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UN BON  FUTUR PER
AL  NOSTRE TERRITORI
Us puc dir que tinc la  plena satisfacció de pertànyer a una de
les agrupacions socialistes fonamentals de les Terres de
l’Ebre i tenir la responsabilitat de ser el primer secretari del seu
òrgan executiu. 
El paper que els socialistes tortosins volen jugar en la cons-
trucció (fins i tot podríem dir  reconstrucció històrica) d’aquest
nou espai territorial de marcada personalitat pròpia i una
denominació amplament  acceptada ha de ser decisiu.
La nostra ciutat ha d’exercir un  liderat respectuós amb totes
les idiosincràsies que conformen el mosaic de gents que
viuen a la nostra terra i que des d’un  substrat sociocultural
prou homogeni tenen més trets comuns que distintius; la nos-
tra ciutat, però, no ha de tenir prejudicis sobre el seu passat:
ni s’ha d’avergonyir de la seva important història,  ni  ha de fer
prevaldre els temps pretèrits  si  oblida treballar el temps  pre-
sent, ni pot descuidar i renunciar al seu futur.  
El paper clau de Tortosa en el territori no ha de desmerèixer
necessàriament el paper que altres ciutats volen i poden tenir.
Als conceptes de regió i de regionalització que últimament uti-
litzem, hem d’afegir el concepte més modern de ciutat-regió.
Aquesta terminologia fa referència a l’existència de diverses
ciutats interrelacionades, fins i tot amb funcions específiques
i  especialitzades, on cadascú pot tenir el seu paper decisiu.
Diverses ciutats amb ofertes complementàries i no competiti-
ves conformen un  nou teixit ciutadà  on es produeixen múlti-
ples relacions i intercanvis. Per a l’èxit definitiu d’aquest siste-
ma organitzatiu fan falta unes bones i adequades infrastruc-
tures  per transportar mercaderies, persones, serveis  i  infor-
mació.
Si volem que el nostre  territori avanci, hem de treballar tots
junts, hem de treballar en xarxa, hem d’establir aliances
estratègiques amb tot el territori que ens permeti créixer i
avançar conjuntament per  incrementar la qualitat de vida dels
nostres ciutadans i millorar les nostres perspectives de futur.
El temps que ens toca viure no permet l’aïllament i l’exclusió.
Si em permeteu utilitzar terminologia culinària, si tenim uns
immillorables ingredients, què ens fa falta per tenir un bon
plat? 

LA REDISTRIBUCIO TERRITORIAL
DE CATALUNYA, UN IMPULS PER
A LES TERRES DE L'EBRE
Les Terres de l'Ebre i amb tot el territori Tortosa, estem
vivint un moment especial cara al futur. S’acaba de fer
públic el dictàmen de la ponència tècnica, a la que el par-
lament de Catalunya va encomanar estudiar una propos-
ta de futura ordenació territorial de Catalunya, i aquesta
en les seves conclusions, preveu una regió de les Terres
de l'Ebre, del total de sis que hi haurà a Catalunya. El
tema encara no està tancat, cal que el parlament aprovi
la llei corresponent, amb tot però, és un pas endavant de
molta significació.

El reconeixement de la nostra realitat territorial no ho és
tot, però significa reconèixer la personalitat del nostre
territori des del punt de vista administratiu i això. com-
porta polítiques específiques cap al terrritori amb les
corresponents inversions pressupostàries.

Aquest bon moment del reconeixement territorial l'hem
de lligar a polítiques d'impuls al creixement econòmic
sostenible. Un creixement econòmic que passa pel
desenvolupament industrial, i aquí el poliígon industrial
Catalunya Sud entre Tortosa i I’Aldea ha de ser determi-
nant. Una oferta de sòl industrial ben comunicat i abun-
dant que marcarà la pauta de creixement industrial del
territori, i del que aviat l’lnstitut Català del Sòl ens pre-
sentarà el projecte de la primera fase, dintre del terme de
Tortosa.

Així mateix l’altre sector estratègic en aquest creixement
que estem iniciant és el turístic. Cada cop més estem
concretant l’oferta i projectes en execució com el del
Parc Natural dels Ports o la Ruta dels Tres Reis entre
d’altres, sentant les bases d’un creixement futur.

Estem davant d’un futur que serà més possible en la mesu-
ra que el nostre territori ebrenc estigui cohesionat, i cons-
cients de l’interès comú, treballem junts per fer-ho possible. 
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