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Després d’11 anys del mateix govern, Tortosa 
necessita un nou projecte de ciutat

Movem Tortosa treballa per un nou model basat en 
el progrés econòmic, l’educació, la cultura i que 
posi les persones al centre de la política

 

sembrem la llavor del canvi

Preparats per al canvi  Per Sant Jordi, 
Jordan sembra la 
llavor del canvi 
El 23 d’abril passa 
pel nostre estand i 
t’obsequiarem amb 
les llavors del canvi...



   Suport als actes de la vaga feminista

Maquillatge d’última hora ...

“El feminisme ha de 
cosa de tots els 
homes  i dones que 
defensem
una  societat amb 
igualtat 
d’oportunitats 
per tothom”  

Movem Tortosa: sembrem la llavor del canvi Butlletí 4 - Abril 2018

 Actes del 8 de març

Ens trobem a només un any de les 
eleccions municipals. És hora, 
després de molts anys de governs 
liderats per Bel i Roigé amb el suport 
d’ERC,  de fer balanç de com està la 
ciutat. És evident, que més enllà 
d’algunes millores, Tortosa ha perdut 
embranzida i capitalitat.

La ciutat ha perdut indústria, força 
comercial, població i protagonisme en 
el conjunt de les Terres de l’Ebre. De 
fet, només en els darrers 7 anys han 
marxat 3000 joves i continuem tenint 
un atur més alt que la mitjana del 
país. A més, som la segona ciutat 
amb més desigualtat en renda de tota 
Catalunya. Per altra banda, després 
de tants d’anys del mateix govern, 
continuem encara parlant de les 
obres de la piscina, del barri del 
Castell, del pla estratègic, per no citar 
el malson de les obres del pont.

Les irregularitats a l’Hospital de 
Jesús i els escorcolls a la regidoria 
d’urbanisme de l’Ajuntament en la 
presumpta trama del 3% de 
Convergència, també s’han fet 
presents a Tortosa, situant-nos a 
l’ombra de la corrupció. 

Editorial

I que ens proposen davant d’això? 

Una operació de rentat de cara per 
simular un “canvi”, quan tothom sap 
que Roigé ha estat governant els 
últims 20anys a l’Ajuntament i Consell 
Comarcal com a mà dreta de Bel.

“Un maquillatge d’última hora, 
col·locant Roigé d’alcaldessa un 
any abans de les eleccions perquè 
faci les promeses que no han 
complert en els últims 11 anys que 
porten governant”

Un acte partidista per jugar amb 
avantatge respecte la resta de 
candidats, fent trampes, utilitzant el 
càrrec per fer promeses que no han 
sabut tirar endavant quan han tingut 
més d’una dècada per executar-les.

Per tot plegat, Movem Tortosa 
pensem que ara el que cal és un canvi 
real i profund per recuperar la il·lusió 
i la força com a ciutat. Són massa 
anys governats pels mateixos. Amb 
convicció i determinació i de la mà de 
la societat tortosina és hora de 
sembrar la llavor del canvi per fer de 
Tortosa una ciutat de futur.

Activitats  Movem  Tortosa

Taller esport: 9 novembre 2017

Taula rodona sobre activitat 
física i esportiva a Tortosa. 
Centre Cívic Ferreries.  9/10/ 2017

Entrega a l’Hospital Verge de la Cinta dels  
joguets recollits per Movem Tortosa durant la 
campanya solidària de Nadal 

Recollida solidària de joguets 
per a Reis     
Plaça de l’Àngel.  3/1/ 2017

Campanya per fomentar les 
compres al comerç tortosí 
durant Nadal i Reis
Xarxes socials Desembre 2017 La Campanya més important per 

al comerç és la de Nadal i Reis és 
la més, és per això que Movem 
Tortosa va iniciar una companya 
de sensibilització ciutada a través de 
xarxes socials on 5 Raons per triar 
comerç local:

1. Consell i experiència
2. Genera llocs de treball
3. Ajuda al manteniment de la ciutat
4. Preu just que assegura un servei 
de qualitat
5. Reparteix riquesa al contractar 
serveis locals (publicitat, neteja..)

