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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
05 / 2018 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president en funcions: 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
BEL SALVADÓ, CRISTINA 
DALMAU SÀLVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GIRÓN CARRILLO, CRISTINA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLÉS, EMILI 
MARTÍNEZ HIERRO, MARIÀ 
del PINO HOMEDES, JOAQUIM  
QUERALT MORESO, DOLORS 
RODRÍGUEZ SERRANO, XAVIER 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VALLESPÍ CERVETO, FRANCESC 
de la VEGA CARRERA, MANEL 
VIÑA ARIÑO, MARIA JESÚS 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Han excusat la seva assistència: 
GALIANA LLASAT, CINTA 
 

 
 
Tortosa, essent les dotze hores i cinc minuts del 
dia deu de febrer de dos mil divuit, prèvia 
convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen en 
primera convocatòria al Saló de Sessions de la 
casa consistorial, els membres de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Tortosa que al marge es 
relacionen, a l’objecte de realitzar sessió 
extraordinària i urgent sota el següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
Motiu de la urgència: Elecció d’alcalde/essa. 
 
 
I. PART RESOLUTIVA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
01 – Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
02 – Elecció de l’alcalde/essa. 
 
03 – Proclamació i presa de possessió de l’Il·lm./a. senyor/a alcalde/essa. 
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*-*-* 

 
 
La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 
I. PART RESOLUTIVA 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 
01 - RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde en funcions 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde en funcions: Bon dia. Procedim a l’inici d’aquest Ple municipal 
per a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat de Tortosa. 
 
Primer que res, aquest Ple municipal ha estat convocat amb urgència i, per tant, el primer punt seria la 
ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
Abans que això, voldria excusar a la regidora Cinta Galiana Llasat que per motius de malaltia avui no pot 
assistir en aquest Ple. 
 
Per tant, entenc que si no hi ha cap opinió en contra es ratifica el caràcter urgent de la sessió. 
 
 

*-*-* 
 
Per la Presidència se sotmet a votació ordinària la urgència de la sessió, i el Ple de l'Ajuntament acorda 
aprovar-la per unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació. 
 
 
 
 
02 - ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde en funcions 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde en funcions: El segon punt de l’ordre del dia és l’elecció 
d’alcalde o alcaldessa. 
 
Vacant l’Alcaldia com a conseqüència de la renúncia del senyor Ferran Bel i Accensi, de la que en va 
prendre coneixement aquest Ple en sessió del dia 08 de febrer de 2018, procedeix l’elecció de l’alcalde 
o alcaldessa, d’acord amb l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, reguladora del règim 
electoral general. 
 
Per tant, els caps de llista de les formacions polítiques amb representació en aquest Ple que vulguin ser 
candidats a l’Alcaldia han de manifestar-ho en aquest moment. 
 

*-*-* 
 
A tal efecte, han presentat candidatura els/les següents caps de llista: 
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1. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola. 
2. Sr. Enric Roig i Montagut. 
3. Sr. Xavier Rodríguez i Serrano 
4. Sr. Xavier Dalmau i Sàlvia. 

 
Seguidament la Presidència crida als senyors regidors i senyores regidores per ordre alfabètic i aquests 
dipositen a l'urna un sobre tancat amb el seu vot.  
 
Acabada la votació es procedeix a l'escrutini, produint-se el següent resultat: 
 
- Sra. Meritxell Roigé i Pedrola, onze vots. 
- Sr. Enric Roig i Montagut, tres vots. 
- Sr. Xavier Rodríguez i Serrano, un vot.  
- Sr. Xavier Dalmau i Sàlvia, un vot. 
- Vots en blanc, tres vots. 
 
 
 
 
03 – PROCLAMACIÓ I PRESA DE POSSESSIÓ DE L’IL·LM./A. SENYOR/A ALCALDE/ESSA. 
 
Seguidament, a la vista del resultat de la votació, la Presidència manifesta: “Vist el resultat de la votació, 
l’alcalde en funcions manifesta com la senyora Meritxell Roigé Pedrola, candidata pel Partit Demòcrata, 
ha obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple i es proclama alcaldessa de 
Tortosa. Ara, a continuació la senyora Meritxell Roigé i Pedrola prestarà jurament o promesa del 
càrrec.” 
 
A continuació, la senyora Meritxell Roigé i Pedrola presta jurament del càrrec d’alcaldessa del municipi de 
Tortosa amb subjecció a la fórmula prevista en el RD 707/79, de 5 d’abril: 
 
Sra. Meritxell Roigé: “Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament de Tortosa, amb  lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució 
com a norma fonamental de l’Estat, i respectar i observar l'Estatut d'autonomia com a norma 
institucional bàsica de Catalunya”. 
 
Acte seguit, la Presidència li lliura el bastó de comandament de la ciutat, possessionant-se del seu càrrec i 
passant a presidir la sessió. Amb la presa de possessió de la senyora alcaldessa, es posa fi a les funcions 
del senyor alcalde–president en funcions. 
 

*-*-* 
 
 
Seguidament la senyora alcaldessa diu: 
Bon dia i, en primer lloc, gràcies a tots els regidors que m’heu fet confiança i heu fet possible que avui, a 
partir d’aquest moments, sigui la primera alcaldessa de la ciutat, tot un honor. 
 
Primerament, una salutació als que avui ens acompanyen, saludar a la meva família, als alcaldes Ferran 
Bel i Vicent Beguer –Ferran Bel ha tingut que sortir un moment per un problema familiar, esperem que 
es pugui incorporar–, al conseller Rull, al secretari primer de la Mesa del Parlament, als conseller Jané i 
Ciuraneta, al delegat legítim del Govern a les Terres de l’Ebre, diputada, diputats, secretaris de Govern, 
diputats provincials, alcaldes i alcaldesses, alcalde de Reus gràcies per estar aquí, president de 
l'Associació Catalana de Municipis, presidenta del Consell Comarcal, directors de serveis territorials, 
presidents de les EMD’s, alcaldes pedanis; també saludar a la coordinadora general del Partit 
Demòcrata, l’amiga Marta Pascal, i al coordinador organitzatiu David Bonvehí, gràcies per estar aquí i 
per acompanyar-me en un dia tan especial. President de la Cambra de Comerç, representant de 



-  Pàg. 4 / 17 -           JACE / sbh 
 

l’Arxiconfraria de la Cinta, presidenta de la Corte d'Honor, president de l’Associació d’Empresaris, i de 
Dones Empresàries, presidenta de la Federació de Comerç de Tortosa, associacions de comerciants, 
representants de sindicats, president de la Federació de Veïns i presidents de les associacions de veïns, 
membres d’entitats i associacions  de la ciutat, tortosins tortosines, amigues i amics. 
 
També vull agrair la vostra presència avui als que no heu pogut accedir al saló de plens i demanar-vos 
disculpes, que ens esteu escoltant des del pati, moltes gràcies per la vostra comprensió. 
 
I avui un dia més i abans de començar la meva primera intervenció com a alcaldessa, vull tenir un 
record pels companys presos polítics que avui resten injustament empresonats, així com també per al 
president Puigdemont i els membres del Govern que es troben a l’exili, i agrair públicament al president 
Puigdemont les paraules que m’ha fet arribar desitjant-me sort i encerts en aquest nou camí que avui 
enceto. 
 
Tot seguit és el torn dels portaveus de la resta de formacions polítiques. Té la paraula, en primer lloc, el 
portaveu del Partit Popular, el senyor Xavier Dalmau. 
 
 

*-*-* 
 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. XAVIER DALMAU I SÀLVIA, REGIDOR DEL PARTIT POPULAR: 
 
Senyora alcaldessa, regidores, regidors, autoritats, representants d’entitats  i institucions, ciutadanes i 
ciutadans, si el dijous proppassat ens vam reunir en aquesta sala de plens per tal d’acomiadar a Ferran 
Bel, avui, de nou, ens reunim en un acte que també esdevé històric: elegir a la persona que el substituirà 
que, a més, ha suposat l’elecció de la primera alcaldessa de l’l'Ajuntament de Tortosa. 
 
