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ARRIBA EL SENTIT COMÚ
LA IRRUPCIÓ DE MOVEM TORTOSA FORÇA UNA NOVA ETAPA  ON L'AJUNTAMENT ES 

VEU FORÇAT A FER ENRERE EN EL PROJECTE FARAÒNIC DE LES PISCINES OLÍMPIQUES I 
EN IMPULSAR MÉS POLÍTIQUES SOCIALS
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de Movem Tortosa per construir un govern alternatiu renunciant a la possibilitat de ser alcalde,  
preferint entregar el seu partit a CiU, tornant a fer alcalde al sr Bel. El temps jutjarà cadascú, es-
pecialment a aquells que van prometre canvi i han perpetuat en el govern als de sempre.  

Ara bé, a ningú se li escapa que la força presència de Movem Tortosa està provocant que les 
coses comencin a canviar. Projectes i idees que feia anys que abans es negaven, ara comencen a 
fer-se realitat, havent perdut anys per l’autoritarisme de Bel. El cas més evident són les piscines: 
després de temps de negar que el projecte d'una piscina olímpica, aparcament soterrat, palau 
de vidre amb un cost de 10 milions d'euros era una bogeria i del tot inviable, fi nalment el con-
sistori i l'alcalde es veuen obligats a rectifi car seguint la proposta que fa temps defensem des 
de Movem: una piscina  adequada a la realitat de Tortosa, amb un cost màxim de 5,5 milions, 
de gestió pública, lluny de projectes faraònics, amb tots els serveis necessaris per la ciutadania 
(gimnàs, spa, zona fi tness, etc ) i compatible amb l'ús del Club Natació Tortosa.

El mateix passa amb altres idees que abans negades i que sembla ser que ara volen tirar en-
davant com el programa de productes frescos, el pla estratègic de ciutat o la il·luminació de les 
muralles, entre d’altres. Per tot plegat, és evident que Movem Tortosa ha nascut com un projecte 
sòlid i de sentit comú que defensa unes idees necessàries per al desenvolupament de la ciutat, 
marcant l’agenda i el futur de Tortosa. Per tot això, obrim la porta a tots els tortosins i tortosines 
que vulguin participar en el nostre projecte. Un projecte de canvi que ha començat ara i que tre-
ballarem amb força i il·lusió per esdevenir majoritari en els propers anys. 
Junts i juntes, movem Tortosa!
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E n les eleccions municipals més de 
2000 tortosins van donar suport a Movem, 
aconseguint ser la segona força més vota-
da a tots els barris de la ciutat i la tercera al 
conjunt del municipi. Aquests resultats, amb 
l'obtenció de 4 regidors per a ERC i 4 per a 
Movem  així com la pèrdua de milers de vots 
per part de CiU (baixant de 12 a 8 regidors), 
feia possible que avui dia Tortosa tingués 
un govern progressista amb la suma dels 
8 regidors d'ERC i Movem i els 3 socialistes.
Tanmateix, el sr Monclús va declinar l'oferta 
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MOVENT LA CIUTAT
Els regidors de Movem renuncien a les targetes d'aparcament 
gratuïtes. Els regidors de Movem Tortosa han renunciat a les tar-
getes que se'ls havia entregat per estacionar gratuïtament al 
pàrquing de la plaça Alfons XII. Els regidors van explicar què 
tot i que és un gest simbòlic volen demostrar que la seua tasca 
política té com objectiu treballar pel bé comú i no pas tenir cap 
privilegi. A la vegada  van demanar a Bel i els regidors de CiU 
que deixin, lliures les places que es reserven davant l'Ajunta-
ment facilitant així l'aparcament a la ciutadania.

ERC i CiU tomben la proposta de reduir la zona blava al Temple 
i Ferreries. La primera moció que va presentar Movem Tortosa va 
ser la de la reducció de la  zona blava, on es reclamava que es 
tornés a la situació anterior de l’ampliació feta per l’alcalde. Això 
volia dir la reducció dels horaris a Ferreries, tornant a la gratuïtat 
per les tardes i dissabte, i en el cas del Temple, la reducció de 
places al voltant de Renfe i el parc. La moció hagués prosperat si 
ERC hagués votat el mateix que fa un any quan eren a l’oposició. 
En aquesta ocasió, van voler votar amb CiU i la proposta va ser 
rebutjada per 12 vots en contra, 9 a favor.
 