“corazones porque, en el fondo, 
tienen parte de razón. Hoy te 
traigo una lista de imágenes 
bonitas y frase”  

Jordi Jordan        28-nov-2017

“corazones porque, en el fondo, 
tienen parte de razón. Hoy te 
traigo una lista de imágenes 
bonitas y frase”  

Paco Vallespí   28-nov-2017

“corazones porque, en el fondo, 
tienen parte de razón. Hoy te 
traigo una lista de imágenes 
bonitas y frase”  

Jordi Jordan        28-nov-2017

“corazones porque, en el fondo, 
tienen parte de razón. Hoy te 
traigo una lista de imágenes 
bonitas y frase”  

Jordi Jordan        28-nov-2017
Cal una nova forma de fer 
política amb i per  la gent 

d’accions obertes a la ciutadania 
perquè cal fer una nova forma de fer 
polítyica amb i per a la gent. Sortides 
culturals, actes, enquestes 
ciutadanes, debats, taules rodones i 
rendició de comptes són accions 
habituals de Movem Tortosa.

Grup dels participants a la III Marxa solidària i cultural Movem Tortosa.  
25/2/ 2018



   Suport als actes de la vaga feminista

Movem estudia mesures per impulsar el comerç 
tortosí

“El feminisme ha de 
cosa de tots els 
homes  i dones que 
defensem
una  societat amb 
igualtat 
d’oportunitats 
per tothom”  

Movem Tortosa: sembrem la llavor del canvi Butlletí 4- Abril 2018

El comerç, especialment petit i mitjà, és un 
dels sectors econòmics més importants de 
Tortosa i representa un 23% de la població 
ocupada. A més, forma part de la personalitat 
i el dinamisme de la ciutat. Tanmateix, cada 
cop hi ha més dificultats i reptes per tirar 
endavant arran de la pèrdua de població de la 
ciutat, la manca de treball, la competència de 
les grans superfícies o la venta per internet 
produïda amb la innovació tecnològica.

És per això que calen més polítiques de 
suport, molt més atrevides i innovadores per 
impulsar-lo. Per tot plegat, Movem ha 
realitzat un taula rodona de debat amb 
experts i una enquesta on han participat 
clients i comerciants per poder fer una 
primera diagnosi del mateix.

Activitats  Movem Tortosa

Taller esport: 9 novembre 2017

Taula rodona: Tortosa, ciutat 
saludable
Centre Cívic Ferreries.  18/1/ 2018

Taula rodona: Dia de la dona     
Centre Cívic Ferreries..  8/3/ 2018

III Marxa solidària i cultural 
Visita pels antics escorxadors 
i Museu de Tortosa
Plaça del Rastre, 25 de febrer 2018 Movem amb el teixit social de Tortosa

Els valors de Movem Tortosa

Movem Tortosa va nàixer com un 
moviment social i polític obert i 
transversal. La idea d’aquesta 
confluència era unir totes les persones 
de la ciutat amb sensibilitat progressita 
per construir una alternativa a Tortosa 
que posés les persones i el progrés en 
primera línia de la política local.
Per això, durant aquests 3 anys en què 

Movem Tortosa porta com a primer 
grup a l’oposició, ha realitzat 
multitud d’accions obertes a la 
ciutadania perquè cal una nova 
forma de fer política amb i per a la 
gent. Sortides culturals, actes, 
enquestes ciutadanes, debats, taules 
rodones i rendició de comptes són 
accions habituals de Movem 
Tortosa. 

Compromís social, transparència i progrés

  Caminada Mai 
Caminareu Sols de la 
Lliga Contra el Càncer

     Actes de La Marató

Així, Movem treballarà una proposta de 
Pla de Dinamització Comercial. 
Tanmateix, en el ple d’abril ja ha avançat 
algunes idees com la creació d’ajudes per 
millorar l’interior i l’exterior dels locals, 
millorar l’eficiència energètica de les 
instal·lacions, afavorir la renovació 
tecnològica o l’eliminació de barreres 
arquitectòniques perquè es puguin 
modernitzar amb l’ajuda de 
l’Ajuntament.

