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Joan Sabaté, Marc López i Emili Nieto, proposen alternatives per a millorar la Seguretat Ciutadana.

Més a prop de les persones

Conferència de Pasqual Maragall,
el dijous dia 12 de juliol a les 20 hores
a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
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Fem el Futur

En els últims mesos
s'han produït molts

esdeveniments a la nostra ciutat, però els
més importants fan referència a les grans
mobilitzacions de tortosins i tortosines en
defensa del nostre riu. Els socialistes ho
tenim clar, no es pot permetre malbaratar el
nostre principal recurs natural i menys sent
part d'un preu que paga CiU al PP.

Aquests dos darrers anys de govern municipal no
han estat fàcils, ja que el deute deixat per l'ante-
rior mandat condiciona la nostra gestió, però
també és veritat que tenim la capacitat necessà-
ria per a poder marcar les estratègies prioritàries
per als pròxims anys i així ho estem fent, un
model de ciutat que respongui a les demandes de
tota la seua societat.
Tortosa està cridada a ser la ciutat de referència
del territori, oberta, solidària i amb la potència
suficient per generar progrés i benestar per a
totes i tots els seus ciutadans.
Els nostres reptes són molts i l'actual govern de la
Generalitat ha perdut l'oportunitat d'afrontar-los,
sacrificant el futur per un poc més de temps i
allargant la seua agonia. No s'adonen del què vol
la ciutadania? 
El PSC de Tortosa treballa per a assolir el lloc que
li pertoca a la nostra ciutat i apostem decidida-
ment per a buscar les complicitats necessàries
que ens portaran al canvi polític i econòmic a les
Terres de l'Ebre, amb la convicció ferma que les
persones són el més important per a nosaltres.
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Fem el Futur 3

Per a la plena satisfacció d’un indivi-
du s’ha de comptar amb dos ingre-

dients fonamentals: la tranquil·litat i
l’estímul. Aquesta afirmació aplicable a
les persones també és certa per al con-
junt de les necessitats d’una societat.
En un Estat social i democràtic de Dret
com el nostre, les institucions, els
poders públics,  han de garantir per una
banda, l’estímul dels seus ciutadans
(en aquest àmbit podem enquadrar a
títol d ’exemple l ’ensenyament; el
foment de l’esport, la cultura i el  lleure;
la participació dels ciutadans en els
assumptes públics, la promoció de con-
dicions favorables per al progrés
econòmic i social). D’altra banda, però,
s’han de  realitzar accions encamina-
des a assegurar la tranquil·litat dels
seus ciutadans (alguns exemples són
l’accés gratuït a la sanitat; sistemes de
protecció social que cobreixen situa-
cions personals negatives -malaltia,
vellesa, invalidesa, mort-; la tutela judi-
cial efectiva).

Com a paradigma de la tranquil·litat  ens
trobem amb la seguretat ciutadana entesa
com la protecció  de les persones i dels béns
i el  manteniment de la tranquil·litat i l’ordre
ciutadà.
Tothom no té la mateixa idea sobre la segu-
retat ciutadana. Trobem paràmetres objec-
tius (número, gravetat i  repetició de delictes;
conflictes ciutadans) i també  paràmetres
d’índole personal basats en sensacions i
apreciacions subjectives. D’acord amb
aquests criteris hom pot no estar d’acord en
un moment determinat si existeix insegure-
tat o no.
Avui, però,  hi ha dades d’índole objectiva i
subjectiva per a  poder afirmar que no està
coberta de forma adequada  la necessitat
de  seguretat  de la ciutadania. No ens tro-
bem amb un  problema exclusiu de Tortosa
ni de les Terres de l’Ebre. El Camp de
Tarragona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, la comarca de l’Anoia pateixen
les mateixes conseqüències d’aquesta
situació. No és bo crear alarma social sobre
aquesta situació, però s’han de buscar les