Avui, senyora Roigé, s’obre un nou període en què vostè encapçalarà aquesta entranyable i bimil·lenària 
ciutat de Tortosa. Rebi la més sincera enhorabona. 
 
En aquest moment vull ressaltar tres aspectes. Primer, aquest és un canvi sense urnes, fruit d’una decisió 
d’estratègia política i personal, lluny de l’elecció directa i democràtica de la ciutadania que, no obstant, 
s’afronta amb un bon bagatge de preparació política i tècnica, d’experiència i de coneixement de la ciutat, i 
algo molt important: amb un equip igualment ben preparat. 
 
Segon: estem davant d’un període de política municipal curt, que clourà al maig de l’any proper, impedint 
possiblement reeixir un projecte que després de 16 anys pot aparèixer com esgotat, fent difícil un canvi o 
un impuls a la ciutat nou. Però sens dubte, serà un període i intens, que condicionarà, crec, 
decisivament la seva acció de Govern. 
 
Tercer: l’exalcalde Bel ens ha deixat un llegat important per al present i futur immediats i, dintre d’ell, 
fites de pes municipal que ja estan, en gran part, força encarrilades. Em refereixo, en via d’exemple, al 
complex esportiu i a les piscines, em refereixo al Palau de Justícia, em refereixo als Sport Games, em 
refereixo a l’ampliació de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, a la remodelació de la plaça de la 
catedral i, en general, a les fites pròpies de la vida ciutadana i de la gestió municipal, tot en un repte 
que no serà fàcil de conquerir satisfactòriament. 
 
Aquests tres fets difícilment canviaran el seu projecte de ciutat o l’impulsaran de forma important o 
decisiva. Em conformo en què treballin eficientment i eficaçment per la Tortosa que necessitem i que 
volem totes les tortosines i tots els tortosins. 
 
Serà dintre d’un any i escaig quan la voluntat sobirana de la ciutadania tortosina, a vostè i al seu equip 
de Govern, aprovarà o suspendrà. I recordi sempre, no ho oblidi, que no és el mateix obeir que manar. 
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En el darrer tram d’aquesta legislatura, la ciutat em tindrà –em tindreu vostè i el seu equip de Govern– 
com sempre m’han tingut, i em tindrà –la ciutat i vostès, fins ara m’heu tingut sempre– ajudant en tot 
allò que m’exigeixi o em demaneu. Però també criticant de forma ferma però constructivament la vostra 
acció de Govern en tot allò que cregui perjudicial per a tortosines i tortosins i per a la ciutat, sempre en 
la línia de que primer que tot, per damunt de partits, per damunt de partidismes, per damunt de 
personalismes està la ciutat i la ciutadania de Tortosa. 
 
La vida política, els partits polítics i els polítics estan cada cop més necessitats d’un vertader sentit de 
servei a la ciutadania i no de servei als propis interessos, siguin personals o de partit. I la ciutadania ha 
de saber fiscalitzar amb intel·ligència i sense por el món dels polítics. Aquests són els servidors, i no 
aquella. Cal exigir governs oberts, transparents, cal exigir participació veïnal, bon govern, rendiment 
periòdic de comptes, avaluació periòdica dels serveis, cal exigir i generar oportunitats per a tots, fer una 
comunitat municipal solidària, entre moltes altres coses a què ens obliga i que ens exigeix la dedicació 
pública municipal. 
 
Acabo. Sols em resta desitjar-li a vostè, senyor alcaldessa –i al seu equip de Govern–, desitjar-los a tots 
ells tota la sort i tots els encerts necessaris en aquesta etapa de la legislatura que avui s’inicia, que avui 
inicien tots vostès. Gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. XAVIER RODRÍGUEZ I SERRANO, REGIDOR DE LA CANDIDATURA D’UNITAT  POPULAR 
– ALTERNATIVA ECOLOGISTA PER TORTOSA – POBLE ACTIU: 
 
Moltes gràcies. Molt bon dia. Primer, felicitar a la nova alcaldessa, moltes felicitats i esperem que tingui 
molts encerts perquè esperem que sigui també l’alcaldessa de tota la ciutat. I no oblidem que és alcaldessa 
també gràcies al suport que rep d’Esquerra Republicana. 
 
Ens sumem també al record a les persones que en una suposada democràcia al segle XXI estan a l’exili o 
estan a la presó per expressar les seves idees polítiques. I no oblidem que això és gràcies a un partit, el 
Partit Popular, i els seus còmplices del 155, el Partit Socialista o la seva sucursal catalana del Partit 
Socialista. 
 
I ens felicitem també de que tinguem una alcaldessa a temps complert perquè considerem que Tortosa, 
com a ciutat de referència de les Terres de l’Ebre, es mereix una alcaldessa en plena dedicació a la ciutat. 
No està la situació a nivell econòmic, a nivell laboral per a permetre’ns tenir una persona a temps parcial. 
Felicitats i esperem, com he dit abans, que tingui molts encerts. 
 
Tot el nostre suport en l’àmbit nacional per enfrontar-se al 155 i a la situació d’excepció que està patint el 
nostre país, i per convertir els municipis –i , per tant, Tortosa també– en la punta de llança per desobeir el 
155 i per avançar cap al procés constituent de la futura república catalana.  
 
I com em deia ahir quan parlàvem, evidentment hi ha diferències ideològiques –estem a les antípodes la 
CUP i el seu projecte polític–, som conscients d’això, nosaltres seguirem fent des de l’oposició un discurs en 
el que li demanem que no té perquè –com li han dit ara– continuar amb les polítiques que fins ara s’han 
desenvolupat amb l’anterior alcalde.  
 
Li demanem, per exemple, parlàvem abans de començar des dels ajuntaments a construir la punta de llaça 
per a la futura república, tenim l’oportunitat ara amb un nou contracte de la brossa que d’aquí a poc se 
licitarà, li demanem que no sigui un contracte per a que els diners que paguem des d’aquesta ciutat vagin a 
parar a empreses de l’IBEX 35, que són precisament enemigues de tot aquest procés que hem volgut 
iniciar. 
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Li demanem també que canviï  i que es plantegi remunicipalitzar l’aigua, un servei públic bàsic d’aquesta 
ciutat i que en un quasi 50% està en poder d’una empresa privada. 
 
Li demanem també com a dona i com a primera dona alcaldessa d’aquesta ciutat que facin polítiques 
d’igualtat i que ho prioritzi i que ho manifesti en els pressupostos, perquè nosaltres no ho constatem així. 
Que faci el mateix també amb les polítiques LGTBI , que s’estan fent coses però que no es plasma en els 
pressupostos amb diners, i és en els pressupostos, en les prioritats i en els diners que es destinen quan es 
visualitzen. 
 
Li demanem també que es desmarqui de l’anterior alcalde i en futur aparcament de l’Hospital Verge de la 
Cinta demano que no ens toqui pagar per anar al metge, que la salut no ha de ser un negoci o no ho hauria 
de ser. 
 
Li demanem també que canviï la política de mantenir les empreses municipals de salut sota la tutela de 
l’Ajuntament. Creiem que és el Departament de Salut el que hauria de gestionar aquestes empreses. 
 
Li demanem una aposta més decidida per les polítiques de cohesió social en matèria d’immigració.  
 
També en matèria ambiental una aposta més clara per les energies alternatives. Hem fet ja moltes 
auditories, ja sabem el què s’ha de fer: invertint els diners necessaris per anar fent aquesta transició cap a 
les energies alternatives. 
 
Li demanem també en política de cura d’animals que s’aposti per fer convenis amb ARCA i amb ProGat per 
a que no segueixi en mans d’empreses privades la gestió dels animals domèstics de la ciutat. 
 