 

El gran RecapteCaminada Lliga contra el càncer

Les 24 hores d’atletisme       Concentració pensionistes  Actes Plataforma Defensa de l’Ebre 

Assistents a l’acte celebrat en motiu del Dia de 
la dona al Centre Cívic de Ferreries el 8 de març 



   Suport als actes de la vaga feminista

“El feminisme ha de 
cosa de tots els 
homes  i dones que 
defensem
una  societat amb 
igualtat 
d’oportunitats 
per tothom”  
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 Actes del 8 de març

Taller esport: 9 novembre 2017

                          
Jordi Jordan

Portaveu Movem 
                   

Poc a poc ens atansem al final de 
l’actual mandat. Un mandat que s’ha 
caracteritzat per una actitud prepotent 
cap a l’oposició, seguint la línia de tots 
aquests anys dels governs convergents 
amb l’inestimable suport d’ERC de 
Tortosa. Una actitud que ara es vol 
maquillar mostrant una cara més 
amable, a pocs  mesos de les 
eleccions...

 

 

Però és hora de fer memòria i 
recordar totes les propostes que 
l’actual govern ha rebutjat i votat en 
contra i que després, amb el pas del 
temps, ha acabat igualment fent.

“Aquest és el cas de la gratuïtat 
del pàrquing del Bimil·lenari, 

dels pressupostos participatius, 
de la rehabilitació de les façanes 
de la plaça de l’Ajuntament, del 
pla estratègic, de la recuperació 
de part del Balneari d’en Porcar, 

del tiquet fresc o d’algunes  
bonificacions en els impostos ”

Propostes de Movem Tortosa que 
sistemàticament s’han rebutjat en el 
 

Ple quan les hem proposat com a primer 
grup de l’oposició. Una postura del 
govern que no s’entén, perquè votar en 
contra de propostes que després 
s’acaben fent vol dir que no reconeixen 
la pluralitat democràtica de la nostra 
ciutat i que només voten en contra per 
posar-se després les medalles, com 
aquells infants que copien i volen fer 
creure que són idees d’ells.

És precisament aquesta actitud infantil i 
cacica la que no ha deixat mai avançar 
Tortosa. Perquè Tortosa l’hem de 
construir entre tots i totes, pensem com 
pensem. La suma d’opinions i idees ens 
fa grans mentre que el rebuig i el 
caciquisme ens empiteteix com a ciutat. 
És hora de canviar d’actitud per convertir 
la pluralitat en un valor i una oportunitat 
de futur.  Només així es pot progressar.

 

El govern, suspès amb un 3,4  per prop de 3000 
persones  

Amb les campanyes “Movem Els Barris” i “Movem Els Pobles”, s’han visitat tots 
els indrets del municipi per copsar l’opinió dels veïns i veïnes sobre l’estat de la 
ciutat i per recollir propostes de millora.  

En aquest sentit, la majoria dels participants han valorat molt negativament 
l’estat de la ciutat davant la paràlisi i la mala gestió d’un govern que porta més 
d’11 anys al capdavant de la ciutat. En gairebé tots els temes que s’ha 
preguntat a la ciutadania s’ha suspès la gestió dels governs del Sr Bel i Sra 
Roigé i ERC tal i com es pot veure en la gràfica que adjuntem a la part inferior.

Tota aquesta informació recollida per Movem Tortosa gràcies a la col·laboració 
de tants tortosins i tortosines, serà utilitzada per reclamar millores a l’actual 
govern i servirà de base del nou projecte de ciutat que Movem Tortosa 
presentarà per al 2019. 