causes reals,  proposar solucions  i acordar-
les. S’ha de posar el cascavell al gat!
La Constitució Espanyola i la Llei de Forces
i Cossos de Seguretat estableixen que
correspon al Govern de la nació, de forma
exclusiva,  garantir la seguretat ciutadana
sense perjudici de les facultats i deures d’al-
tres poders públics. Aquesta competència
també ha estat assumida per la Generalitat
de Catalunya, en compliment del nostre
Estatut d’Autonomia,  la creació  a l’any
1983 de la Policia Autonòmica de la
Generalitat i l’aprovació de la llei vigent
sobre els Mossos d’Esquadra a l’any 1994.
En l’Exposició de Motius d’aquest text legal
podem llegir el següent: “la Policia de la
Generalitat es troba encara en ple procés
d’expansió i desplegament”.
Seguïm en ple procés d’expansió i desple-
gament i no sabem en quin any podrem
celebrar que s’hagi completat. Si el Govern
de la Generalitat, fonamentalment, i el
Govern de l’Estat no hi posen  remei, aques-
ta celebració no serà abans de l’any 2010.
Simultàniament  el Cos Nacional de Policia
ha començat un replegament de factors
dels seus efectius. Què significa això?  Molt
fàcil. La gent que acaba la seva formació a
l’Acadèmia General de Policia és  normal-
ment jove. ¿Es pot demanar a una persona,
que potser vol formar una família, que dema-
ni com a destí Catalunya, una comunitat
Autònoma amb un alt nivell de preus, amb
una llengua pròpia,  tot sabent que com a
molt al cap de 10 anys haurà d’abandonar el
seu entorn de residència?  Les raons perso-
nals són legítimes, però les Administracions
competents han de buscar solucions. ¿O és
què hem d’esperar fins a l’any  2010?   
La gent no té perquè patir aquest període
transitori. Us imagineu què això hagués pas-
sat amb altres competències de la
Generalitat? Algú s’esperaria a l’any 2010
per a sotmetre’s a una intervenció quirúrgi-
ca?   
A l’Estat Central, aquesta situació també li
va bé. D’una banda no té coberta tota la
seva plantilla a Catalunya del Cos nacional
de Policia. D’altra banda no ha de pagar a
Catalunya per la totalitat d‘una plantilla de
Mossos d’Esquadra. Des de Madrid  s’es-

talvien  calaix mentre els calaixos de molts
ciutadans se’n ressenten.
Mentre, les Administracions Locals, les més
properes,  han de fer costat als seus ciuta-
dans, han d’escoltar els seus neguits; han
d’explicar de forma transparent la situació a
l’hora que han d’evitar crear excessiva alar-
ma social; han de reclamar amb fortalesa a
les Administracions superiors que assumei-
xin les seves competències en matèria de
seguretat; han de donar  més  imatge de
proximitat. I finalment, com  molts altres
supòsits, els Ajuntaments han d’assumir
competències d’altres sense  el correspo-
nent finançament i per tant, han d’intentar
augmentar temporalment la  dotació de poli-
cia local  per a millorar la percepció de la ciu-
tadania sobre seguretat: s’ha de recuperar
la figura del policia de barri. La policia local
és reconeguda per les Lleis com un cos més
de seguretat  al costat de la policia autonò-
mica i l’estatal. Les seves funcions estan
ben definides i poden complementar l’actua-
ció dels altres Cossos. Aquest augment con-
juntural de plantilla de policia local ha d’obli-
gar al Govern de la Generalitat  a diversos
compromisos d’índole econòmica i d’integra-
ció de plantilles, fent possible en el seu
moment el passi d’agents de la policia local
a la plantilla dels Mossos d’Esquadra.

Emili Nieto Alcover
Primer Secretari del PSC a  Tortosa
Conseller Nacional del PSC.

QUI  POSARÀ  EL CASCAVELL AL GAT?

Emili Nieto • 1er Secretari PSC-Tortosa

Montilla, assisteix a la constitució del Consell de la Regió de l’Ebre.

