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MOVEM 

TORTOSA 

10 ANYS D’INCOMPLIMENTS, 
10 ANYS D’ESTANCAMENT 

 

Aquestes són algunes de les promeses que Bel 
sembla ser que ha oblidat en el repàs triomfalista 
del seu govern a Tortosa amb ERC. 

“ Només em dedicaré a Tortosa” 

Renúncia a construir  el nou hospital 

Recuperació dels terrenys de Renfe 

Recuperació dels barris de St. Jaume i Castell 

De 2 piscines passarem a 1 coberta 

Renúncia a zona lúdica al pont roig 
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La majoria de tortosins i tortosines, l’any 2015 van votar diferents formacions polítiques 
progressistes i d’esquerres que prometien un canvi de rumb per a la nostra ciutat després de 
l’absolutisme del senyor Bel. Tanmateix, ERC va optar per preferir el Sr. Bel en el poder, 
mantenint-se les mateixes formes de governar de la majoria absoluta del mandat anterior, 
rebutjant la majoria de propostes de l’oposició amb tics autoritaris i prepotència; amb una 

gestió de govern nefasta, amb les 
obres del pont i de la piscina com a 
grans exponents de com no s’han de 
fer les coses; amb una Tortosa 
deixada, amb la brutícia que campa 
per tots els barris, amb un alcalde 
que sempre està a Madrid, la Sra. 
Roigé a Barcelona i el Sr. Monclús 
desaparegut. 
 
 

De fet, dels més de 10 anys que CiU porta governant la nostra ciutat, més enllà dels 
triomfalismes que ells sols proclamen a bombo i plateret, el balanç no és que sigui gaire 
positiu. Tenim una de les taxes d’atur i de pobresa més elevades de Catalunya; el 
manteniment de la ciutat (carrers, enllumenat, jardins, parcs i neteja) és nefast; els joves 
continuen marxant, la gent no troba feina, especialment els de més de 55 anys; milers de 
cases i habitatges continuen caient al centre i barris històrics sense cap tipus de polítiques 
serioses per rehabilitar ja que ni tant sols tenim un pla local d’habitatge; el petit comerç, 
motor de l’economia local, està molt tocat i veu com cada cop perd més força. El moviment 
veïnal, moltes entitats i cada vegada més gent estan cansats i empipats per les formes de 
governar, al crit de “mando i ordeno” sense cap tipus de diàleg, consens i capacitat 
d’escoltar a l’hora de decidir qualsevol tipus de projecte. I a tot això cal sumar-hi tots els 
incompliments de promeses i promeses que només han estat fum. 
 
És per tot plegat, que com a primer grup de l’oposició i després de veure com ERC renuncia 
a configurar cap alternativa, Movem Tortosa treballem amb força per impulsar la ciutat, tant 
en aquests dos anys que resten fins les eleccions municipals com també elaborant un nou 
projecte de ciutat de cara el 2019, 
atractiu per a la ciutadania, capaç de fer 
recuperar la il·lusió i l’orgull de ser 
tortosins. Així, en la darrera assemblea 
de Movem Tortosa, hem renovat 
l’executiva, escollint un equip més ampli i 
més plural, tant des del punt de vista 
professional, generacional, amb diferents 
sensibilitats polítiques i representatives 
del teixit social i econòmic de Tortosa. Un 
equip coliderat entre Jordi Jordan i Sònia 
Ruperez, llicenciada en Direcció i 
Administració d‘Empreses, amb qui 
treballarem per oferir aquesta alternativa il·lusionant i necessària per a la nostra ciutat. Una 
ciutat que clama per una altra manera de fer les coses, amb més visió de futur, lluny del 
caciquisme i el clientelisme; una Tortosa més social, oberta, que recuperi la força i el 
lideratge territorial que ens mereixem com a capital que som i hem de ser del sud de 
Catalunya. 
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 Nova Executiva Movem Tortosa 

CONSTRUINT FUTUR, CONSTRUINT L’ALTERNATIVA, TORTOSA 2019 

“Movem Tortosa treballem amb força per 
impulsar la ciutat, tant en aquests dos 
anys que resten fins les eleccions 
municipals com també elaborant un nou 
projecte de ciutat de cara el 2019, 
atractiu per a la ciutadania, capaç de fer 
recuperar la il·lusió i l’orgull de ser 
tortosins.” 
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L’AUDITORIA DE L’ENLLUMENAT DE MOVEM TORTOSA 
DEMOSTRA QUE TORTOSA CONTINUA FOSCA 
 
Jordi Jordan presenta els resultats d’una auditoria realitzada gràcies a les 
aportacions de la ciutadania i el treball d’un equip d’enginyers on es 
demostra com la majoria de carrers estan mal il·luminats, molt per sota de 
la normativa actual. 

