
 

 

 

Sí al nou hospital, sí a Tortosa! 
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Tortosa mereix un nou hospital com 
tots els que s’estan planificant arreu 
de Catalunya. Per això vam presentar 
una moció a l’Ajuntament exigint a la 
Generalitat el mateix tracte que a la 
resta del país, una moció que va ser 
rebutjada per la Sra Roigé i pel Sr 
Faura i que va posar de manifest una 
vegada més la seua falta de defensa 
de la ciutat, estant al dictat dels seus 
partits de Barcelona.  
Des de Movem Tortosa però, no hem 
defallit en la defensa del nou hospital 
i el nostre portaveu Jordi Jordan, com 
a diputat, ha aconseguit tot el contra-
ri: el compromís de la Generalitat a 
estudiar novament la construcció 

d’un nou hospital a la nostra ciutat en 
l’acord dels pressupostos catalans. 
Perquè és evident que mereixem un 
nou hospital del segle XXI, que resol-
gui els problemes d’espai, d’aparca-

ment i d’accessibilitat i que generi un 
impacte social i econòmic a la ciutat.  
A Movem Tortosa ho tenim clar, 
sempre hem dit i continuarem dient 
sí al nou hospital, sí a Tortosa! 

Sí a Tortosa! 

Els regidors i regidores de Movem Tortosa a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. 

EDITORIAL 



 

 

La millora dels trens és una de les nostres prioritats, 
necessitem una ciutat connectada al món amb trans-
port públic i de qualitat. Per això, Jordi Jordan, va de-
fensar una moció al Parlament de Catalunya en que 
s’instava a millorar els trens de la nostra ciutat. Per 
altra banda, també va aconseguir una inversió de 
250.000 euros per realitzar un primer estudi sobre la 
construcció d’un tramvia que connecti Tortosa amb la 
resta del territori. La Generalitat està apostant per aquest mitjà de transport i ha planificat diversos tramvies arreu 
del país i Tortosa i les Terres de l’Ebre no ens podem quedar al marge del progrés com tantes altres vegades. 

A Movem Tortosa tenim un codi ètic que impedeix acumular més de dos 
càrrecs, per això Jordi Jordan, en ser elegit diputat al Parlament de Cata-
lunya ha renunciat a la vicepresidència al Consell Comarcal, agafant el 
relleu Francesc Vallespí; per altra banda, també estableix una limitació 
salarial, per la qual Jordan ha renunciat a una bona part del sou de dipu-
tat que es dona a entitats i associacions socials i culturals.  

MOVEM TERRES DE L’EBRE 
Defensem trens ràpids i aconseguim  
un estudi pel tramvia 

Roda de Premsa de Movem Tortosa a l’estació de trens 

Francesc Vallespí, Vicepresident del Consell Comarcal 

Codi ètic 



 

 

Els pressupostos de Tortosa 
per al 2022 s’han acabat apro-
vant sense incorporar cap pro-
posta de l’oposició ja que la Sra 
Roigé les ha rebutjat totes amb 
el menyspreu habitual cap a la 
resta de grups; des de Movem 
Tortosa havíem proposat la 
compra de locals buits per in-
centivar el comerç, la facilitació 
de terrenys per al nou hospital 
i l’escola de Remolins, la millo-
ra en camins, la construcció de 
la primera llar d’infants pública i 
la reforma de l’avinguda de la 
Generalitat, entre d’altres.  

Demanem al ple prioritzar la 
recuperació d’aquest camí 
que és patrimoni històric  i 
natural, un nou actiu turís-
tic que ampliaria l’oferta 
existent i milloraria la mobi-
litat a la nostra ciutat. 

Camí de Sirga: una nova oportunitat per Ferreries i Jesús 

El nostre projecte de 
ciutat és el d’una Torto-
sa més verda i pròspe-
ra. Capaç d’atreure in-
versions, que torni a ser 
el motor de creixement 
de les Terres de l’Ebre. 
Els nostres projectes de 
futur en són exemple. 

Tortosa del futur: Una avinguda de la Generalitat del segle XXI 

Proposta de remodelació de l’Avinguda Generalitat 

MOVEM TORTOSA 
Roigé incapaç de         
generar consens 

Estat actual del Camí de Sirga 



 

 

La Sra Roigé ha tallat tots 
els arbres de l’avinguda 
Colom, a Ferreries, la ma-
joria dels quals estaven en 
bon estat. La ciutadania 
s’ha indignat però s’ha fet 
cas omís i es continuen 
tallant en altres indrets de 
la ciutat sense cap criteri. 
Des de Movem Tortosa 
hem demanat la catalogació dels arbres singulars per evitar la seua destrucció. 