Josep Montilla, 1er Secretari PSC

E l passat 25 d’abril, el partit dels Socialistes de Catalunya a les Terres de l’Ebre van
constituir el consell de la Regió, format per 61 membres. És el màxim òrgan polític de

la regió, entre congrés i congrés. L’acte de constitució va estar presidit pel primer secreta-
ri del PSC, Josep Montilla, el qual va assegurar que és molt positiu que el PSC tingui una
organització pròpia a l’Ebre i demostra l’aposta del partit per a la regionalització de
Catalunya. En referència a la problemàtica del PHN  el dirigent socialista va assegurar que
al PSC no li preocupa el cost electoral que pugui tenir CIU, si no el preu que pagaran les
Terres de l’Ebre i Catalunya com a conseqüència del vassallatge de CIU al PP.

El PSC disposa a més de l’executiva de la Regió que porta a terme el treball polític i organitzatiu i és
la veu del socialistes a les Terres de l’Ebre.
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Des del PSC hem valorat sempre totes les decisions encami-
nades al reconeixement institucional de les Terres de l'Ebre i,

per tant, a la descentralització de la Generalitat.

La decisió del govern de Catalunya de crear una Delegació del
Govern i el desplegament de tots els serveis territorials, que s’ha
de produir com a màxim fins al gener de 2002, ha estat encerta-
da encara que a remolc de la convulsió social que ha viscut el
nostre territori com a conseqüència de la incapacitat d'un govern
per resoldre els conflictes territorials generats en gran mesura per
ell mateix.

La importància i la transcendència d'aquesta decisió convé orien-
tar-la amb visió institucional, amb plantejaments globals de terri-
tori i amb mesures pràctiques d'eficiència i racionalitat.
La descentralització ha d'anar acompanyada d'actituds pedagògi-
ques perquè els ciutadans de les quatre comarques comprenguin
que enfront de la realitat del Camp de Tarragona, les Terres de
l'Ebre són l'espai estratègic comú.
La gent ha d'entendre que continuarà anant on anava i encara
més si es milloren totes les comunicacions, perquè és la dinàmi-
ca de la nova mobilitat i dels nous temps. Cal insistir en un espai
territorial estratègic a les Terres de l'Ebre amb serveis administra-

tius propis que nodreixin al territori de capacitat de decisió i de
majors recursos.
És preocupant que des de La Ribera i la major part de la Terra
Alta es comenci a mirar el Baix Ebre i el Montsià com un espai de
problemes aguditzats, sotmès a un mercadeig de delegacions
clientelars on un les vol gairebé totes, l'altre en reclama un mínim
de quatre i l'altre reivindica els serveis prestats per ser centre i
personatge del Consorci d'Aigües. Sorprèn des de La Ribera que
es filtrin noms de delegats de cultura quan encara no s'ha aclarit
si La Ribera ja pertany a l'única delegació que existia a Tortosa,
perquè depenia o depèn de Tarragona. Decepciona, tanmateix,
que es desconegui per incomunicació quin és el paper del nou
delegat davant els plans d'emergència de risc tecnològic ja sigui
nuclear o químic.
Sorprèn escoltar en privat a destacats dirigents de CIU que això
del dictamen de la Comissió Roca va per a llarg i que si a La
Ribera i Terra Alta es fes un referèndum el resultat majoritari seria
contrari a la pertinença a les Terres de l'Ebre. Per què, doncs, la
creació de les delegacions i serveis territorials si no es té el ferm
propòsit d'un reconeixement administratiu i institucional de les
Terres de l'Ebre? 
Podríem estar parlant d'una involució en la cohesió territorial
assolida poc a poc en els darrers anys? Crec que hi podem estar
a les portes, per això és urgent i indispensable crear i abonar un
sentiment de pertinença ebrenca a les quatre comarques, sobre-
tot a la Ribera i Terra Alta. Per això, fa falta recompensar ponts de
diàleg institucional entre els Ajuntaments i entre les quatre comar-
ques de l'Ebre.
CIU no pot ara enrocar-se i orientar la presa de decisions de
govern en clau estratègicament partidista. Aquest moment és
massa important com perquè l'Ebre perdi un altre tren.
Des del PSC proposem un pas endavant i en positiu, la creació
del Consell d'Alcaldes com a via per a reemprendre el diàleg ins-
titucional i la cohesió territorial.
Qualsevol altra proposta o iniciativa en aquesta direcció serà ben
rebuda i ens tindran a disposició.