 

Campanya per denunciar els micromasclismes. Movem van pre-
sentar un projecte al voltant del dia internacional de la dona. 
Aquest consistia en què la gent pogués fer arribar a través d'in-
ternet els actes diaris de l’anomenat “micromasclisme”, mol-
tes vegades inconscientment. La idea era recollir-los per ser-
ne conscients i combatre'ls durant tot l'any.  Entre els més de 
100 micromasclimes que s’han recollit gràcies a la ciutadania 
destaquen els produïts en l’àmbit social, laboral i educatiu.
 

La Festa del Renaixement necessita canvis. És un clam que la 
Festa del Renaixement necessita canvis. Movem Tortosa  va pre-
sentar una proposta de millorar-la consistent en 5 eixos: que 
la Festa girés cada any al voltant d'un esdeveniment històric 
(batalla, personatge, etc); que en cada edició es rehabilités un 
element patrimonial renaixentista; que s’usessin més espais 
com el riu a Ferreries, el call a Remolins, entre d'altres; que 
cada any la desfi lada incorporés novetats com personatges 
històrics documentats en aquella època; i que es recuperessin 
les jornades acadèmiques. La moció va ser rebutjada per CiU 
i ERC, però estem convençuts que fi nalment el govern haurà 
d’aplicar aquestes i altres millores si es vol mantenir el prestigi 
de la Festa.

Movem proposa ajudes per als aturats, però són rebutjades per 
CiU i ERC. L'atur és el principal problema de  Tortosa, amb un 
dels més índex més elevats del país. Des de Movem Tortosa 
hem presentat propostes per ajudar les famílies que estan en 
situació d’atur, com la implementació  de bonifi cacions a l’hora 
de pagar el IBI. Una vegada més, CiU i ERC, han rebutjat una 
proposta que molts d’ajuntaments catalans ja fa anys que es-
tan aplicant.
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MOVENT LA CIUTAT
Tortosa,  lluny de la nova política. La participació ciutadana 
entesa com la necessitat que la ciutadania pugui participar 
en el dia a dia de la ciutat, no només fer-ho votant cada 4 
anys, és una reivindicació de la nova política. En aquest sen-
tit, Movem Tortosa ha reclamat que l'Ajuntament elabori 
uns pressupostos participatius on la gent pugui votar en-
tre algunes propostes a escollir tal i com fan a Ulldecona, 
Deltebre  o La Sénia  per citar alguns exemples. El mateix 
s’ha proposat per l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal 
(PAM), fet d'esquena al veïns. Lluny de d’obrir l'Ajuntament, 
Bel i ERC rebutgen aquestes propostes i governen  sense 
aplicar la participació ciutadana.
 

 

Jordan denuncia a la fi scalia irregularitats de contracta- 
ció de personal i serveis de l'hospital de Jesús. El mes de 
juliol, Jordi Jordan, acompanyat dels regidors Paco Valles-
pí i Cristina Bel, van acudir als Jutjats de Tortosa per de-
nunciar a la fi scalia les presumptes irregularitats comeses 
per l'equip de govern, amb Ferran Bel i Pere Panisello, al 
capdavant de la gestió de l'hospital de Jesús, que depèn 
de l'Ajuntament. En aquest sentit, Jordan va recordar que 
segons una auditoria independent realitzada a l'hospital, 
i que reclamaven des de feia temps, han sortit a la llum 
irregularitats en la contractació de personal i de serveis. 
Unes irregularitats que afecten importants xifres econò- 
miques i que en ser conegudes han estat presentades a 
fi scalia perquè sigui la justícia la que determini si s'han 
comès delictes. Movem defensa la transparència màxima 
i, més encara, en el sector sanitari després de tot el que 
està passant en tants d'hospitals catalans, esquitxats per 
irregularitats molt greus. De moment, la justícia està es-
tudiant el cas.