I ja per acabar, perquè no ho vull fer més llarg, una qüestió personal: independentment de la qüestió 
ideològica, té a la seva mà canviar el tarannà que fins ara hem tingut en aquest Ple municipal, un tarannà 
del que com a mínim li demanem que escolti les propostes de l’oposició; que aquelles propostes que 
l’oposició faci i que ja estan desenvolupant les reconegui –o que en un futur les desenvolupin– que 
reconeguin que han sigut mèrits de l’oposició. Li demanem també que no abusi d’autoritat que li dona el 
càrrec en els plens municipals, com s’ha fet en l’anterior mandat. 
 
I li desitgem tota la sort del món, tots els encerts del món i que sigui l’alcaldessa d’aquesta ciutat. Moltes 
gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. ENRIC ROIG I MONTAGUT, REGIDOR DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
CANDIDATURA DE PROGRÉS: 
 
Moltes gràcies. Il·lustríssima alcaldessa de Tortosa, senyores regidores, senyors regidors, autoritats 
presents avui aquí al Saló de Plens del nostre Ajuntament, veïns i veïnes de Tortosa que avui ens 
acompanyeu, senyores i senyors, bon dia a tothom. 
 
Avui, en aquest Saló de Plens, s’ha procedit a un canvi del cap del Govern municipal. Un canvi que, com 
ja vam manifestar el dijous passat, per a nosaltres és una anomalia, ja que no respon a cap mena de 
circumstància personal, política de força major, ni a cap relleu en el càrrec fruit de cap acord entre 
diferents forces polítiques, sinó a una decisió personal de l’anterior alcalde, en clau electoral. 
 
Tot i que no compartim aquesta decisió, des del nostre grup municipal, el del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, la respectem, com no pot ser de cap altra manera i, si bé vostè, senyora Roigé, és des d’avui 
una alcaldessa de transició davant de les properes eleccions del 26 de maig de 2019, li desitgem tots 
els encerts del món en aquesta nova etapa que avui vostè comença. Enhorabona. 
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I, com no pot ser d’altra manera en democràcia, acceptem el resultat de l’elecció d’avui des del màxim 
respecte institucional i des de l’evident i sana discrepància política, al temps que li garantim la nostra 
total lleialtat institucional a vostè i a la institució que representa. 
 
Vivim moments de canvi i el conjunt d’esdeveniments que estan sacsejant la nostra societat en els 
últims anys, la crisi econòmica, els problemes socials i la crisi identitària i social a Catalunya, no ens 
deixa marge per a cap altra mena d’interpretació: la ciutadania creu que hi ha una altra manera de fer 
política i als carrers i als barris dels nostres municipis, de les nostres ciutats es viu permanentment en 
la diversitat i el debat i, a la vegada, cal entesa i acord.  
 
El Partit dels Socialistes de Catalunya ens identifiquem com un partit sorgit del poble per treballar pel 
poble. Entenem la política des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes per compartir anhels de 
futur, problemes i, en definitiva, el dia a dia que configura la vida dels nostres pobles i ciutats. 
 
Per aquest motiu, senyora Roigé, recollim el testimoni de consens i diàleg que vostè ens va oferir ahir, 
esperant que sigui un oferiment de tot cor, sincer i real, perquè l’objectiu i dedicació principal d’aquest 
consistori ha de ser no defraudar a la ciutadania i treballar conjuntament per solucionar els problemes 
reals del dia a dia dels tortosins i tortosines.  
 
I ho hem de fer entre tots, a través del debat, del diàleg i de la discrepància sana i legítima que ens 
porta a cadascú a defensar els nostres posicionaments, el nostre model de societat i el nostre model de 
ciutat. I ho hem de fer defugint de la crispació viscuda en aquest plenari els darrers anys i en els darrers 
temps per la situació de confrontació que vivim a Catalunya, debat que creiem fermament que en cap 
cas és competència dels ajuntaments, i no ha de ser l’àmbit de la política municipal el seu camp de 
batalla. Situacions d’aquestes no fan altra cosa que fomentar la desafecció de la ciutadania envers la 
classe política.  
 
En les darreres eleccions municipals molts tortosins i tortosines van confiar en nosaltres, en el nostre 
sòlid projecte socialista, el dels socialistes per Tortosa. Avui, per coherència amb ells i amb els nostre 
compromís socialista per Tortosa, hem tornat a presentar la nostra candidatura a l’Alcaldia, refermant 
així el nostre compromís amb els tortosins i tortosines. Perquè creiem que novament tenim la 
determinació, capacitat i il·lusió per assumir l’Alcaldia. Tenim vocació i capacitat de Govern.  
 
I ho fem a diferència dels republicans que, per segona vegada, han renunciat a la possibilitat de canviar 
de veritat la ciutat, amb una visió d’esquerres que és el que li correspondria al partit republicà de 
Tortosa, sotmetent-se així als dictats i postulats de la dreta nacionalista independentista. 
 
Ens hem presentat perquè estem convençuts de que la nostra oposició ha estat encertada. Hem 
treballat, fiscalitzat i actuat en tot allò que hem cregut necessari per a que Tortosa avanci. 
 
I perquè hem fet feina durant aquests darrers anys. Perquè hem donat la cara. Perquè hem parlat de 
valors, els valors que ens importen: de justícia social, igualtat i llibertat.  
 
Els nostres valors socialistes, aquells heretats de dones com Marta Mata, d’homes com Ernest Lluch, 
Jordi Solé Tura, Joan Raventós, i també els que compartim amb polítics locals com Marcel·lí Domingo, 
Josep Subirats Piñana o alcaldes com Josep Rodríguez o Antoni Sabaté, company que ens ha deixat 
recentment. 
 
Ara, nosaltres continuarem exercint una oposició contundent i propositiva, amb el legítim control a 
l'acció de govern de la ciutat i amb un relat de lleialtat institucional que propiciï la convivència des de les 
diferents posicions i sensibilitats.  
 
Els socialistes hem demostrat sempre el nostre compromís amb la ciutat. Per això més que mai els 
socialistes de Tortosa ens comprometem a seguir afrontant els reptes de la nostra ciutat del futur i 



-  Pàg. 8 / 17 -           JACE / sbh 
 

estem compromesos amb un model de ciutat centrat en les persones, amb l’objectiu de millorar la vida 
de cadascun dels tortosins i tortosines: la ciutat dels ciutadans per la participació, la transparència i el 
bon govern; la ciutat de tots i totes per la igualtat i els valors; la ciutat de les oportunitats per l’ocupació i 
desenvolupament econòmic; la ciutat dels tortosins i tortosines per un model integrador, que tingui en 
compte els pobles i els barris. 
 
Un model de ciutat en el que és necessari treballar pel desenvolupament econòmic i territorial 
sostenible, desenvolupant plans d’industrialització, atraient empreses, impulsant el comerç i el turisme i 
creant d’ocupació. 
 
És necessari teixir xarxes socials en les quals els ciutadans i ciutadanes es comprometin i 
responsabilitzin amb la ciutat. I ho volem fer, especialment, amb els més joves. Una ciutat tindrà futur 
sempre que els seus més grans valors, els joves, s'impliquin en aquest futur. Per això cal tenir-los 
l’atenció que es mereixen. És necessari retenir tot el talent que generem i atreure aquell altre que vulgui 
compartir amb nosaltres el nostre futur.  
 
És necessari donar un impuls decisiu a la transformació i modernització de la ciutat recuperant per a la 
ciutat els terreny de Renfe, construint un tercer pont, sense renunciar al nou hospital ni al tercer institut. 
 
És necessari crear una ciutat integradora, amable i accessible que vetlli per la nostra gent gran i estar al 
costat dels pensionistes i d’aquells que han perdut la seva feina. 
 
És necessari lluitar per la igualtat: per la igualtat de les persones i per la igualtat dels territoris. És 
necessari aprofitar tot el bé que entre tots hem fet i posar-ho al servei de tots i totes. 
 