Antoni Sabaté Ibarz - Alcalde de Flix i Diputat al Parlament
de Catalunya pel PSC-CPC 
Delegat Alternatiu a les Terres de l’Ebre.

Amb el començament de l'estiu s'inicia l'acabament del curs polític, i ens dóna la impressió que baixem el ritme de
participació. Enguany però, hi ha una bona oportunitat de promoure noves idees dins del projecte de participa-

ció a la 1a Conferència Nacional sobre Educació, Treball i Innovació. Fou constituïda el 24 de febrer de 2.001 pel
Consell Nacional del PSC i organitzada en dos grups de treball, el Comitè Organitzador i el Consell Assessor de la
Conferència, que són els qui han de donar l'impuls requerit. Se'ns obri, per tant, un període de 9 mesos, fins al
novembre de 2.001 on de manera individual o agrupada podem adreçar els nostres suggeriments. Aquest procés
resta obert als afiliats, simpatitzants i ciutadans en general que tinguin inquietuds i il·lusions de renovació, i que pen-
sen que els temes tractats s'han abordar de manera rigorosa i alhora cohesionada. Es pretenen dos objectius fona-
mentals: per una banda debatre, elaborar i aprovar les línies programàtiques sobre educació, treball i innovació, i per
l'altra experimentar un procediment innovador de debat polític. Per obtenir més informació us podeu adreçar a la pàgi-
na web que tracta el tema de manera específica: http://www.psc.es/ambit/confnac/Noticies/default.asp. Allí trobareu
els llocs on ja ha estat presentada la Conferència, els grups de treball que ja s'han constitut i els enllaços necessa-
ris a la fi que us feu una idea de com es pot participar. Per tant, cal que hi hagin noves propostes, cal que aquestes
inquietuds es debatin i s'organitzin, cal que les persones ens agrupem per donar forma a les idees... i en definitiva,
es fa necessària una aportació, pròpia de les Terres de l'Ebre, al debat plural que suggereix la Conferència Nacional.

Mario González • Membre de la Sectorial d’Educació.

Fem el Futur4

A l'Ebre ens cal un pas endavant i en positiu.

Conferència Nacional: Educació, treball i innovació.

Antoni Sabaté a la conferència “Per una nova cultura de l’aigua”
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Jaume Roca, Conseller Nacional de les JSC

El passat 2 de març de 2001 es constituïren les
Joventuts Socialistes de Tortosa. Foren apadrina-

des pel Primer Secretari del PSC a Tortosa, Emili
Nieto Alcover, que recordà que, “els joves no només
es preocupen per les activitats lúdiques o esporti-
ves, sinó que estan preocupats també per l’habitat-
ge, la feina i qüestions socials”, i una nodrida repre-
sentació de l ’Executiva Nacional de les JSC,
encapçalada per Juan Manel Jaime, Primer Secretari
de les JSC i Diputat al Parlament de Catalunya, qui
encoratjà aquesta nova formació i manifestà l’aspec-
te positiu d’aquesta constitució. L’Agrupació de les JSC
de Tortosa estarà dirigida per Eduard Ribas, el que aprofità
per a fer una crida a tots els joves de les Terres de l’Ebre
per a participar en les JSC a la fi d’introduir i realitzar can-
vis en la societat actual.