Tortosa podria optar a ser Patrimoni de la Humanitat, la 
proposta estrella de Movem. Una de les oportunitats de 
Tortosa quan a futur és l'aposta decidida pel seu patrimoni 
històric. Jordi Jordan ha recordat que “Tortosa té un patrimoni 
prou important, que conjuntament amb el de la resta del ter-
ritori, podria optar a ser reconegut Patrimoni de la Humanitat 
ja que aquestes terres durant segles hem estat l'entrada i la 
sortida de moltes cultures a la Península Ibèrica a través del 
riu”. El mateix Federico Mayor Zaragoza, ex director general de 
la UNESCO, s'ha referit en aquesta qüestió diversos cops as-
segurant que Tortosa té possibilitats d'obtenir aquest reconei- 
xement. Jordan, va defensar per primera vegada aquesta idea 
a l'Ajuntament en el mandat passat, essent rebutjada per CiU. 
Ara, l’ha tornat a presentar però a últim moment la va retirar 
de l'ordre del dia atès que CiU sembla ser que la vulgui avalar 
més endavant. El temps dirà sí fi nalment CiU recolza una idea 
de Movem deixant de banda els partidismes. És una opor-
tunitat única per a la ciutat a la que tothom s’hauria d’haver 
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OPINIÓ

ELECCIONS ESTATALS 2015 per DAVID JARQUE ABAD

El 20 de desembre de 2015, per a molts, va culminar un procés que s'iniciava a principis d'any amb 
la preparació de les eleccions municipals del maig. Aquest procés s'emmarcava en una nova idea 
de fer política, que anava molt més enllà de la fórmula clàssica de partits tradicionals. És tre-
ballava per unes confl uències de diferents partits, moviments socials i gent sense cap adscripció 
anterior per un bé comú. La idea força de buscar el que ens uneix per davant de les diferències 
tenia que ser l'eix central dels nous subjectes.

A les eleccions municipals es va poder comprovar que aquesta idea obtenia molts bons resultats 
a diferents municipis, entre els quals a Tortosa amb la fórmula Movem Tortosa – Entesa.

A les següents eleccions, les del 27 de setembre al Parlament de Catalunya, tot i assolir una 
nova confl uència d'esquerres, la disjuntiva del moment no va fer calar el missatge que transme-
tia Catalunya Sí Que es Pot, la necessitat de fi car per davant d'altres interessos el bé comú de 
les classes mitjanes i populars del País va quedar en un segon pla davant de haver volgut fer nos 
triar sí o no sense saber com seria el sí o el no.

Finalment, arribaren les eleccions estatals, com a fi  d'un cicle electoral. Aquestes, es presentaven 
com la possibilitat de posar fi  als 4 anys de govern absolutista i intransigent del Partit Popular. 
A Catalunya es va crear la candidatura confl uent En Comú Podem, que amb el seu discurs clar i 
contundent apostava per fi car a les persones per davant d'altres interessos, recuperant i imple-
mentant tota la regressió en quan a drets que havia aplicat el govern del Partit Popular, i defen-
sant, aquí i a la resta de l'Estat amb les diferents confl uències, que l'únic camí per desencallar la 
situació a Catalunya passava per la realització d'un referèndum on el poble català pogués decidir 
el seu encaix amb la resta de l'Estat.

Tot i les diferents desqualifi cacions de les dues parts, els desconnectats i els immobilistes, la 
candidatura d'En Comú Podem va assolir la victòria a Catalunya amb uns resultats històrics que 
avalaven els missatges exposats durant el període electoral. Aquest resultat, com a molts altres 
llocs, també es va produir a Tortosa,  on per primera vegada s'aconseguia ser la força més votada 
a les eleccions al Congrés dels Diputats.

A partir d'ara, i a l'espera del que succeeixi en la conformació del nou govern a l'Estat o la pos-
sibilitat d'unes noves eleccions, queda clar que caldrà treballar en la consolidació d'aquest nou 
subjecte polític més enllà d'un període electoral, per a així, aconseguir que aquesta victòria elec-
toral també es pugui produir a les diferents eleccions i fer que les persones tornen a estar per 
davant d'altres interessos que poc tenen a veure amb la racionalitat, la solidaritat i el benefi ci 
comú.

RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS TORTOSA 2015



PLE ORDINARI 4/04/2016
1. Construir un columbari al cementiri per poder 
deixar les urnes amb les cendres dels difunts.