És necessari llençar portes enfora una imatge atractiva i moderna de la ciutat que projecti la nostra 
riquesa mediambiental, patrimonial i històrica i les qualitats que tenim a Tortosa per a que realment 
esdevinguem la veritable capital de les Terres de l’Ebre. 
 
Senyora Roigé, és evident que tenim un projecte de ciutat i un model de desenvolupament diferent, però 
crec que estem obligats a ocupar-nos dels grans plans de futur perquè la ciutat creixi i hi hagi més 
riquesa i més ocupació, però també volem posar especial atenció a aquesta altra dimensió de la política 
municipal, la d’allò petit, la d'allò més proper als veïns i veïnes i, per això, amb aquestes premisses ens 
trobarà sempre al seu costat.  
 
Senyora Roigé tinguem coratge per estendre ponts, i valor per creuar-los quan es tendeixin. 
 
Senyora alcaldessa, senyores regidores, senyors regidors, senyores i senyors, treballem junts per 
aquesta Tortosa, per aquesta Tortosa que volem. I, com vaig dir el 13 de juny de 2015, “l’amor és millor 
que l’odi; l’esperança és millor que la temor; l’optimisme és millor que la desesperació. Siguem, per 
tant, amor, esperança i optimisme i anem tots junts a treballar per Tortosa, per la Tortosa que sigui 
realment la ciutat de les oportunitats”. 
 
I per finalitzar, si m’ho permeten vostès, acabaré amb unes paraules extretes del llibre “El final del 
principio” del company Toni Sabaté, que ens ha deixat recentment, referent socialista, referent polític a 
Terres de l’Ebre, que va ser regidor d’aquest consistori i de l’EMD de Jesús, i que parla de la seua 
estima per Tortosa, de la ciutat de les petites coses, del dia a dia, de tots i totes, la ciutat per la que hem 
de treballar i lluitar conjuntament, defugint de la política de la divisió, de la política de la confrontació i 
dels blocs identitaris. I Toni ens diu: 
 
“Cuando la terapia me lo permitía viajaba a Jesús, comía en la Gela, jugaba al guiñote en el bar de 
Xapet, y me sentía aliviado cuando extendía mis paseos por la calle San Blai de Tortosa, o me mezclaba 
con los colores, los olores a fruta y verdura del mercado de la ciudad y sentía el calor y el reencuentro 
con tanta gente entrañable.” Moltes gràcies. 
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INTERVENCIÓ DE LA SRA. MERITXELL ROIGÉ I PEDROLA, ALCALDESSA i REGIDORA DEL PARTIT DEMÒCRATA 
PDeCAT: 
 
Gràcies senyor Roig, i també gràcies pel record del senyor Toni Sabaté, que sap que compartíem una molt 
bona amistat.  
 
 

*-*-* 
 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. JORDI JORDAN I FARNÓS, REGIDOR DE MOVEM TORTOSA - ENTESA: 
 
Alcaldessa, regidors, regidores, senyors, senyores, bon dia a tothom. 
 
En primer lloc, com no podria ser d’una altra manera, la felicitem per aquest nou càrrec que ha assolit com 
alcaldessa de la nostra ciutat. M’agradaria ressaltar, primer que res, que el fet que sigui una dona per 
primer cop la que tingui aquest càrrec a la ciutat, a l’igual que està passant en moltes institucions i 
organitzacions del nostre país, és un pas més cap a la normalització i cap a la igualtat de la nostra societat, 
on les dones –com també sempre hem defensat des de Movem Tortosa– han de poder ser protagonistes 
com els homes. Per tant, felicitats i aquest reconeixement com a primera alcaldessa de Tortosa. 
 
En aquestes primeres paraules també li volem desitjar, evidentment, encerts i una bona feina per aquest 
any i poc que queda de mandat, ja que estem a les properes eleccions municipals del maig del 2019. Un 
període curt on li tocarà dirigir la ciutat, pràcticament, en una constant precampanya electoral. No obstant 
això i tenint en compte la situació de Tortosa, esperem que pugui fer-ho de manera correcta pel bé de la 
ciutat. 
 
D’altra banda, tal i com vam denunciar dijous, com a primer grup de l’oposició som conscient de que si avui 
és vostè alcaldessa ha estat gràcies a la renúncia del senyor Bel, que ha deixat l’Alcaldia voluntàriament, 
sense que hagi hagut cap important fet sobrevingut. Per tant, tot sembla indicar que ens trobem davant 
d’una presa de posició més pensada en clau de partit que no pas en clau del futur de Tortosa. Una operació 
política en busca del benefici propi, lluny dels interessos de la ciutat. 
  
En aquest sentit, avui per a Movem Tortosa no  veiem ni denotem que hi hagi cap canvi. Cap canvi. Més 
enllà de la substitució d’una persona per una altra, amb el mateix projecte polític al darrera. I com vostè 
mateix va dir dijous, amb plena voluntat de continuisme, de continuar amb tot allò que ja porta fent com a 
regidora d’Urbanisme en aquests últims 11 anys al costat del senyor Bel. 
 
Onze anys on, més enllà de les millores i progressos que s’han efectuat –i que també hem reconegut 
públicament– des de Movem Tortosa pensem que no han estat significatius perquè la ciutat progressi 
de manera adequada. 
 
Dijous mateix els hi recordava que els índexs de pobresa, que els índexs d’atur, que la pèrdua de 
població que hem experimentat en aquest període són preocupants, amb molts de joves que marxen de 
la nostra ciutat i que no tornen perquè no hi veuen futur.  
 
Com també és preocupant la situació en què es troba una bona part del nostre petit i mitjà comerç, la 
indústria o el paper de Tortosa com a capital de les Terres de l’Ebre, que amb xifres de la Universitat a la 
mà, ha perdut pes específic en aquests anys. 
 
Aquesta lectura de l’estat de la ciutat no és així perquè Movem Tortosa ho digui, sinó perquè aquests 
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diferents estudis universitaris –i, precisament, el darrer publicat aquesta mateixa setmana– així ho 
corroboren.  
 
Tortosa necessita projectar-se molt més, mirar molt més cap al futur, amb una visió àmplia, global, lluny 
de la curta mirada partidista, que faci de la ciutat un referent en tots els àmbits possibles. Avui en dia 
vivim en un món globalitzat, on les ciutats mitjanes com la nostra han d’estar alerta, han d’estar 
atentes, han de ser innovadores i estar totalment preparades per encarar els reptes que tenim al 
davant. 
 
En aquest sentit, tot i que vostè per a Movem Tortosa no representa cap projecte nou ni il·lusionador, 
esperem que el seu tarannà –com li han dit també els diferents portaveus que m’han precedit– en 
aquest any i poc que queda fins a les properes eleccions municipals, sigui millor del que ha estat el seu 
antecessor perquè, al menys, en aquest curt període poguéssim treballar de manera conjunta –i 
repeteixo: de manera conjunta– per la ciutat. 
 
La governança de Tortosa ha de ser col·lectiva, ha de ser la suma de tots i totes, buscant els consensos i 
els acords millors possibles, no rebutjant sistemàticament les propostes dels diferents grups polítics 
pensant que la ciutat només es pot construir des d’una mirada o des del Govern. Aquest ha estat un 
dels principals errors del seu projecte polític en aquests últims 11 anys. I ara té l’oportunitat de 
demostrar que, si vol, encara que només sigui per a aquest any i poc, podem avançar en algunes 
qüestions importants. 
 
Li torno a oferir, com ho vaig fer amb el senyor Bel quan va prendre possessió ara fa 3 anys, tres pactes 
de ciutat: l’elaboració del Pla estratègic de Tortosa; la candidatura de Tortosa a Patrimoni de la 
Humanitat per ser reconeguda per la UNESCO; i un acord per reactivar l’economia de Tortosa en tots els 
àmbits. Tres acords per fer entre tots, entre tots i totes. No per la porta del darrera i de manera 
unilateral. No és una qüestió de posar-se medalles, i sap que n’hem parlat. És una qüestió de treballar 
junts per la ciutat, i més encara si les idees i les propostes són d’uns altres. 
 