P. Eduard, per què la constitució de les
JSC de Tortosa? 
R. Senzillament perquè som joves, socia-
listes i tenim la voluntat i la disposició de
participar en la societat, per a plasmar  la
realitat, les inquietuds i projectes que ens
uneixen, per a intentar fer una societat més
justa, solidària i participativa.
P. Quines són les prioritats de les JSC
de Tortosa, Eduard? 
R. Primer i de forma fonamental assentar-
nos al territori, estem recent constituïts i
ens hem d'enfortir per ser el referent juve-
nil d'esquerra, fent possible que els joves
puguin dir la seva per buscar les solucions
adients.
P. Un Primer Secretari jove...
R. Per tal que l'organització pugui donar
resposta a la joventut, es necessita que els
càrrecs orgànics siguin joves, ja que els
joves ja no som el futur sinó el present. Per
haver sintonia i tenir al·licient per a partici-
par, t'has de sentir identificat amb l'organit-
zació on vols participar, principalment en
dos aspectes, primer amb els projectes
que porta a terme i segon amb l'equip
humà que està al capdavant de la mateixa.
P. Creus, Jaume, que hi ha poca partici-
pació juvenil?
R. En pot haver, si més no, els joves que
som d'esquerres i volem participar activa-
ment per aconseguir una societat millor
ens embarquem en projectes com la cons-
titució de les JSC de Tortosa, ara bé, si
existeix una desil·lusió juvenil, aquest ànim
s'ha de poder superar mitjançant eI tracta-
ment dels problemes juvenils, que fomen-
tin la participació juvenil d'una manera
positiva per a buscar solucions adequa-
des.

P. Com es poden implicar, doncs, els
joves, Jaume? 
R. Els i les joves necessitem un al·licient i
aquest radica en que, en un primer
moment puguin participar, és a dir, puguin
buscar solucions als problemes i les
inquietuds que els envolten, i que aques-
tes es materialitzin en accions polítiques,
sent aquesta la filosofa de les JSC. A les
JSC tractem les problemàtiques juvenils
plantejant-les des de la participació dels i
les joves, que són els que realment tenen
la problemàtica, una problemàtica genèri-
ca que ens afecta a tots per igual, apuntant
així, solucions d'àmbit interterritorial, com-
portant doncs, que les JSC siguem una
organització juvenil coherent i que crea un
referent clar, amb una ideologia d'esque-
rres ben definida, sent alhora un atractiu al
jovent, donant un gran joc de participació.
P. Per tant, creus, Jaume, que la partici-
pació és un element importantíssim,
però creus que és l’únic? 
R. No, la participació sense un projecte
ideològic, no condueix enlloc. Per tant el
missatge ideològic és el que incita a parti-
cipar. En aquest cas les JSC tractem
temes de gran importància per a la joven-
tut, i fins i tot els podem aplicar a la totali-
tat de la societat. Estem tractant temes
com el per què de la poca emancipació
juvenil, lligat amb la problemàtica de la
manca d'habitatge per a joves, la precarie-
tat juvenil en el món del treball, la manca
de recursos i informació per als joves en el
món de la Sanitat Pública així com la pro-
blemàtica de l'ensenyament públic, tots
problemes de caire general que ens afec-
ten a tots els i les joves, buscant la solució,
ara bé, no ens oblidem de problemàtiques

concretes que afecten a un determinat
territori, en aquest cas a les Terres de
l'Ebre, com és el PHN on expliquem el per-
què no ens agrada i exposem les solucions
que s'haurien de dur a terme. També som
una organització que aposta per les noves
tecnologies en definitiva, intentem
avançar-nos al futur per fer el futur.
P. Per acabar, Jaume, com valores la
situació política viscuda en el
Consistori tortosí, després del què ha
passat recentment? 
R. Crec que el canvi de soci de govern ha
donat resposta al que demanaven els tor-
tosins i, a més a més, ens deixa un major
marge de maniobra per a plasmar i dur a la
realitat els projectes que van captivar la
societat tortosina en les passades elec-
cions, i que ens van fer possible que
l’Alcaldia de Tortosa sigui socialista. Així
doncs, amb un equip de govern de caire
centre- esquerra, podrem complir amb el
compromís que vam adquirir amb la ciuta-
dania i es visualitza el pacte PP- CiU que
tan nociu ha estat i serà tant per a
Catalunya, com per a les Terres de l'Ebre.