Cinisme amb els arbres 

El Tribunal Suprem ha confirmat que el govern de la Sra Roigé  va adjudicar 
de forma il·legal el subministrament de material fungible per a la unitat d’he-
modiàlisi de l’Hospital de Jesús, un contracte milionari. Ens trobem davant 
d’un nou nyap jurídic i mala praxis que se suma a totes les presumptes irre-
gularitats que afecten l’hospital amb manca de transparència i opacitat.  

L’adjudicació de l’hemodiàlisi de Jesús, il·legal 

Tala d’arbres a l’Avinguda Colom 

Proposem al ple 
instal·lar tendals 
als parcs infantils 
per poder gaudir-
los tot l’any sense 
riscos i plantar 
arbrat per a que 
faci ombra en un 
futur, sempre que 
sigui possible. 

Roda de premsa a l’hospital de Jesús 

MOVEM TORTOSA 
Tendals i  

canvi climàtic 
Tortosa verda? 



 

 

Faura i Roig d’esquerres? 

Bescanviadors 

El Dia Internacional per l'Eli-
minació de la Violència en-
vers les Dones vam recordar 
les víctimes amb un acte molt 
emotiu, reivindicant la neces-
sitat de lluitar per fer fora la 
violència masclista de la nos-
tra societat, construint futur. 

DEMOCRÀCIA? 

Minideixalleria fixa Bescanviadors 

Commemoració 25N 

WC públic 

Movem Tortosa presenta de manera periòdica mocions per a la millora de la ciutat, la major part de les quals son 
rebutjades per la Sra Roigé. La instal·lació de bescanviadors de nadons als lavabos dels edificis municipals, la im-
plantació de minideixalleries fixes per millorar el reciclatge o la construcció de lavabos públics als barris son exem-
ples de propostes en positiu rebutjades sistemàticament que probablement s’acabaran portant a terme més en-
davant, fent evident que es prioritza penjar-se les medalles abans que acceptar les propostes de l’oposició.  

Acte 25N “Construïm futur” 

La pèrdua de confiança de la Sra. Roigé per part del Ple  
tornava a ficar damunt la taula una possible moció de 
censura que obria les portes a un govern alternatiu i de 
canvi a la nostra ciutat que va tornar a ser rebutjat per 
les dos suposades forces d’esquerra, PSC i ERC, per 
motius partidistes i personalistes. Movem Tortosa es-
tem convençuts però, que el canvi és imparable i se-
guirem treballant per aconseguir-lo. 



 

 

Celebrem la decisió del Departament de Salut 
d’instal·lar el tant necessari consultori mèdic, llar-
gament reivindicat per Movem Jesús. Movem 
defensem un model sanitari proper a la ciutada-
nia, i en aquesta línia vam presentar al Ple de la 
Junta Veïnal una moció, que va ser aprovada,  re-
clamant la seua construcció.  

Mala gestió de les obres i supervisió dels projectes que es tradueix en mals acabats, sobrecostos i un allarga-
ment innecessari.  La Plaça de l’Ajuntament, s’ha d’arreglar per la capacitat dels embornals, les escales de la Cate-
dral s’han de refer per eliminar barreres arquitectòniques i al carrer Santa Teresa s’elimina la rampa del projecte 
original per ficar-hi unes escales que no són millors que les que ja hi havia. A això hi podem sumar els blocs de for-
migó del Barri del Castell. En definitiva, males decisions i deficient control. Tot de pressa i abans de les eleccions. 

Per fi, un nou consultori mèdic a Jesús 
Iniciem les visites als barris i pobles 
de la ciutat per escoltar la ciutadania i 
enriquir el nostre projecte de ciutat 
amb  la vostra participació, empodera-
ment i il·lusió per la Tortosa del futur. 
Fes teua Tortosa! és el lema d’aquest 
procés que es durà a terme en els propers mesos. 

FOTODENÚNCIA 

Font de la Plaça de l’Ajuntament en reparació Noves escales del Carrer Santa Teresa Plaça de la Catedral, sense rampa 

Procés participatiu 

Acte de presentació. 



 

 

Segueix-nos a movemtortosa.cat            
i a les xarxes socials 

Envia’ns un missatge al 640 20 52 89 

Vols fer-nos arribar les teues queixes? 

I al correu movemtortosa@gmail.com 

 
L’ equip de Movem Tortosa visitarem tots els barris i pobles  
perquè volem escoltar-te. Com a primera força progressista 
de Tortosa continuem treballant dia a dia per una ciutat més 
democràtica, més dinàmica, més sostenible i que situï les 
persones al centre. 

T’invitem a que ens facis arribar les teues inquietuds, idees 
o suggerències perquè les puguem incloure al nostre projec-
te de ciutat i enriquir-lo gràcies a la teua aportació. 

T’HI ESPEREM!  

FES TEUA TORTOSA! 