2. Tortosa sigui considerada "Vila Groga" i que 
l'ajuntament s'impliqui en l'educació pública del 
nostre municipi.

PLE ORDINARI 7/03/2016
1. Engegar procés de participació 
ciutadana per millorar el PAM

2. No prorrogar el permís de funcionament 
de la central nuclear de Garoña

PLE ORDINARI 4/01/2016
1. Reglament d'ajuts a families del municipi 
amb l'objectius de facilitar el compliment de 
les seues obligacions tributàries vers 
l'Ajuntament (taxes, Ibi...)

2. Establir itineraris segurs, en bicicleta, per 
accedir als centres educatius de la ciutat de 
Tortosa.

PLE ORDINARI 2/11/2015
1. Rebuig a l'acord comercial "Tractat 
transatlàntic de comerç i inversió" TTiP, 
entre la Unió Europea i els Estats Units.

PLE ORDINARI 14/09/2015
1. Conjunt d'idees per innovar, renovar i 
millorar la Festa del Renaixement.

PLE ORDINARI 6/07/2015
1. Retirada de l'ampliació de la zona blava al 
barri del Temple i també, per les tardes i els 
dissabtes al matí a Ferreries.

2. Ampliació dels menjadors infantils dels 
campus i casals d'estiu fi ns al mes d'agost.
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MOCIONS

Resum de les mocions proposades per Movem Tortosa als plens municipals, amb els resultats dels 
diferents grups polítics.                                          A favor           En contra            Abstenció

ABSTENCIÓ

ABSTENCIÓ ABSTENCIÓ ABSTENCIÓ

RESULTAT

REBUTJADA

REBUTJADA

REBUTJADA

REBUTJADA

REBUTJADA

APROVADA

APROVADA

APROVADA

REBUTJADA

REBUTJADA
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ELS JOVES DE MOVEM

Els Joves de Movem Tortosa es donen a conèixer a la 
ciutadania. Els coordinadors dels Joves, Núria Caro i Albert 
Forcadell van presentar la nova organització juvenil, Joves de 
Movem Tortosa. Aquesta formació naix amb la intenció de di-
namitzar la vida política tortosina, posant èmfasi en quatre 
eixos: 1. La defensa d’una nova economia del bé comú i sos-
tenible; 2. La defensa del medi ambient; 3. La justícia social; i
4. El treball actiu per a la millora de la nostra ciutat

Els Joves recullen un centenar de joguets per als xiquets de 
Tortosa. Els Joves de Movem es van instal·lar a la Plaça de 
l’Àngel per a recollir joguines, no bèl·liques ni sexistes, per a 
que ningun nen de Tortosa es quedi sense joguina. Aquestes 
van ser entregades a Càritas de Tortosa i Creu Roja de Tor-
tosa. També van participar alguns establiments com Manart 
i el Circ, que van facilitar un espai per a que la gent pogués 
col·laborar deixant allí les joguines 

Joves de Movem organitzen la I Marxa Solidària de la Costa 
de Gener. L’organització dels Joves de Movem van organitzar 
una marxa solidària amb la voluntat de conscienciar la soci-
etat tortosina de la problemàtica actual de manca d’aliments 
que viuen moltes famílies del nostre municipi, i aprofi tant per 
recordar-nos el ric patrimoni històric que tenim. La inscripció 
consistia en l’aportació d’un mínim d’un quilogram d’aliments, 
que posteriorment van ser donats a Creu Roja de Tortosa i 
Càritas de Tortosa. Van participar una setantena de persones i 
es van recollir al voltant de 150 quilos d’aliments.

Les joventuts de Movem s’uneixen a les Joventuts en Defen-
sa de l’Ebre Amb motiu de la gran manifestació celebrada a 
Amposta, convocada per la PDE, les Joventuts en Defensa 
de l’Ebre van decidir anar tots junts en un mateix bloc amb 
una pancarta que resava: “Defensem l’Ebre, guanyem lo futur!”. 
Amb aquest lema van donar a entendre que la supervivència 
de l’Ebre i el seu Delta són imprescindibles per a garantir un 
futur ambiental, econòmic i social per a les noves generacions 
de les Terres de l’Ebre.
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Jordi Jordan, portaveu de Movem Tortosa. 

És professor de Ciències Socials a l'ensenyament públic. Involu-
crat en moltes entitats i associacions de Tortosa és un enamorat 
de la nostra ciutat. És el regidor i portaveu de Movem Tortosa.

