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TORTOSA

TORTOSA Jornada oberta a tothom, el 19 de novembre

TORTOSA Culminarà amb el futur programa electoral

Al·legacions del PSC
perquè el ROM no
siga tan limitador

La URV porta a debat l’aprofitament del
regenerat entorn de la catedral

Movem impulsa un procés participatiu
per conèixer les inquietuds ciutadanes

TORTOSA Redacció
TORTOSA Redacció

Després de la polèmica amb l’equip de govern de CiU i ERC, el
grup municipal del PSC ha presentat, finalment, al·legacions al
nou Reglament Orgànic Municipal
(ROM) de l’Ajuntament. Els socialistes han presentat, d’una banda,
una esmena a la totalitat en què demanen que es retire la proposta per
obrir un nou procés per arribar a un
consens, però també han concretat
una vintena d’al·legacions per demanar, entre altres coses, que no hi
haja limitació del nombre de mocions a presentar pels grups municipals i que se’n puguen presentar
amb caràcter d’urgència; que no es
puga enretirar l’ús de la paraula per
part de l’alcalde quan considere
que un tema ja ha estat prou debatut o que no hi haja límit de temps
en les intervencions per al·lusions o
en el torn de precs i preguntes.
També reclamen que es cree un òrgan de seguiment del compliment
de les mocions que aprova el ple i
que es regule la figura del defensor
del ciutadà ■

El director del Campus ebrenc de la
URV, Azael Fabregat, va constatar que
el debat sobre l’entorn de la catedral
“ha canviat de pantalla” en poc temps
amb l’enderroc de les cases de davant i
les transcendentals troballes arqueològiques dels darrers mesos, i que el resultat dóna per a una jornada ciutadana de debat, exposicions de propostes
i visita a les excavacions que la universitat organitzarà dissabte 19 de novembre. Arqueòlegs, historiadors, arquitectes i representants socials i polítics de
Tortosa intercanviaran idees sobre com
construir aquest nou "relat" urbanístic i
social al cor de la ciutat. “Hi ha ciutats
al món que trauen un gran profit de
la seua catedral”, va suggerir Fabregat, que va fer una crida a aprofitar l’efervescència de la qüestió “ara que els
tortosins hem descobert que tenim
una catedral”, va ironitzar.
Al vestíbul de l’edifici principal del
Campus, a Remolins, es podran visionar simulacions sobre les excavacions,
reproduccions en 3D de les restes o les
propostes que per a la catedral i el seu
entorn van fer, el 2015, alumnes de
l’Escola Tècnica d’Arquitectura de
Reus.

La jornada inclourà una visita guiada a càrrec del codirector de les excavacions, Jordi Diloli, per conèixer les
principals troballes arqueològiques:
40 metres de muralla romana, una
plaça pública, un complex de salaons
(on se salava el peix en època romana) com se n’han trobat ben pocs a
Catalunya, llotges de la baixa edat
mitjana o l’absis d’una antiga basílica
visigòtica. El també codirector Ramon
Ferré i la investigadora Laura Bricio faran, al matí, una conferència sobre les
troballes. La visió sobre la història de
la catedral, l'aportarà la doctora Victòria Almuni; la vessant arquitectònica,
Josep Ll. Ginovart, director de l’School
of Architecture Barcelona de la UIC i
arquitecte de la catedral els últims
anys. A la tarda es farà una taula redona que serà moderada pel periodista i
director d’aquesta publicació, Òscar
Meseguer, en què intervindran els
conferenciants del matí i la regidora
d'Urbanisme de Tortosa, Meritxell Roigé; l'historiador tortosí Hilari Muñoz,
el president de l'associació Amics dels
Castells, Ramon Ruiz; el president de
la demarcació de les Terres de l'Ebre
del Col·legi d'Arquitectes, Joan J. Curto; i l'arqueòleg dels serveis territorials
de Cultura, Joan Martínez. ■
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Movem Tortosa, el principal partit de l’oposició, encetarà aquest
cap de setmana un procés de participació per barris amb l’objectiu
de copsar les inquietuds dels tortosins i tortosines. La formació, fruit
d’una candidatura de confluència
fins fa poc inèdita a la ciutat, dedicarà dos mesos a recollir la informació de cada barri, començant
per la zona del centre i nucli antic,
Santa Clara i el Rastre, que seran
protagonistes durant els mesos de
novembre i desembre. La campanya, amb el nom Movem els Barris,
s’estendrà després a la resta de barris i pobles del municipi i, així, s’allargarà un any i mig. El portaveu
de Movem Tortosa, l’ecosocialista
Jordi Jordan, avança que a partir
dels resultats es prioritzaran les iniciatives a l’Ajuntament i, en última
instància, s’elaborarà el pròxim
programa electoral de la formació.
El mètode consisteix en repartir
per totes les cases díptics en què es
demana als veïns que puntuen de
0 a 10 diferents aspectes del barri i
que facen arribar al grup municipal

les seues propostes. La formació recollirà aquesta informació en paper
programant tres o quatre actes durant els dos mesos destinats a cada
àmbit, i també activarà l’opció de
fer arribar la informació per Internet a través del web de Movem
Tortosa. Per començar, aquest dissabte 12 de novembre es farà una
primera recollida de respostes a la
plaça de Barcelona i el 17 de desembre se’n preveu una altra a la
plaça de l’Àngel amb motiu d’una
recollida de joguines organitzada
per les joventuts de Movem. ■

