornar a refer després de donar-les per acabades», ha lamentat
el portaveu socialia, Joan Sabaté. Sabaté ha ironitzat respecte
a aquest tema en el sentit que sembla que Bel vulgui imitar
a Penèlope, que a l’Odissea, tot esperant el retorn d’Ulisses,
teixeix de dia i desfà allò teixit per la nit. «Amb la seva voluntat
d’aparentar que està fent obres, i per tal de demostrar que fa
feina que no fa, allò que està acabat ho torna a aixecar amb la
voluntat potser d’allargar obres per tal d’arribar a les eleccions
i poder dir que ha fet alguna cosa».
Aquest és un exemple del no fer-ho bé. «El que necessita
Tortosa és que continuïn les obres del Pincat, perquè el Nucli

Antic recuperi la seva vitalitat, la seva energia que no hagués
hagut de perdre mai», ha demanat Sabaté recordant la implicació
veïnal i comercial en aquest sentit que contrasta amb la poca
complicitat del govern municipal. «Probablement és difícil que
les coses surtin bé quan un no creu amb allò que està fent», ha
dit referint-se a Bel.

Desgavell econòmic
El govern de Tortosa del senyor Bel continua imparable per
assolir les quotes més altes d’endeutament a l’Ajuntament. Així,
ara ja ha incrementat amb un nou crèdit de 5,8 milions d’euros
(gairebé 1.000 milions de pessetes) aquest endeutament que és
molt i molt preocupant. Els socialistes han denunciat, que tot i
que moltes institucions s’estan endeutant dins d’uns paràmetres des del rigor de la gestió, el que no pot ser és que aquest
crèdit estigui vinculat a un pressupost clarament inflat amb
una previsió d’ingressos impossible d’assolir en l’actual context
de crisi econòmica. En aquest sentit, els socialistes també han
recordat els dos crèdits de la GUMTSA, un primer de 3,7 milions
d’euros, i un segon d’1,3 milions, contemplat al pressupost del
2009, quantitat gairebé idèntica a la que està prevista transferir
a l’Ajuntament per a despesa corrent.
L’any 1999, quan els socialistes van arribar a l’alcaldia, el
deute de l’Ajuntament era de 25 milions d’euros. L’any 2007
el deute s’havia incrementat en 11 milions d’euros, però s’havia

doblat el pressupost i la càrrega financera havia disminuït sensiblement. L’any 2009, en només dos anys de govern, Bel ha
endeutat l’Ajuntament en 10,7 milions d’euros més, el mateix
que en vuit anys. A més, s’ha elevat la càrrega financera del
138% al 155%.

Més inseguretat ciutadana
El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament
de Tortosa ha mostrat la seva preocupació
per l’increment de la inseguretat ciutadana a la ciutat. Des de la premissa que
la seguretat ciutadana és un element
fonamental de l’estat del benestar que
afecta a la qualitat de vida, els socialistes han explicat que en les darreres
setmanes s’ha produït una onada de
robatoris al bell mig de Tortosa, al centre
comercial i al nucli antic, «una situació
que ha provocat molt de neguit, tal com
ens han fet arribar, entre els comerciants
i la ciutadania». En total, s’han produït
una desena de robatoris en establiments

comercials, en domicilis particulars i en
algun temple religiós, concretament en
l’espai comprès entre la plaça de l’Àngel,
el carrer Montcada, el carrer Sant Blai, el
carrer d’En Carbó i el carrer de la Sang,
a banda d’altres indrets de la ciutat. «I
a tot això, no sabem on està la policia
de barri i la policia local», han lamentat.
«Empren a la policia local per donar
imatge d’aparador, però no són on ha de
ser. I això no és culpa del cos de la Policia
Local sinó de la seva direcció política,
de l’alcalde, senyor Bel, i del regidor de
Seguretat, senyor Folqué». Els socialistes
han reclamat a l’alcalde que no miri cap

a un altre lloc, tot recordant-li que ells
mateixos van viure moments difícils
durant el seu mandat, que van assumir
i van solucionar. «Els problemes no es
solucionen amagant dades i ocultant els
fets que estan passant.»
Pel que fa a aquesta política
d’aparador, els socialistes també han
al·ludit als nous requisits per empadronar-se a la ciutat. «Aquesta mesura no
ha tingut cap repercussió positiva sobre
la seguretat ciutadana. Al contrari, han
complicat la vida dels veïns i les veïnes,
que per empadronar-se han de gastar-se
molts diners i costa anys i panys poder
fer aquesta gestió.»
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