Finalment, avui també voldria explicar públicament –i com a cap de l’oposició– perquè no he presentat 
la candidatura a ser alcalde. Perquè, més enllà del poc recorregut que en aquests moments té aquesta 
possibilitat, el que pensem des de Movem Tortosa és que el que cal és saber sumar i, sobretot, poder 
arribar a acords per assolir la majoria del plenari. 
 
En aquests moments, l’alternativa a l’alcaldessa Meritxell Roigé passaria per la suma dels 4 regidors 
d’Esquerra Republicana i dels 4 regidors de Movem Tortosa. Una suma que tothom sap que no és 
possible perquè Esquerra Republicana de Tortosa s’ha entregat a Convergència i al PDeCAT a la nostra 
ciutat. De fet, durant aquest any i mig deixaran a la senyora Roigé ben tranquil·la –i amb això pot estar 
ben tranquil·la, senyora Roigé– per a que pugui fer campanya i li donaran suport en totes les votacions i 
tots els vots que necessiti per continuar governant, tot i que no té la majoria absoluta. 
 
Per acabar i per no fer-ho més llarg, des de Movem Tortosa –i vull acabar així, com li he dit en un 
principi– senyora Roigé, li desitgem encerts en aquest curt període. 
 
I també, evidentment, a tots els tortosins i tortosines avui presents i a tots els qui ens estan escoltant 
pels mitjans de comunicació, també les hi reiterem, com a primer grup de l’oposició, la nostra dedicació 
i treball absolut per bastir un nou projecte de ciutat, modern i innovador, progressista, alternatiu, per 
potenciar al màxim aquesta bimil·lenària ciutat, que amb un passat grandiós també ha de saber 
projectar un futur molt millor. Moltes gràcies. 
 
 

*-*-* 
 
 
INTERVENCIÓ DEL SR. JOSEP FELIP MONCLÚS I BENET, REGIDOR D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
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CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL: 
 
Il·lustríssima alcaldessa Meritxell Roigé, regidores, regidors, autoritats, ciutadanes i ciutadans, Esquerra 
Republicana de Catalunya es va presentar a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 amb el 
compromís que resumíem amb el lema de campanya: “Una nova ciutat per a un nou país”. 
 
Una nova ciutat amb més polítiques socials i mes igualitàries, i més participació ciutadana; un 
urbanisme per a les persones i major impuls a l’economia. Un nou país impulsant a nivell municipal 
aquelles mesures necessàries per a l’implementació i consolidació dels valors del republicanisme i del 
procés d’independència del nostre país. 
 
En les eleccions del  24 de maig de 2015, la ciutadania de Tortosa va elegir un nou plenari municipal de 
l'Ajuntament, plural i sense majoria absoluta de cap partit. Aquest escenari obligava a tots els grups 
municipals a mantenir un diàleg per la governabilitat de la ciutat durant el mandat 2015/2019. 
 
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya de Tortosa, un cop estudiada la viabilitat política de les 
diferents possibilitats i també els números –perquè 4 i 4 només fan 8–  l'assemblea de la militància va 
acordar oferir al partit guanyador un acord d'estabilitat, vinculat al compliment del compromís 
d’Esquerra Republicana de Catalunya amb l’electorat.  
 
Amb aquest acord entre la primera i la segona força, mantenint-nos a l'oposició, vam garantir la 
governança de la ciutat i facilitàrem l'elecció del cap de llista més votat, mitjançant l'abstenció dels 
regidors d’Esquerra en la sessió d'investidura. Aquell acord es va plasmar en un document de 37 punts, 
que es va signar el dia 8 de juny de 2015. 
 
El primer d’aquests punts establia que entre les dues formacions s’havia d’elaborar un Pla d’actuació 
municipal, el qual va ser presentat públicament el 12 de gener de 2016.   
 
Fruit del balanç de l’aplicació de l’Acord de governança estable, així com del Pla d’actuació municipal i 
amb l’objectiu de reforçar la governabilitat de la ciutat i afrontar els reptes de present i futur del 
municipi de Tortosa amb la màxima solidesa i determinació, els dos grups municipals acordaren 
proposar a les assemblees locals respectives ampliar l’Acord de governança estable a un Acord de 
Govern per al que quedava de mandat municipal, és a dir, per al període 2016/2019. 
 
Aquest acord de Govern va estar ratificat per les assemblees locals de cadascuna de les formacions 
polítiques el dia 17 de maig de 2016 i Ferran Bel i Accensi, com a cap de llista de Convergència i Unió, jo 
mateix, com a cap de llista d’Esquerra Republicana de Catalunya, Xavier Nadal i Mestre, com a 
president local de Convergència i Maria Jesús Viña i Ariño, com a presidenta local d’Esquerra 
Republicana, a l’endemà vàrem signar i fer públic l’acord de Govern. segons els pactes que a 
continuació detallo:  
 
El primer, el Govern municipal continuarà desenvolupant els 37 punts de l’Acord de governança estable. 
Segon, el Govern municipal implementarà el Pla d’actuació municipal. El tercer versava sobre 
l’organització del Govern municipal. El quart, continuar impulsant les mesures necessàries a nivell 
municipal per la implementació i consolidació del procés d’independència del nostre país. I el cinquè, 
els dos grups municipals vam acordar que en tots aquells temes que no afectessin a les competències 
pròpiament municipals ni a la gestió municipal es fixaria lliurement la posició de cada grup. 
 
Els fruits que ha donat aquest pacte han estat beneficiosos per a la ciutat, i això queda clar en què 
s’han fet més polítiques socials i de participació ciutadana. N’enumeraré algunes com, per exemple, la 
introducció del Programa d’aliments frescos –el que anomenem el tiquet fresc–; els menjadors escolars 
en període vacacional per a famílies necessitades; l’ampliació dels recursos humans al departament de 
Serveis Socials per a ampliar l’atenció als usuaris; polítiques per millorar les dificultats derivades de la 
pobresa energètica; la implantació del Servei d’Intervenció Socioeducativa que comportarà una inversió 
anual de més de 300.000 euros en l’atenció en infants i famílies en risc; hem iniciat l’elaboració d’un 
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Pla de polítiques LGTB treballant conjuntament amb el col·lectiu i els diferents grups polítics i 
representants de la societat. 
 
Des de Joventut hem aprovat el nou Pla local de joventut d’acord amb les mancances i necessitats que 
ens va transmetre el jovent. D’aquest Pla va sorgir el nou Espai del Carrilet, les actuacions a les places i 
als carrers de la ciutat, transformant bancs i places. La campanya de Joc Net a la Grada, posant de 
relleu la importància de l’esport i fent-hi pedagogia. Els bucs d’assaig que s’assoliran abans del final del 
mandat i un nou format d’Ebremusic, on potenciem el talent ebrenc mitjançant la música. 
 
La implantació per primera vegada a la nostra ciutat dels pressupostos participatius ha sigut un èxit de 
participació l’any passat que va ser la primera vegada. I enguany s’augmentarà i s’anirà 
progressivament els recursos que s’hi destinen. També constatar que s’ha reforçat el paper de les 
entitats municipals descentralitzades i s’han fet efectives les transferències de capital contemplades als 
convenis.  
 
Vam apostar també per un urbanisme per a les persones i així tindrem –ja s’està construint– una nova 
piscina coberta de 25 x 20 de gestió pública; la reforma integral del pont de l’Estat; un programa de 
millora de carrers i voreres; un pla de manteniment dels parcs infantils; s’han plantat més de 300 
arbres per a que la ciutat sigui més convivencial i s’han ampliat el nombre de punts de dispensació 
d’aigua a través de fonts públiques; s’està implementant en els edificis municipals mesures d’eficiència 
energètica i tenim més carrils bici a la ciutat; s’ha rebaixat el preu del bus urbà i han aparegut noves 
parades als barris del Rastre i de Remolins.  
 