 
La sensació que Tortosa està fosca està totalment 
justificada. Movem Tortosa ha realitzat una àmplia 
auditoria de molts dels carrers del municipi a partir de les 
reclamacions de la ciutadania, i amb l’ajuda d’un equip 
d’enginyers, s’han mesurat amb un luxímetre homologat el 
nivell de lluminositat de molts indrets de la ciutat. La 
conclusió és que més del 80% dels carrers de Tortosa 
estan per sota dels índexs mínims de llum que marca 
l’actual normativa estatal. 
 

La causa principal d’aquest fet és el contracte d’enllumenat que va aprovar el govern del Sr. 
Bel i la Sra. Roigé, on es van substituir la majoria de làmpades per tecnologia LED. Aquesta 
tecnologia és més eficient, però il·lumina molt menys, per la qual cosa s’haguessin hagut 
d’instal·lar molts més punts de llum en comparació a la situació anterior i no simplement 
substituir uns pels altres. També s’haguessin d’haver fet punts de llum més alts per evitar 
moltes ombres i espais de la ciutat que han quedat a fosques. 
 
En aquest sentit, Jordi Jordan, ha manifestat que “ens trobem novament amb una altra 
mala praxis, un nou nyap del govern de Bel, un projecte que Domingo Tomàs va 
liderar i que ens ha deixat més a les fosques, exigim que ara rectifiquin i facin un 
nou pla per millorar el 80% dels carrers de la ciutat que estan a fosques i que 
generen una imatge de ciutat pobra, abandonada i morta que va en contra de la 
ciutadania i del comerç”.  

 Barri Temple Vora Parc 
 Barri Ferreries 

 Barri Centre  Barri Remolins  Barri Sant Llàtzer 



movemtortosa.cat        @movemtortosa       movem.tortosa        movemtortosa          movemtortosa@gmail.com 

                                                                                        4 

2 ANYS FISCALITZANT EL GOVERN.... 

Presentació 2a denúncia a fiscalia per irregularitats 
a l’hospital de Jesús, de titularitat municipal. 

Alertem de la reducció de més de la meitat de la 
graderia del camp de futbol. 

Denunciem l‘absència de l‘alcalde a un 30% de les 
Juntes de Govern, que hauria de presidir. 

Exigim una solució per evitar més caigudes a les 
noves passarel·les del Pont de l‘Estat. 

Denunciem l’estat de degradació i exigim la rehabi-
litació del barri del Castell, als peus del Parador. 

Denúncia de 7 mesos de retard i més de 250.000€ 
de sobrecost de les obres del Pont de l‘Estat. 

Denúncia de sobrecost de 780.000€ pels terrenys 
de la piscina municipal de Jesús. 

Denunciem la manca de papereres i mala distribu-
ció a tots els barris de la ciutat. 
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    2 ANYS TREBALLANT PER LA CIUTAT... 

Proposta d‘un pla de xoc de neteja viària per a tot 
el municipi. 

Proposta de millora cementiri municipal i creació 
columbari per dipositar les cendres dels difunts. 

Proposta de rehabilitació del carrer Cervantes i de 
diverses vies de la ciutat a tots els barris. 

Proposta de rehabilitació de les façanes dels edifi-
cis de la plaça de l‘Ajuntament. 

Proposta per millorar la festa del Renaixement de 
Tortosa apostant per la innovació i rigor. 

Proposta per impulsar el Mercat de Tortosa amb un 
seguit d‘accions. 

Proposta per crear plans d‘ocupació locals per als 
aturats de la ciutat. 

Proposta per crear subvencions a les empreses per 
contractar aturats amb contractes indefinits. 
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Impulsem la candidatura de Tortosa 
Patrimoni  de la Humanitat 

 
 

El ric i destacat patrimoni històric que tenim a Tortosa ha de ser un dels actius i puntals de 
desenvolupament de cara el futur de la ciutat. La catedral, els sis quilòmetres de muralles i 
fortificacions de diferents èpoques, el call jueu, els edificis renaixentistes o modernistes són, 
en efecte, un llegat dels nostres avantpassats que hem de saber posar en valor. 

 
De fet, el patrimoni 
històric, hauria de 
servir per crear una 
imatge i una marca 
de ciutat, que ens 
projectés tant de cara 
endins com de cara 
enfora. Una imatge 
que reforcés l’orgull 
de ser tortosí i, a la vegada, potenciés la nostra singularitat, prestigi i 
diferenciació respecte qualsevol altra ciutat de Catalunya. Quantes 
ciutats voldrien lluir i tenir tot el nostre patrimoni! 
 