Presentació de les Joventuts Socialistes de Tortosa.

Entrevista al primer secretari de les JSC Eduard Ribas, i al
Conseller Nacional de les JSC de Tortosa Jaume Roca.
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Jaume Roca, Conseller Nacional de les JSC

Joan Manel Jaime, Eduard Ribas i Emili Nieto.
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Al servei de les Persones.
L’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de

Tortosa ha iniciat un programa de millora i desen-
volupament del sistema de protecció social i for-
mació ocupacional, adreçat bàsicament a poten-
ciar l’ocupació de col·lectius de treballadors amb
dificultats per a trobar feina i incrementar les pres-
tacions i serveis d’aquells que ho sol·licitin.
Dues mesures de consideració han estat, d’una
banda, l’increment de prestacions del servei d’aju-
da a domicili (SAD) mitjançant  l’assumpció de la
seva gestió directa per part de l’àrea de Benestar
Social, i d’una altra banda, d’acord amb el que
estableix la normativa, s’ha incrementat el nombre
d’educadors socials a la Unitat Bàsica d’Atenció
Social Primària (UBASP) i a la residència de
menors Coll de l’Alba. A més a més, amb l’objectiu
de potenciar l’ocupació d’aquells col·lectius amb
més dificultats per a trobar feina, s’ha posat en fun-
cionament, l’Escola Taller Baluard II que acull a
menors de 25 anys que vulguin aprendre un ofici a
la fi de facilitar-los la seva entrada al món laboral; i
els tallers ocupacionals d’acompanyant turístic i
d’atenció domiciliària que fomenten la reinserció
laboral de dones aturades, majors de 25 anys, que
reben una prestació mensual d’1,5 del salari mínim
interprofessional i estan en situació d’aprendre un
ofici. Tanmateix, s’ha signat un conveni amb
l’Oficina d’Atenció als Immigrants (AMIC) de l’UGT
amb l’objectiu de facilitar la inserció social i laboral
del col·lectiu d’immigrants, sector cada cop més
ampli de la població. Finalment, per a complemen-
tar tot aquest programa d’actuacions socials, es
destina un 0,7 % dels ingressos propis a projectes
de solidaritat al tercer món. L’actual regidor de
Benestar Social és el socialista Paco Juan.

Connect@’t amb l’Alcalde. 
Una ciutat en moviment.

L'Ajuntament de Tortosa, amb la voluntat
de fomentar la participació ciutadana, ha
engegat un nou servei a través d'Internet,
on tothom pot enviar els seus correus
electrònics amb els suggeriments, pro-
postes i iniciatives directament a l'alcalde.
Cal connectar-se a la web www.torto-
sa.altanet.org i clicar damunt de l'enllaç
"Escriu a l'alcalde".

Fem el Futur6

Xerrada de Germà Bel.
El passat 22 de juny, el diputat  Germà Bel
Queralt, Portaveu de la Comissió
d’Economia i Hisenda del Congrés,  va
realitzar una xerrada a la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa,
sota el títol “Política econòmica a
Espanya: propostes de reforma”. Els
eixos bàsics de la xerrada van ser l’aug-
ment de la inflació i els seus perjudicis per
als  treballadors; l’elaboració per part del

PSOE d’una nova política fiscal més justa per a les rendes del tre-
ball; la denúncia de la manca d’inversió en futur  - infrastructures,
tecnologies de la informació i capital humà – per part de l’actual
govern de l’Estat que ha desaprofitat  l’actual cicle econòmic posi-
tiu i finalment, les conseqüències negatives derivades del funcio-
nament dels oligopolis privats dels sectors energètics, de les tele-
comunicacions i dels hidrocarburs per als consumidors del país.