I per impulsar l’economia, fonamentalment ho hem fet a través del turisme, on la nostra ciutat té un 
gran recorregut per fer, el qual ha de permetre millorar i diversificar l’oferta turística per tal de contribuir 
a la creació de riquesa i ocupació estable. Així doncs hem vist el llagut solcar el riu, com s’il·luminaven 
els castells de la Suda, la catedral i muralles, com Tortosa ha estat reconeguda en el “Label” de ciutat 
amb caràcter i com han augmentat les pernoctacions a la ciutat en més d’un 13 % 
 
Perquè creiem que aquests fets demostren que la decisió política de l’Assemblea Local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya va ser un encert, és que avui hem donat suport a la continuïtat del Pacte de 
Govern entre el PDeCat i Esquerra Republicana de Catalunya durant el que resta de legislatura. 
 
Senyora Meritxell Roigé, li desitgem que impulsi el treball en equip, que sàpiga trobar les màximes 
sinèrgies amb tots els grups municipals i que com alcaldessa contribueixi a fer una nova ciutat per a un 
nou país. 
 
Dit això, acabaré tenint present el sofriment que pateixen injustament per defensar el país, els nostres 
consellers empresonats o exiliats, el nostre vicepresident empresonat i el president exiliat. Per ells i per 
vostès tot el meu respecte. 
 
 

*-*-* 
 
 
INTERVENCIÓ DE LA SRA. MERITXELL ROIGÉ I PEDROLA, ALCALDESSA i REGIDORA DEL PARTIT DEMÒCRATA 
PDeCAT: 
 
Moltes gràcies amic Josep per les teves paraules. I començaré aquesta intervenció agraint-vos a tots els 
que heu fet possible que aquest dia hagi arribat. 
 
En primer lloc a la meva família, als que més pateixen la meva vocació i passió per la ciutat. A Enric, el 
meu home, i a Cinta, la meva filla, que quan vaig entrar de regidora tenies mesos i avui ja tens 11 anys. 
Als meus pares Joan i Cinta i als iaios que sento avui més propers que mai. Gràcies per tot el que m’heu 
ensenyat al llarg de la meva vida, a treballar dur, a saber que les coses arriben si t’hi esforces i a no 
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deixar res per demà si ho pots fer avui, a ser honesta i a creure amb mi. Des del barri de Santa Clara, 
des de la plaça Sant Joan on hi vivien els meus iaios i pares quan eren menuts, des del Delta on hi van 
treballar dur els meus besavis, avui és un honor poder liderar la ciutat i aplicar tot el que m’heu 
ensenyat i els valors que m’heu transmès al llarg de la meva vida. 
 
Gràcies a les meves amigues i amics per estar sempre, uns quants des de tota la vida, al meu costat. 
Per no fallar-me mai. Per entendre el meu poc temps i no enfadar-vos mai o quasi mai. Gràcies per 
acompanyar-me en aquest dia tan important. 
 
Continuaré fent un agraïment per avançat a tots els regidors i regidores del consistori actual per tot allò 
que estic convençuda que podem arribar a construir junts, que confio que sigui molt.  
 
Gràcies als membres del Govern municipal per la feina que sé que fareu, com heu demostrat fins ara 
amb Ferran.  
 
I mà estesa a l’oposició. Com us he dit personalment –us vaig dir ahir– estic a la vostra disposició per 
treballar de forma conjunta per una Tortosa millor, cadascú des de la seva vessant ideològica, des de la 
seva vessant de ciutat, des de la seva visió de ciutat Per part meva m’ofereixo per tot allò que puguem 
fer plegats per millorar la ciutat, perquè més enllà de les diferències ideològiques que tenim i que són 
normals, ens uneix un mateix objectiu, una mateixa passió, que és Tortosa o, el què és el mateix, els 
tortosins i les tortosines.  
 
Gràcies als companys d’Esquerra Republicana pel vostre suport avui i sempre des de que estem 
governant. Hem treballat molt bé plegats construint una ciutat millor. Confio seguir treballant amb la 
mateixa força per aquest projecte que compartim. Sabeu que em teniu a la vostra disposició. Gràcies 
Josep, Maria Jesús, Marià i Cristina. 
 
Gràcies al meu partit, al partit Demòcrata per fer-me confiança i a Convergència Democràtica i a la 
Joventut Nacionalista de Catalunya, que és on vaig créixer políticament. I avui veig moltes cares 
d’aquella època: dos expresidents, tres expresidents i molts bons amics. Gràcies als associats de 
Tortosa i a la direcció del Partit Demòcrata aquí a la ciutat. I en especial als regidors i regidores que 
m’acompanyeu en aquest immens privilegi què és treballar per a la ciutat que estimo. Gràcies per la 
vostra generositat, per la vostra dedicació al partit, per la vostra dedicació a tot els projecte polític, per 
traure hores d’on sigui, per creure en Tortosa i per estar sempre que us necessito. 
 
Gràcies als companys consellers, membres del Govern i diputats de la IX X i XI legislatura. Per estar 
sempre al meu costat i per tot el que hem compartit al llarg d’aquesta anys de camí al Parlament de 
Catalunya i al Govern de la Generalitat. És un orgull tenir-vos aquí.  
 
I, evidentment, gràcies a totes les associacions i entitats de la ciutat perquè vosaltres sou els que feu 
créixer la nostra ciutat. Gràcies a tots, però vull fer una menció especial als presidents de les 
associacions de veïns i al president de la Federació de Veïns per tot el suport que m’heu donat al llarg 
aquests anys, i ja us dono gràcies per avançat per tot el que estic convençuda que treballarem plegats 
per tots els barris de Tortosa.  
 
Un agraïment especial al president del barri del Centre i del Nucli Històric –que sé que està per aquí, el 
senyor Baubí– i a la presidenta del barri de la Simpàtica, la senyora Faiges,  per aquests anys en què he 
estat la vostra regidora de barri. Ha estat un plaer treballar amb vosaltres i sempre he procurat treballar 
al màxim per fer uns barris i una Tortosa millor. 
 
I avui també vull agrair als treballadors de la casa la seva feina i la que estic convençuda que seguiran 
fent a partir d’ara. Hem tingut un gran mestre, a Ferran, i la casa i l’Ajuntament s’ha transformat sent-ne 
Ferran alcalde. Us demano el mateix compromís i una miqueta més, per continuar el servei públic que 
casa dia fem tots plegats. 
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Una ciutat com la nostra requereix una atenció permanent. Ens hi hem abocat en els últims deu anys. 
Però ens equivocaríem si penséssim que la feina ja està tota feta. Ni molt menys. Tenim una base, tenim 
un punt de partida molt sòlid que ens permet afrontar els reptes que ens queden amb garanties, amb 
il·lusió amb totes les forces renovades. No faré un repàs ara i aquí exhaustiu de tot allò que requereix la 
nostra atenció a partir d’ara, però deixeu-me anomenar-ne algunes coses i destacar quins són els eixos 
sobre els quals tinc intenció de posar tot el meu Govern a treballar. 
 
Els meus primers compromisos com a alcaldessa de Tortosa seran els mateixos en els que he cregut 
sempre: el treball i el diàleg amb tothom. Em comprometo a treballar des del minut 0 –com porto 
treballant els últims anys– per la nostra ciutat, per tots els barris, pels 5 pobles i per tots els tortosins i 
tortosines, per totes les entitats de la nostra ciutat. Perquè ser alcaldessa és, sobretot, un compromís 
de servei públic, un honor que s’ha d’exercir amb lideratge, tenint les idees clares, però també –i n’estic 
convençuda– amb diàleg, escoltant a tothom, i aquells que ens són propers però també a aquells que 
no ho són, prenent nota d’allò que ens agrada i d’allò que hem de millorar, escoltant però, sobretot, fent 
cas de les crítiques.  Aquest és el vertader sentit de ser alcaldessa de Tortosa: ser-ho de tots i per a tots. 
 