Per tot plegat, Movem Tortosa defensem la presentació de la candidatura de Tortosa perquè 
pugui optar a esdevenir Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO atès que tenim el suport 
del mateix Federico Mayor Zaragoza, ex director general d’aquest organisme, i sabem que és 
possible després d’haver parlat amb diversos experts. 
 
Una candidatura que després de més de 4 anys de reclamacions per part de Movem Tortosa 
comença a caminar havent-se encarregat un primer esborrany per part de l’Ajuntament. Una 
candidatura de tothom i per a tota la ciutat que pot i ha d’esdevenir tot un revulsiu social, 
econòmic i cultural per a Tortosa com ha succeït en tantes altres poblacions que després  
d’anys de treball han aconseguit aquest reconeixement internacional. 
 
El Balneari d’en Porcà de Remolins, en vies de recuperació. 
 
D’altra banda, l’aposta de Movem Tortosa per la promoció del patrimoni 
també està d’enhorabona ja que un altra de les reivindicacions que hem 
situat en el centre de les prioritats de la ciutat, ha estat la recuperació 
d’aquest edifici històric del call jueu de Remolins. Un edifici que finalment, 
després d’anys de reclamacions per part del nostre grup i diferents enti-
tats, també serà convertit en un equipament museístic que vetllarem per-
què sigui un primer pas per recuperar la resta del call jueu, un dels més 
importants , i a la vegada desconeguts i poc aprofitats de tot l’Estat. 
 
Moure el patrimoni és moure la ciutat, és moure el passat per convertir-lo en futur i oportu-
nitat. Aquest és un dels nostres compromisos i continuarem treballant-hi perquè és i ha de 
ser un dels principals actius de la nostra ciutat. 

Jordi Jordan és historiador i portaveu de Movem Tortosa 

“Una candidatura que després 
de més de 4 anys de reclama-
cions per part de Movem Tortosa 
comença a caminar havent-se 
encarregat un primer esborrany 
per part de l’Ajuntament.”  
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PACTE D’ESQUERRES AL CONSELL COMARCAL? 

En el Consell Comarcal del Baix Ebre s’ha produit un pacte entre el PSC i ERC que ells matei-
xos anomenen de Progrés. És per això que el senyor Enric Roig s’ha convertit en President. 
Ara bé, el que no explica el Sr. Roig és que en aquest pacte han deixat al marge al represen-
tant de Movem Tortosa, Jordi Jordan, tot i ser el 1er grup d’esquerres a Tortosa i que també 
forma part del Consell Comarcal.  
 
És així com el partit socialista de Tortosa vol construir un 
govern d’esquerres a l’Ajuntament? Primarà l’interés per-
sonal d’accedir al poder enlloc dels ideals? 
 
Des de Movem Tortosa considerem que la forma de fer 
aquest pacte és un error històric dels socialistes que tin-
drà conseqüències i que posa en evidència la incoherèn-
cia del Sr. Roig ja que per una banda intenta criticar al 
Sr. Monclús a l’Ajuntament de Tortosa, i per l’altra, no té 
cap problema de pactar amb ell per arribar a la Presidèn-
cia del Consell Comarcal. 

MARÇ 2018 
Els Reguers 

Plaça del Regne d’Espanya 

FEBRER 2018 
Jesús 

Plaça de la Creu 

GENER 2018 
Vinallop 

Plaça Mare de Déu Divina Pastora 

DESEMBRE 2017 
Campredó 

Plaça Mossén Tomàs Cardona 

NOVEMBRE 2017 
Bítem 

Plaça Mare de Déu de l’Oliva 

A partir del novembre iniciem una cam-
panya per recollir les propostes i quei-
xes a cadascun dels pobles.  
Apropa’t a les carpes informatives i fes 
sentir la teua veu. 

MOVENT ELS POBLES, MOVEM TORTOSA                       
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La campanya “Tortosa Bruta" rep moltes fotografies de la 
ciutadania que demostra l'estat de brutícia de la ciutat.  
 
Jordi Jordan reclama a Bel  solucions urgents després de més de 2 anys del contracte 
de neteja caducat i prorrogat per part del govern de Bel i Monclús. 

 

   Vols moure Tortosa?... 

www.movemtortosa.cat 

Envia les teues 
suggerències a: 

movemtortosa@gmail.com 

640.205.289 

T’agradaria col·laborar? 

T’agradaria rebre tota la informació? 

T’agradaria decidir les nostres accions? 

Fes-te amic o amiga 


