
  

 
 
 

Bon dia a tothom, 

 

Primerament vull donar-li la enhorabona al nou alcalde de la Ràpita, al Sr. Martin Masdeu. 

També aprofito per felicitar a tots els regidors i regidores que conformem el nou ple de 

l’ajuntament rapitenc i molt especialment a les persones que prenen possessió del càrrec de 

regidor per primera vegada, sobretot als meus companys: Albert, Èrika i Enric. 

 

Iniciem avui una nova legislatura en la que el Sr. Martin Masdeu s’estrena com alcalde, 

gràcies al pacte fet pocs dies després de les eleccions entre Convergència i Unió i el Partit 

Socialista. Un pacte que és legal i aritmèticament viable però, que no recull l’opinió del poble 

rapitenc expressada el 22 de maig a les eleccions. Unes eleccions en què la gent va castigar 

durament uns partits polítics i unes eleccions en què clarament demostraven la voluntat que 

l’equip d’Esquerra tinguéssim un paper important en la governabilitat del nostre poble els 

pròxims 4 anys.  

 

De fet, la nostra candidatura vam duplica el número de regidors, hem passat de 2 a 4, i per a 

natros és un orgull haver tingut tant de suport de la gent de la Ràpita. Tot i això, només el 

tacticisme polític i la falta de diàleg d’uns, junt en la necessitat d’aguantar el poder dels 

altres, han portat la sociovergència al nostre Ajuntament.  

Així, aquells a qui el poble havia castigat, han estat premiats per aquells qui pregonaven un 

canvi “en positiu”. Per tant, tenim un nou Govern que significa continuïtat i pocs canvis en la 

manera d’entendre i gestionar la Ràpita.  

 

Per això, el grup d’Esquerra mos hem convertit en l’única alternativa de Govern al nostre 

ajuntament. I vull deixar clar, aquí i avui, que els pròxim 4 anys farem un treball constructiu 

en un únic objectiu: prioritza el poble i millorar la qualitat de vida de la gent de la Ràpita.  

 

També vull que tingueu clar que, des d’aquest moment, com ho hem fet sempre, ens posem 

al servei dels rapitencs per a contribuir entre tots a aixecar la Ràpita, per aconseguir crear 

llocs de treball i aprofitar les possibilitats del nostre poble i de la nostra gent per ser el millor 

poble de les Terres de l’Ebre. 

  

 

 



   

   

    

 

 

 

Esquerra sabem que la Ràpita té la gent emprenedora, treballadora, i capacitada per tirar 

endavant el poble i en la que esta caient, la millor manera d’ajudar als rapitencs és afrontar 

la situació econòmica que castiga empreses i famílies. Però, necessitem un govern 

responsable i valent, que gestioni l’Ajuntament de manera coherent, eficient i transparent, 

tocant de peus a terra, planificant bé la gestió econòmica i, sobretot, controlant la despesa i 

no malgastant els recursos del poble. 

Necessitem implementar les mesures que ens preparen per a quan la situació econòmica 

global se superi. I és per això que demanem al nou Govern rapitenc i, al seu alcalde al 

capdavant, que prioritzi la diversificació econòmica del poble i la creació de llocs de treball, 

per a que la gent del poble pugui viure i treballar a casa. 

 

Esquerra tenim clar quin model de poble volem, ho hem explicat sobradament des de fa 

mesos, només esperem que també el nou Govern ho tingui clar. Per això, demanem que es 

posen a treballar ja, que defineixin un full de ruta que estableixi les prioritats i necessitats del 

nostre poble i, sobretot, que escolten també tots els grups polítics, les entitats, associacions, 

empresaris i col·lectius de la Ràpita, perquè sense el suport de la gent del poble difícilment 

les coses poden sortir bé. 

 

Vull deixar clar al Govern, que el nostre grup donarà recolzament a totes aquelles iniciatives 

i projectes que siguin beneficiosos per al poble i per als rapitencs. Però, també cal que tingui 

clar el Sr. Martín Masdeu i el seu equip de Govern, que trobaran un fort adversari polític en 

Esquerra davant tots aquells projectes o decisions que no tinguin com a prioritat la qualitat 

de vida de la gent del poble o que no prioritzin la bona gestió dels diners a l’Ajuntament.  

 

I, en esta línia, vist que ni CiU ni el PSC no han dit res quan NO s’han iniciat les obres del 

nou Institut-Escola de la Ràpita, ni quan ha desaparegut la partida dels nous pressupostos 

de la Generalitat, aprofitem per demanar-los i reclamar-los que una de les primeres gestions 

del nou Govern municipal, que contarà amb el recolzament de tot el plenari, sigui fer les 

gestions i reclamacions necessàries per a que aquest projecte prioritari per al poble sigui 

una realitat el més aviat possible. 

 

 

 

 



   

   

    

 

 

 

És probable que el nou equip de Govern consideri que no és el moment de demanar-los això 

però, des d’Esquerra considerem, que no podem perdre temps quan mos juguem el futur 

dels xiquets i xiquetes del nostre poble, no podem perdre més temps esperant que mos facin 

la faena, cal que siguem natros els primers en arromangar-mos. I des d’Esquerra estem 

disposats a fer tot el que estigui a les nostres mans per tirar endavant projectes tant 

importants com l’Institut-Escola. Com dia abans, el Govern municipal tindrà el nostre suport 

en tot allò que sigui bo per a la Ràpita però, ens oposarem rotundament a qualsevol 

iniciativa que pugui perjudicar al poble.  

 

Per acabar, vull aprofitar aquest fòrum per agrair públicament, una vegada més, a tota la 

gent de la Ràpita que ens va donar suport el passat 22 de maig. I també vull deixar clar, a tot 

el poble, que Esquerra no hem tingut opció a formar part del canvi de Govern que la 

ciutadania reclamava, tot i les excuses que han pregonat aquestes setmanes alguns per 

justificar el seu pacte.  

Esquerra no buscarem excuses i treballarem, com sempre, per la Ràpita i pels rapitencs. 

 

Visca la Ràpita i Visca Catalunya!! 

 

 

 