L’ajuntament de Tortosa ha creat una xarxa de transport unifica-
da amb l’ampliació de línies i parades, amb la compra d’un billet
es podrà fer un transbord entre dos línies pel mateix preu, l’ob-
jectiu es poder potenciar la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes
de tot el terme municipal. “Apostem per una ciutat sostenible i la
potenciació del transport públic és essencial en una ciutat com la
nostra on cada cop hi ha més vehicles. Aquesta actuació està
integrada en un pla global”, va assenyalar l’alcalde, Joan Sabaté.
Els autobusos disposen de les darreres novetats que permeten
una millor comoditat i confort. Els vehicles estan adaptats per a
persones amb minusvalies.

El primer secretari de Tortosa, ha estat designat res-
ponsable de la Sectorial de Sanitat de la Regió de les
Terres de l’Ebre del PSC. Els principals objectius de la
sectorial són elaborar propostes de millora sanitària,
l’augment de la participació ciutadana i el contacte per-
manent amb els professionals del sector.

El bitllet únic una realitat.

Emili Nieto responsable de
la Sectorial de Sanitat.
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Actuacions de l’Executiva.
Montse Duch i Pasqual Maragall
visiten les Terres de l’Ebre.

Montserrat Duch, diputada al Parlament i
Consellera del Govern Alternatiu de
Pasqual Maragall, va  visitar  els passats
dies 4 i 5 de maig  diversos indrets del nos-
tre territori  per a conèixer de prop  la reali-
tat de  l’ensenyament  a l’Ebre. En el marc
d’aquest treball, l’agrupació local de
Tortosa va programar una visita a la llar
d’infants de la  Creu Roja de Tortosa. Des
del Partit dels Socialistes de Catalunya es

reclama al Govern de la Generalitat que solucioni la manca de pla-
ces escolars per als nens més petits, els de 0 a  3 anys. Aquesta
política educativa és fonamental per arribar a la plena  igualtat d’o-
portunitats per a les dones i millorar les condicions per tal que
accedeixin al  món del treball. La diputada va poder comprovar la
fenomenal  tasca que està realitzant la Creu Roja. Volem agrair al
President de l’entitat i  a  tot  l’equip directiu i resta de personal de
la llar la seva amable acollida i l’exquisit tracte rebut.

Xerrada de la nova organització
territorial a càrrec d’Oriol Nel·lo.

Oriol Nel·lo, diputat al Parlament de Catalunya i
Conseller del Govern Alternatiu de  Pasqual Maragall,
va realitzar  el passat dia 23 de febrer, una xerrada a la
seu de l’agrupació local de Tortosa  sobre la nova orga-
nització territorial a Catalunya. El diputat va apostar for-
tament per  la constitució de la vegueria de les Terres de
l’Ebre per a tornar la veu a les persones del territori amb
una institució pròpia. El diputat va acusar al govern de la
Generalitat d’una falta de model territorial i de desenvo-
lupament. Cal dir, que des del mes de febrer no ha hagut
avenços en el si de la comissió, creada al Parlament de
Catalunya per a analitzar l’anomenat informe Roca i
legislar sobre algunes de les seves conclusions. El
Govern de la Generalitat té vacil·lacions constants sobre
la figura de les vegueries i no sembla apostar per aquest
model equilibrador dels diferents  territoris de Catalunya.
A la nit, el diputat va assistir a un sopar organitzat per la
Regió de les Terres de l’Ebre del PSC que va comptar
amb la presència de diferents agents econòmics i
socials de les nostres contrades.

Isabel López invitada per a parlar
del sistema de pensions.
La diputada al Congrés, Isabel López Chamosa,  va ser
invitada per l’agrupació local de Tortosa  el passat 26 de
gener per a parlar sobre el sistema de pensions. La con-
ferència va portar com a títol “La reforma del Pacte de
Toledo”, i el públic assistent a la seu de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, va
poder escoltar un anàlisi del nostre sistema públic de
pensions i algunes propostes de millora que ens apropin
als països que tenen més desenvolupat aquest sistema
de protecció social. Cal destacar que la despesa social
a l’Estat espanyol està al voltant del 20% dels pressu-
postos generals de l’Estat, front la mitjana europea del
27%. També va remarcar la necessitat d’augmentar el
control  administratiu sobre l’elevat número de prejubila-
cions que realitzen algunes grans empreses.