Les meves prioritats són molt clares: la qualitat de vida dels tortosins i les tortosines, seguir treballant 
per fer Tortosa una ciutat d’oportunitats per a tothom i reforçar i projectar la capitalitat de la nostra 
ciutat sobre el conjunt de les Terres de l’Ebre i del nostre país, Catalunya. 
 
Tortosa és sinònim de qualitat de vida: és una ciutat on s’hi viu bé, ens coneixem tots o gairebé tots i els 
nostres fills i filles creixen en un entorn pacífic, cohesionat, on confiem els uns dels altres, on convivim, 
on respectem i ens estimem. Vivim a una ciutat on s’hi està a gust a les seves places, als seus carrers, 
amb els veïns, amb els companys i amb la família. Tortosa és una ciutat que estima als d’aquí i als 
d’allà, és un dels grans valors que defineixen als tortosins i tortosines: la cohesió, la convivència, la 
qualitat de vida que dóna la seva gent i els seus veïns. 
 
Com a alcaldessa treballaré per preservar i assegurar que ningú quedi enrere en la nostra ciutat, ningú. 
Que tothom, Ajuntament, la resta d’administracions, entitats, empreses, ciutadans… tots vetllem per la 
cohesió social, pel benestar, perquè ens seguim sentint orgullosos de poder dir que a Tortosa s’hi viu 
bé, perquè hi ha una gran qualitat de vida i aquesta és la gran prioritat. 
 
Però no n’hi ha prou en dir que a Tortosa s’hi viu bé i que n’estem orgullosos. Hem d’avançar en 
polítiques per als col·lectius que més ho necessiten, la gent jove, la gent gran, les persones amb 
discapacitat. La qualitat de vida que volem, que sentim, ha d’arribar a tothom. Tortosa és i ha de seguir 
sent una ciutat lliure de tota mena de discriminacions, de qualsevol tipus, on la igualtat entre homes i 
dones sigui la norma i no un objectiu llunyà. 
 
Tortosa ha de seguir sent una ciutat inclusiva, educadora, on tot estigui pensat per ajudar-nos a créixer, 
a aprendre, a desenvolupar-nos com a persones amb valors i amb civisme. L’ensenyament és la millor 
eina perquè els nostres fills i filles puguin fer realitat els seus somnis, però també perquè nosaltres 
tinguem les oportunitats que ens mereixem. I al llarg d’aquests anys hem invertit molt a la nostra ciutat 
amb nous equipaments educatius, però ens cal seguir millorant. No en tindrem mai prou. 
 
Com a alcaldessa treballaré per crear més sinèrgies i donar més suport públic a tots i cadascun dels 
centres educatius de la ciutat, perquè l’ensenyament és l’autèntic motor de les persones i de les 
societats.  
   
I si l’ensenyament és el motor de les societats, la cultura és l’ànima. Tortosa compta amb una enorme 
oferta cultural i equipaments de primer nivell. Gaudim, descobrim, aprenem, experimentem i, sobretot, 
ens enriquim. Com a alcaldessa, treballaré perquè la cultura impregni, encara més, tots els racons de la 
nostra ciutat i perquè tothom en sigui protagonista. 
 
Com a Ajuntament de Tortosa hem fet una gran aposta per la salut i n’estem molt orgullosos. Som de 
les poques ciutats de Catalunya que disposem d’una xarxa sanitària pública com la nostra, amb dos 
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centres de titularitat municipal. La salut és part de la joia de la corona de la ciutat, i com a alcaldessa 
em comprometo a seguir treballant per enfortir el nostre sistema de salut públic, de qualitat i universal, 
que doni servei absolutament a tothom. 
 
L’Hospital de la Santa Creu de Jesús i la Clínica Terres de l’Ebre són prioritàries per construir aquesta 
sanitat pública i de qualitat que tots volem a la nostra ciutat. I també em vull dirigir als treballadors de 
l’Ajuntament de Tortosa d’aquest centres municipals. Com a presidenta de Tortosa Salut i de GESAT 
m’heu tingut al vostre costat i ara, com a alcaldessa, seguiré treballant colze a colze per aconseguir 
mantenir el nivell de qualitat i anar encara més enllà, fet que ens fa sentir tan orgullosos. Un agraïment 
a l’amic, al mestre, al doctor Pere Panisello per la seva gran ajuda en l’àmbit sanitari però també en 
totes aquelles coses que m’ajuda cada dia. I a la doctora Garnica i al doctor Nin, directors dels centres, 
per la seva direcció, dedicació i entrega a les institucions.  
 
La qualitat de vida també és la seguretat. Som una ciutat on tots els cossos i forces de seguretat i 
d’emergències treballen conjuntament i coordinadament per garantir la qualitat i la convivència a 
l’espai públic. Comptem amb una magnífica Policia Local que vetlla per la seguretat i el civisme en els 
nostres carrers i places; servidors públics que hem de cuidar perquè ells ens cuidin a nosaltres. I com a 
alcaldessa, el meu compromís serà el de seguir dotant-los de més recursos per garantir la seguretat i la 
convivència a Tortosa. Gràcies al cap de la Policia per la teva dedicació i pel teu compromís amb la 
ciutat. 
 
En l’àmbit de l’urbanisme, la meva nineta dels ulls em permetran, puc afirmar que hem avançat de 
forma considerable al llarg d’aquests anys. Vull agrair al meu equip d’Urbanisme i de GUMTSA tot el que 
heu treballat aquests anys. Hem estat un gran equip i ara seguirem plegats transformant Tortosa. 
Gràcies Paco, Felip, Laura, Manel i resta de l’equip per la vostra implicació.  
 
I gràcies al Govern de la Generalitat pel suport rebut, gràcies conseller Rull per tot el que heu fet. Per tot 
el que heu fet fins ara, per tot el que estic convençuda que fareu a la nostra ciutat en l’àmbit de les 
infraestructures i la mobilitat. Hem renovat el nucli antic, hem potenciat els portals de ciutat perquè 
s’instal·lin noves empreses, hem urbanitzat carrers i places, hem construït nous equipaments, hem 
potenciat turísticament com mai s’havia fet abans la nostra ciutat. 
 
I tot això és cert, però la feina continua. No podem quedar-nos en la zona de confort pensant que hi ha 
molta feina feta perquè en tenim moltíssima a fer. Tenim el repte de construir un nou espai públic 
davant de la catedral i convertir les espectaculars troballes arqueològiques en un atractiu turístic de la 
ciutat, que completaran la façana fluvial que, amb l’enderroc de les antigues cases de la catedral i la 
il·luminació dels edificis històrics, s’ha convertit en la gran icona turística de Tortosa.  
 
L’esport és sinònim de qualitat, ha estat una aposta important del nostre Govern. Hem construït al llarg 
d’aquests anys equipaments importants a la ciutat i ara tenim dos importants reptes al capdavant: el 
nou complex d’aigües i piscina –que serà una realitat el proper curs– i els World Sport Games el proper 
any 2019.  
 
Estem treballant de fa temps amb l’objectiu que l’any 19’ fem uns jocs esportius, uns grans jocs que es 
recordin durant generacions. Tenim la magnífica oportunitat per ensenyar-nos al món. Vora deu mil 
persones vingudes d’arreu del món, del planeta, visitaran Tortosa per competir en uns jocs força 
singulars. I tenim el repte i el compromís de fer-ho el millor possible. 
 
Precisament els World Sport Games són un gran exemple per demostrar per a què serveix i com lliguen 
aquestes grans prioritats de ciutat. Tortosa serà a l’estiu del 19’ la capital de la convivència, dels valors, 
de la superació, del voluntariat, de l’esport. Perquè aquest és un projecte que va més enllà d’una data, 
d’un esdeveniment. És una gran oportunitat per donar a conèixer la nostra ciutat i les Terres de l’Ebre, 
per fomentar els valors entre els nostres ciutadans i per reforçar la nostra capitalitat i la cohesió social. 
Gràcies també als ajuntaments d’Amposta, Gandesa, Mora d’Ebre, la Ràpita i Deltebre per la vostra 
col·laboració en aquest projecte de tots. Gràcies a l’alcalde de Deltebre, amb qui hem crescut junts 
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políticament i gràcies pel que seguirem fent a partir d’ara. 
 