Durant 12 mesos el veïnat ha valorat l’estat de tots els barris i 
pobles del municipi a través de butlletes i internet

       Notícies breus

Movem demostra que el número 
de papereres i la seua distribució 
és deficient després d’efectuar 
un estudi en tots els barris

Movem realitza una campanya 
per recollir propostes sobre 
sostenibilitat

Un govern 
“copia i pega”



   Suport als actes de la vaga feminista

Movem Tortosa proposa noves inversions 
amb el superàvit de Montoro

“El feminisme ha de 
cosa de tots els 
homes  i dones que 
defensem
una  societat amb 
igualtat 
d’oportunitats 
per tothom”  
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 Actes del 8 de març

Taller esport: 9 novembre 2017

Movem Tortosa proposa

        Mocions al Ple 

Recull d’algunes de les últimes 
mocions presentades per 
Movem Tortosa al Ple municipal

Per millorar les parades de bus 
instem a l’Ajuntament a col·locar 
bancs on seure i els horaris de cada 
línia 

En defensa de les pensions dignes 
instem a revaloritzar les actuals 
prestacions de jubilació

Per reclamar la gratuïtat immediata 
del pàrquing del Bimil·lenari 

En defensa del sistema d’immersió 
lingüística en català per evitar la 
segregació de xiquets per motius de 
llengua.

Per impulsar ajudes al comerç petit i 
mitjà de la ciutat  així com incentivar 
l’emprenedoria

 

Després d’anys de reclamar que el 
govern central permetés que el 
superàvit dels ajuntaments es 
pogués invertir en actuacions, enlloc 
de destinar-lo a pagar més als 
bancs, el ministre Montoro s’ha 
compromès a fer-ho possible.  En 
aquest sentit, Jordi Jordan, ha 
proposat que  el superàvit de 
l’Ajuntament del 2017, calculat en 
uns 1,6 milions sigui invertit en 
noves  actuacions que modernitzin i 
millorin la imatge de Tortosa, 
prestin més serveis per a les 
persones i puguin  dinamitzar  
turística i comercialment la ciutat.

En educació, patrimoni, comerç i la rehabilitació de cases 

Movem  Tortosa ha fet arribar 
aquestes propostes a l’equip de govern 
perquè les tingui en compte a l’hora de 
decidir què fer amb aquests importants 
recursos econòmics que tindrà la ciutat 
durant aquest últim any del mandat.

Movem Tortosa proposa destinar els 1.6 milions d'euros de superàvit 

del 2017:

1� ⃣ Crear una àrea de millora comercial entre els carrers Sant Blai i 

Cervantes 

�2� ⃣ Construir d'una llar d'infants pública 

�3� ⃣ Rehabilitar habitatges per destinar-los al lloguer� jove 

4� ⃣ �Recuperar la muralla del Rastre i el fortí de Bonet

5� ⃣� Crear un Centre d'interpretació de la Terrissa al Call jueu de 

Remolints

Millora l’enllumenat de la ciutat

Creació d’una àrea de  millora comercial 
entre el carrer Sant Blai i el Cervantes

Construcció de la primera llar d’infants 
pública com tenen la majoria de municipis

Recuperar la Muralla del Rastre i el Fortí de 
Bonet i reconvertir-los en actius turístics

Millorar l’enllumentat de la ciutat per 
adaptar-la a la normativa vigent

Proposta de Movem Tortosa per destinar els 1.6 milions d’euros de superàvit

 

”Cal aturar les retallades en 
sanitat i educació que continuen a 

la nostra ciutat” 

 ”Tortosa té molts potencials,però 
no s’han sabut aprofitar i ara en 

paguem les conseqüències”

 

”El feminisme ha de ser cosa de 
tots els homes i dones que lluitin 

per una societat sense 
discriminació”

 Crear un Centre d'interpretació de la 
Terrissa al Call jueu de Remolints

Rehabilitació habitatges  per destinar-los a 
lloguer i dinamitzar sector construcció



Movem Tortosa exigeix responsabilitats 
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Movem Tortosa està portant a terme 
un control de l’acció del govern 
municipal atès que és el principal grup 
de l’oposició i aquesta és una de les 
seues responsabilitats. 

És per això, que a banda de fer 
propostes de millora de la ciutat, 
Movem Tortosa denuncia totes les 
errades i equivocacions de l’actual 
govern que després de tants anys en 
el poder està demostrant que la seua 
gestió és més que deficient.