Leire Pajín, va visitar l’agrupació
local de Tortosa.

La diputada per a la
c i r c u m s c r i p c i ó
d’Alacant al Congrés,
Leire Pajín i secretà-
ria de relacions amb
les ONG’s i movi-
ments socials de
l’Executiva Federal
del PSOE,  va ser
convidada  el passat
9 de març per l’agru-
pació local de
Tortosa. La diputada
va celebrar una reu-
nió amb membres de
diverses entitats i
moviments socials de
l’Ebre per a conèixer
més de prop les
seves necessitats i
problemàtiques  i per

explicar-los algunes de les iniciatives socialistes dutes a terme al
Congrés en aquest camp, com la  nova llei d’associacions que ha
de modificar la llei  actualment vigent des l’any 1964, per tant ante-
rior  a la promulgació de la Constitució Espanyola. Volem remarcar
que malgrat és la diputada més jove del PSOE al Congrés  -tan
sols té 23 anys-   va demostrar tenir una  elevada capacitat políti-
ca i de lideratge. Finalment, també va parlar positivament del PHN
alternatiu del PSOE perquè respon a les expectatives de la gent
del nostre territori.
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Pocs mesos després de la multitu-
dinària manifestació a Barcelona

sota  aquest lema, el PSC  va organitzar
el passat dia 19 de juny, a l’Auditori de
La Pedrera de Barcelona, un acte que
va ser presentat per Joan Sabaté, alcal-
de de Tortosa  i  que va comptar amb les
intervencions d’Antoni Sabaté, diputat
al Parlament i alcalde de Flix que va
parlar de propostes de govern per a les
Terres de l’Ebre; Montserrat Tura, dipu-
tada al Parlament, secretària de Medi
Ambient del PSC i alcaldessa de Mollet
del Vallès que va parlar de les propos-
tes del PSC en matèria hidrològica i
Joaquim Nadal, portaveu del Grup
Socialistes- Ciutadans pel Canvi al
Parlament i alcalde de Girona,  va  ana-
litzar l’actual situació política a
Catalunya. A l’acte van assistir una
representació dels diferents pobles de
les Terres de l’Ebre que van poder par-
lar personalment amb Pasqual Maragall
que va assistir a la xerrada. Els socialis-
tes hem demostrat que tenim alternati-
ves per aconseguir una correcta gestió
de l’aigua i per a potenciar i reequilibrar
les Terres de l’Ebre sense necessitat de
vendre’ns l’aigua a canvi d’inversions.

Per una nova cultura de l’aigua.

La lluita contra el Pla Hidrològic Nacional no ha passat
desapercebuda fora de les nostres Terres. Així, el 19 de

maig, cinquanta afiliats de l’agrupació del PSC del districte
de Sant Andreu- Sagrera de Barcelona van visitar Tortosa i el
Delta de l’Ebre. Al llarg de la jornada,  acompanyats per mem-
bres de l’executiva de l’agrupació de Tortosa, van ser rebuts
per l’alcalde Joan Sabaté al saló de plens de l’Ajuntament;
van ser guiats en una visita turística per la ciutat; van poder
escoltar a Àngel Aznar, representant de la Plataforma en
Defensa de l’Ebre, explicar  les principals raons que han moti-
vat la mobilització dels ciutadans de les nostres Terres i les
estratègies per a continuar aquesta justa lluita; van dinar a Riumar i finalment van realitzar un recorregut
amb vaixell fins la desembocadura del riu Ebre. Els companys de Barcelona ens van encoratjar a conti-
nuar treballant i lluitant per defensar el nostre riu i ens van oferir tot el seu suport personal i polític.
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