I aquí vull fer un agraïment especial també al suport rebut pel Govern de la Generalitat, pel secretari 
general de l’Esport, a l’amic Gerard Figueras i pel president de la Unió de Consells Esportius, l’amic 
Jaume Domingo,  i tot l’equip que teniu al vostre entorn: Cinta Espuny, Joan Güell, gràcies perquè avui 
m’acompanyeu, gràcies pel vostre compromís amb Tortosa. Sense vosaltres no hagués estat possible 
poder portar a terme aquest somni de la Tortosa 2019. 
 
La nostra és també és una ciutat d’oportunitats, de projectes, d’emprenedoria, de creació de llocs de 
treball, de comerç, de micronegocis d’un o dos treballadors, de les petites, les mitjanes i les grans 
empreses. Som una ciutat que ofereix un potencial enorme per establir-s’hi, créixer, desenvolupar-se i 
fer possible els projectes vitals de la gent de tota la vida i dels nouvinguts. Tortosa ha de seguir sent la 
ciutat de les oportunitats, la gran plataforma que faci que cada idea, cada projecte, cada oportunitat, 
cada empresa pugui portar aquí el seu projecte, i això significa també assolir un nivell d’oportunitats per 
a la resta de tortosines i tortosins. 
 
I ciutat d’oportunitats és sinònim de captació de talent, de que els nostres joves no marxin i es vulguin 
quedar, de generació de llocs de treball de qualitat, de drets i de prosperitat. I aquí centrarem tots els 
nostres esforços: treballar per a que es creïn llocs de treball i que siguin de qualitat. 
 
El comerç a Tortosa forma part de la nostra ciutat. No només genera ocupació, sinó que contribueix a la 
millora urbana dels nostres carrers i places. Però, a més a més, és font d’oportunitats i ens cohesiona 
els nostres barris. La ciutat de Tortosa no s’entendria sense el comerç, és per això que, com a 
alcaldessa, treballaré colze a colze amb tots els comerciants i associacions per enfortir el nostre comerç 
de la nostra ciutat. El mercat, els eixos comercials, les associacions, les petites i les grans botigues, 
Tortosa no s’entendria sense vosaltres. 
 
Tortosa ha sigut en els darrers anys, i ho serà encara més, un gran aparador turístic. Una ciutat al mig 
de dos parcs naturals. Un tros d’història entre el Delta de l’Ebre i els Ports. Som una ciutat atractiva, 
que ha après a sentir-se orgullosa d’ella mateixa, a estimar-se i a mostrar-se als seus visitants. El 
turisme ja forma part del nostre ADN de Tortosa, és una oportunitat importantíssima que tenim i per 
això em comprometo a potenciar el turisme com a font de riquesa, d’oportunitats i també de qualitat de 
vida. 
 
Qualitat de vida és tot això i molt més. És passejar per la vora del riu, és agafar la bicicleta i recórrer la 
via verda, és anar a comprar al mercat, és contemplar la catedral de nit des de Ferreries, és fer-se un 
selfie al pont nou o al pont nou roig rehabilitat o a les lletres recent estrenades de Tortosa, és respirar 
l’aire net dels Ports i de Mig Camí. Són petites coses i grans coses que fem junts, i totes les que encara 
hem de fer. 
 
Tortosa la fem tots, veïns, veïnes, entitats, negocis, però també els pobles. En aquests 10 anys que 
porto de regidora m’he bolcat amb Jesús, Campredó, Reguers, Bítem i Vinallop, perquè vosaltres sou 
una altra Tortosa sense la qual no s’entendria Tortosa. Teniu personalitat i vida pròpia, que entre tots, 
hem de seguir cuidant, vetllant i potenciant. Demostreu que hi ha diferents realitats a la ciutat i molta 
vida dintre d’una mateixa ciutat. Per això em comprometo, com a alcaldessa, que treballaré encara més 
amb les tres entitats municipals descentralitzades i amb els dos pobles que tenim a la nostra ciutat. 
 
Alcaldes de les EMD’s, alcaldes pedanis sabeu que em teniu al vostre costat per fer uns pobles encara 
millors. Gràcies una vegada més pel vostre compromís amb els pobles i per tot la bona feina que hi feu. 
 
I en darrer terme, Tortosa és, som la capital de les Terres de l’Ebre. Ho hem de dir sense complexos, 
però sense arrogància, amb convenciment, amb generositat. Som la capital del renaixement, de la 
cultura, dels esports, som la capital que enllaça el sud de Catalunya, amb l’Aragó i amb el País Valencià. 
Som Via Verda, som Ports, som el Delta de l’Ebre i, com sempre m’agrada dir a mi, som cruïlla de Països 
Catalans.  
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Ser capital és molt més que ser un símbol o un punt al mapa. Ser capital vol dir ser referent, vol dir ser 
generós, vol dir també ser ambiciós i no renunciar a cap dels nostres principis, valors i necessitats. 
Perquè quan les coses li van bé a Tortosa, li van bé a tot el conjunt del territori. I tot això, aquesta 
capitalitat forta i generosa ens ha de servir per revertir encara més la qualitat de vida i oportunitats per 
a les tortosins i tortosines.  
 
A la vida tots ens marquem objectius: les persones, les famílies, les empreses, les administracions, les 
ciutats, perquè això és el que ens mou: l’afany de superació diària, dels petits i grans problemes, dels 
senzills i grans somnis. Junts farem de Tortosa una ciutat on tothom pugui fer realitat el seu somni. 
 
I ara si que acabo i he deixat per al final unes paraules per al meu alcalde, per al meu referent, per al 
meu mestre...  
 
Dijous passat vam tenir l’ocasió d’escoltar a Ferran al Ple de renúncia a l’Alcaldia. Vas fer un repàs  de 
l’obra feta durant aquests gairebé onze anys de mandat. És impossible explicar en el que va durar 
aquell Ple tota la feina impulsada pels tres governs que ha presidit Ferran. Ho sabeu tots. I temps 
tindrem per explicar-ho i per fer una mirada enrere i veure com ha canviat Tortosa en aquests anys. La 
memòria és molt traïdora i coses que hem impulsat en aquests darrers temps, com tota la recuperació 
del centre històric o la rehabilitació del pont del tren o la construcció de nous equipaments, sembla que 
fa dècades que estan fetes, però no. Si avui aquestes actuacions són una realitat ha estat pel treball 
d’un equip de persones cohesionat que ha treballat incansablement en favor d’una Tortosa millor. I al 
capdavant hi ha estat Ferran.  
 
Des del primer minut, no he conegut persona més entregada a la seva ciutat. Ho ha donat tot. El 
resultat és ben evident. Gràcies Ferran. 
 
Gràcies pel teu suport, pel teu compromís, pel teu lideratge i per tot el que ens has ensenyat. Tot un 
honor ser el teu relleu. Un gran honor i també un repte molt important.  
 
I acabaré amb unes paraules dirigides als regidors de Govern. Amic Josep, amics, companys regidores i 
regidors, ens queda molta feina a fer, ens queda molt camí a recórrer i sé que la farem amb tota la 
dedicació i la il·lusió. Siguem propers, recordem que sempre estem al servei dels tortosins i tortosines.  
 
I per part meva treballaré per ser digna del càrrec que avui assumeixo amb molt d’honor: ser la primera 
alcaldessa de la meva ciutat. Moltes gràcies i a seguir treballant.  
 
Moltes gràcies a tots i totes per la seva assistència i s’aixeca la sessió. Molt bon dia. 
 
 

*-*-* 
 
 
L’alcaldessa aixeca la sessió a les tretze hores i onze minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta 
acta. 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcaldessa 
 