Efectua un control de la gestió del govern municipal 
Les irregularitats en la contractació 
de personal i de serveis a l’Hospital 
de la Santa Creu de Jesús, 
l’incompliment de les clàusules del 
contracte d’enllumenat públic, el 
retard en la recuperació dels terrenys 
de RENFE o en les obres del Castell, 
amunciades fa 8 anys per la Sra 
Roigé o la denúncia a Antifrau de les 
irregularitats en l’anterior projecte de 
la piscina demostren l’existència d’un 
govern esgotat que 
desesperadament vol rentar-se la 
imatge en l’últim any abans de les 
eleccions.

 Breus notícies 

       

En la recta final del mandat, el govern de PdCat/CiU 
i ERC augmenta la publicitat i propaganda a xifres 
mai vistes. L’operació de màrqueting per 
promocionar la Sra. Roigé costarà molts diners als 
tortosins i tortosines augmentant la partida de 
forma escandalosa per contractar molta publicitat 
en els mitjans de comunicació a costelles de la 
ciutadania.

A més a més, amb diners de l’Ajuntament també 
s’ha contractat un expert en comunicació, ex 
assessor de l’alcalde Trias de Barcelona, perquè a 
través de les xarxes socials de la institució es faci 
propaganda partidista del seu dia a dia obviant la 
resta de grups polítics de l’Ajuntament que 
representen milers de tortosins i tortosines.

Movem reclama transparència en 
els World Sports Games

Després de mesos de secretisme de com es 
destinaven els diners, Movem Tortosa 
aconsegueix que es creï un reglament 
transparent perquè totes les entitats 
esportives puguin obtar amb condicions 
d’igualtat a les  subvencions creades 
expressament per aquests jocs. 

Tortosa torna a perdre població 

XXXXXX
DDADAD
ADASDAD
ADAS

L’atur a Tortosa, dels més alts de 
Catalunya

Notícies breus

#laTortosaBruta
Centre Cívic Ferreries.  18/1/ 2018

#SalvemArca
Centre Cívic Ferreries.  18/1/ 2018

#laTortosaFosca
Centre Cívic Ferreries.  18/1/ 2018

#aparcamentGratuït
Centre Cívic Ferreries.  18/1/ 2018

#denunciemirregularitats

Tortosa perd habitants, situant-se per sota de 
33.000 persones. En els darrers anys més de 
4000 persones han marxat de la ciutat, 
especialment joves. Mentre la resta del país 
creix, Tortosa recula.
.  

Roigé i Monclús es gasten 300.000 € 
en publicitat i protocol

Més de 2000 persones continuen sense trobar 
feina a Tortosa, tot i que la ciutat ha perdut 
població. A més, els índex de pobresa i la pèrdua 
de pes econòmic de la ciutat respecte el territori 
continuen agreujant-se segons els estudis més 
recents de la URV

Campanyes denúncia

Movem presenta una segona 
denúncia a fiscalia  per irregularitats 
en  la societat municipal GESAT

Movem realitza una auditoria de 
l’enllumentat públic i denuncia que 
no es compleixen las clàusules 
exigides a  l’empresa concessionària

Movem denuncia que la recuperació 
del barri del Castell porta més de 8 
anys de retard tot i les promeses

Els terrenys de Renfe abandonats
Surrealista que després d’anys de paràlisi, ara es 
vengui com un èxit un nou conveni per recuperar 
els terrenys de Renfe. La realitat és que han estat 
11 anys sense fer res. Rates i brutícia s’acumulen 
en uns terrenys abandonats des de que Tortosa 
va perdre el tren en època de Beguer, de CiU. 



A Tortosa llencem els diners
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La mala gestió, la manca de planificació i les 
privatizacions fan que Tortosa toqui fons

 Breus notícies 

       Noticies breus

Les darreres polèmiques demostren que estem davant d’un 
govern que no aixeca cap. La piscina, després d’anys de 
promeses, encara s’està construint i significarà que la ciutat 
n’acabi tenint només una de coberta de 25m ja que van 
enderrocar per electoralisme la piscina exterior de 50m.

Les obres del pont han trigat 10 mesos més del termini 
previst pel govern i han acabat tenint un sobrecost del 43%. El 
contracte de neteja, caducat des de fa 3 anys, continua 
encallat i el govern no ha volgut estudiar la possible 
remunicipalització del servei, tot i que aquest tindrà un cost de 
27 milions € i hipotecarà la ciutat els propers 10 anys.