              “CAL MOURE TORTOSA CAP AL FUTUR”

Com es sent després dels bons resultats de les eleccions municipals i el pacte de CiU i ERC?
Satisfet i agraït a tota la gent que ens ha donat suport. Hi havia molts partits i haver quedat segons a 
tots els barris de la ciutat et reconforta. Ara hem de millorar resultats als pobles, on vam quedar tercers. 
Ara bé, estic decebut per l'actitud de Monclús, que enlloc de liderar un canvi amb nosaltres, s'ha volgut 
entregar a Bel i perpetuar-lo al poder, tot i haver rebut un càstig que ni ell s’esperava.
 
A partir d'ara quina serà la feina de Movem Tortosa en aquesta situació?
Cal moure Tortosa cap al futur. Ens agradaria fer-ho des del govern, però ara no pot ser perquè ERC ha 
apostat pel continuisme. Això vol dir que ens rendim o no podem fer res? En absolut. Tenim més forces 
que mai i una responsabilitat enorme treballar a l’oposició per tanta gent que ens han votat, i sobretot, per 
tots els tortosins i tortosines que desitgen que Tortosa es mogui. Les nostres idees són futur, assenyades 
i ja estem movent Tortosa ara més del que alguns voldrien...
 
Què vol dir que ara mouen Tortosa si estan a l'oposició?
Signifi ca que una ciutat es mou a partir de idees i propostes. I és evident que moltes de les nostres millors 
propostes són les que ara, després de les eleccions, CiU vol tirar endavant tot i que abans les rebutjava. 
Això ens demostra que anem per bon camí i que si ens estan fent seguidisme d'allò que proposem, la 
ciutat avança cap a bona direcció.

Pot posar exemples d'idees de Movem que ara el govern es fa seues?
El programa de productes frescos per a les persones més necessitades. Fa dos anys ens la van votar en 
contra, i ara s'afanyen a tirar-la endavant. També diuen que volen redactar el pla estratègic de ciutat, tant 
necessari i que fa anys reclamem, o per altra banda, estan apostant pel patrimoni històric millorant el call 
jueu, il·luminant el castell de la Suda o fent altres actuacions que formen part de les nostres reivindica-
cions. És insufi cient però es van movent. Ara bé, l’exemple més evident és el de les piscines: acabaran fent 
allò que portem defensant des de fa 6 anys, havent perdut molt de temps per tirar endavant un projecte 
faraònic que va votar CiU, ERC i PSC.
 
Això vol dir que l'Ajuntament ara està fent tot de manera correcta? És llavors necessari Movem?
Això el què vol dir és que els convergents tenen un model de ciutat esgotat, porten 9 anys al poder, i en 
acabar la legislatura 12. Moltes de les idees que acaben duent a terme sorgeixen de Movem Tortosa. Això 
és bo per a nosaltres ja que al fi nal acaben fent allò que defensem. I sí, som més necessaris que mai, 
perquè donem idees davant de qui no en té, i sobretot, aportem propostes i solucions de futur per a una 
ciutat que té moltes mancances, però també oportunitats.
 
Movem Tortosa va nàixer com una candidatura plural, com està funcionant?
Movem és una expressió de diversitat. M'agrada la pluralitat i està funcionant molt bé perquè tots tenim 
com objectiu treballar per la ciutat. Les diferències ideològiques són mínimes i tots i totes remem en la 
mateixa direcció; fer progressar Tortosa i la seua gent.
 
Pot progressar Tortosa avui dia?
I tant!. Tenim molts d'actius, però ens ho hem de creure molt més. Hem de deixar el victimisme aparcat i 
treballar de valent en tots els àmbits. Per això cal innovar, buscar noves idees, fer polítiques a llarg termini 
i amb una visió de futur. Estic convençut que ens en sortirem. El món actual permet viure en una ciutat 
petita com la nostra i estar connectat arreu a través de les noves tecnologies; hem de saber projectar-nos 
i fer un canvi de xip. Tortosa ha estat i ha de ser una ciutat de futur. 

L'ENTREVISTA



 BARRI DEL CASTELL
L'ESTAT DE DEGRADACIÓ DEL BARRI DEL 

CASTELL

   PASSEIG RIBERA
LA FALTA DE MANTENIMENT DEL PASSEIG 

RIBERA CADA DIA ÉS MÉS EVIDENT
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