
Fem el Futur

I niciem una nova etapa en el

PSC amb la il·lusió diposita-

da en l'objectiu d'obrir-nos als

nostres ciutadans i ciutadanes, aquest número és part

d’aquesta voluntat, volem que sigui una eina de diàleg

públic on tothom es faci partícip del treball diari que es

realitza per molta gent compromesa amb una nova

forma de fer política, més propera a les persones, grà-

cies a això és possible buscar les solucions més apro-

piades per a resoldre les inquietuds que tots nosaltres

tenim. En la portada es pot visualitzar aquesta nova

cultura política amb un nou títol "Fem el futur" i amb la

presentació del govern alternatiu a la Generalitat, amb

Pasqual Maragall com a President, que sense dubte

retornarà l'esperança a les Terres de l'Ebre. Amb la

regionalització podem decidir el nostre futur, sense

oblidar-nos que és el principal fonament per aconse-

guir un equilibri territorial just i solidari. Hem de recu-

perar els nostres drets, que avui per avui, han estat

obviats per l'actual govern de la Generalitat, amb un

Partit com a CIU que es troba en una situació d'agonia

i desbandada davant les conseqüències d'una gestió

inexistent i per la falta d'una política social clara. El

PSC amb Pasqual Maragall, lidera un projecte de

govern per a tots i totes, conscients d'aquesta realitat

l'agrupació de Tortosa es fixa com a prioritat propicia

el canvi a Catalunya, volem ser partícips del nostre

futur i a la vegada ser els veritables protagonistes, per-

què els tortosins i tortosines s'ho mereixen. Hem d’es-

forçar-nos per assolir aquesta fita i estem segurs que

amb la teva espenta ho aconseguirem. 
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adreça electrònica: psctortosa@terra.es
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