El fracàs del pàrquing del Temple ha estat el darrera manca de 
planificació i pífia d’un govern que està fent que Tortosa toqui 
fons també econòmica i socialment com indiquen les xifres 
oficials d’atur i pobresa. 

      

 

      Només alguns exemples

MOVEM RECLAMA LA GRATUÏTAT IMMEDIATA 
DEL PÀRQUING DEL TEMPLE PERÒ ROIGÉ HO 

REBUTJA PER ELECORALISME

El nou pàrquing del Temple, amb prop de 
300.000€ de cost,  no resol l’aparcament de 
l’Hospital i acaba fent-se gratuït a petició 
de Movem Tortosa

Retiren la gestió de la gossera 
municipal a  protectora d’animals 
ARCA i l’entreguen una empresa 
privada

El govern es nega a estudiar la 
remunicipalització del servei de neteja i 
manté caducat el contracte des de fa 3 anys

Presentem una segona 
denúncia per presumptes 
irregularitats a la societat 
municipal 
#GESAT#MovemTortosa 
#Tortosa 
https://t.co/nuzy0PjuEBhttps://t
.co/H3XQyLxVIq + info 
awww.movemtortosa.cat 
#Politica

Les obres del pont acaben costant 1,5 
milions € , un 43%  més del previst

Roigé i ERC retiren la gestió de la gossera municipal a la 
protectora ARCA i l’entreguen a una empresa privada 
denunciada per maltracte animal.

El govern deixa Arca fora de Tortosa

Centre d’Acollida Turística, de 800.000€ de 
cost, finalitza tancat i en desús

   El regidor de Movem Tortosa Francesc Vallespí en una entrevista a Canal 21

https://www.facebook.com/hashtag/gesat
https://www.facebook.com/hashtag/movemtortosa
https://www.facebook.com/hashtag/tortosa
https://t.co/nuzy0PjuEB
https://t.co/H3XQyLxVIq
https://t.co/H3XQyLxVIq
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.movemtortosa.cat%2F&h=ATPBZ9f0YytQudE8HJ5WH7rUWkoIM7JMTGUSjx5P4F94MQbdYPQFXWSSm3_4czzlsEQFTq1FhV2Gnb88B_fXjMMkh5LyqFmVGpDcj8AfLu_KMYEe3XiphA
https://www.facebook.com/hashtag/politica
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Cada setmana més de 1000 usuaris interactuen 
amb les nostres xarxes socials. Per què una altra 
manera de comunicar és possible 
movemtortosa@gmail.com@Movem @Movem @Movem

“Movem és el canvi que 
Tortosa necessita” 

Jordi Jordan
Portaveu Movem

El portaveu de Movem Tortosa i cap de l’oposició, 
Jordi Jordan, ha presentat una nova campanya, 
anomenada “Sembrem la llavor del canvi” que es 
durà a terme durant tot aquest any amb la 
finalitat d’acabar d’elaborar un nou projecte i 
model de ciutat que presentaran per al 2019.

En aquest sentit, Jordan ha explicat que molta 
gent s’atansa a Movem Tortosa i està reclamant 
un canvi real després de més d’una dècada amb 
el mateix govern a l’Ajuntament i creu que cal 
presentar un nou projecte i programa de ciutat 
amb ànima, elaborat amb i per a la gent.

Per tot plegat, Movem Tortosa després d’haver 
estat treballant intensament durant aquests 3 
anys, acabarà la recta final del mandat amb 
aquesta nova campanya participativa, per recollir 
noves idees, oberta a tota la ciutadania, amb la 
finalitat d’elaborar de manera col·lectiva un nou 
projecte engrescador i de futur per a una ciutat 
que mereix un futur millor.

Els pilars bàsics d’aquest model en què es 
treballarà són el progrés econòmic, la cultura, 
l’educació i les persones com a centre de la 
política, sempre pensant amb el bé comú. Són 
molts els reptes de futur que tenim plantejats 
com a ciutat. És hora de sembrar la llavor del 
canvi!

 Sembrem la llavor del canvi !


