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l’equip
renovació i experiència

1. Josep caparrós 
Diplomat en Empre-
sarials i postgrau en 
Administració Local

2. albert salvadó
Enginyer. 
Gerent d’empresa 
de serveis

3. Èrika Ferraté
Enginyera. 
Professora 
de secundària

17. Toni canicio
Hidrogeòleg.
Regidor a 
l’Ajuntament de 
la Ràpita 2003-2011

16. Lluís salvadó 
Enginyer. Postgrau en 
Alta Direcció. 
Exdelegat del Govern 
de la Generalitat a 
l’Ebre

15. Leonor Montané
Professora 
de secundària

12. Fina Balada
Empresària

9. Tino Magdalena
Treballador de la
brigada municipal

6. Xavi Jamàs
Empresari 
d’oci nocturn. 
Membre del grup 
de teatre Xip-Xap

14. Layonel Domech
Xofer de camió.
Membre de l’Associ-
ació d’Amics de Sant 
Cristòfol

11. oriol clos
Estudiant universitari

8. pili pallart
Auxiliar de 
Veterinària

5. Isa reverté
Empresària.
Diplomada 
en Turisme

13. anna casamitjana 
Auxiliar de geriatria.
Presidenta d’AMPGIL 
a les Terres de l’Ebre

10. carles pasqual
Enginyer i professor.
Exdirector territorial 
de Governació i Admi-
nistracions Públiques 
de la Generalitat

7. Àngels López
Estudiant universitària.
Secretària de l’Esbart 
Dansaire i de Ràpita 
Endavant

4. enric Vidal
Paleta. 
Membre de l’Esbart 
Dansaire Rapitenc
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Josep caparrós
candidat a l’alcaldia de la Ràpita

la situació econòmica que està castigant empreses i famílies fa que, els propers anys, 
l’equip de Govern hagi d’actuar amb responsabilitat i valentia. caldrà ajustar la despesa i 
treballar per aprofitar les possibilitats existents per crear ocupació i diversificar l’economia. 

no és moment de grans projectes, és moment de millorar la qualitat de vida de la gent. 

però, hem d’anar a una, perquè junts farem +:

+ per desenvolupar definitivament sòl industrial i poder atreure noves empreses

+ per tenir un viver d’empreses on assessorar i abaratir els nous projectes professionals 

dels nostres joves

+ per potenciar un turisme de qualitat amb noves places hoteleres, potenciar l’estació nàu-

tica i apostar pels creuers turístics

+ per potenciar el sector pesquer, impulsar la pescaturisme i reclamar la capitania marí-

tima

+ per ajudar l’economia local donant suport per crear noves activitats i per donar suport a 

les ja existents amb ajuts i subvencions 

Junts farem + per millorar la circulació, + per dignificar els espais per als joves, + per 

millorar la interlocució amb entitats i associacions, + per optimitzar els espais esportius i, 

en definitiva, + per millorar els serveis per al poble.
estic convençut que és possible millorar la Ràpita per convertir-la en un millor lloc per 

viure, sobretot, perquè al poble tenim la gent valenta, treballadora i capaç per fer-ho possi-
ble.

Junts farem una ràpita millor

Un alcalde

+ dialogant
+ coherent
+ emprenedor
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+ dinamització econòmica
 ocupació i diversificació 

per millorar la situació econòmica actual, crearem la Regidoria de promoció econò-
mica, que ajudarà en la reactivació de l’activitat empresarial i la creació de llocs de 
treball al nostre poble. així podrem millorar econòmicament la Ràpita.

Crearem sòl industrial per a empreses

una de les apostes de futur i de diversificació econòmica del nostre municipi és el 
complex format pels polígons industrials i el nou port comercial.

S’ha de desencallar el sòl 
industrial del poble, acabant 
els polígons actuals i gene-
rant-ne de nous. 

Impulsarem el polígon del 
port, per ubicar les drassa-
nes que tenim disperses pel 
municipi, com també altres 
empreses vinculades al port.  

Amb el sistema viari projec-
tat al Pla director del litoral, 
tindrem els 600.000 m2 de 
sòl industrial a menys d’un 
quilòmetre del port.Polígons 

industrials
Polígons 
drassanes

Moll de 
càrrega

Vial de 
connexió

Donarem suport al sector pesquer
i potenciarem la pescaturisme

el de la pesca és el sector econòmic tradicional del nostre poble. moltes de les famí-
lies rapitenques viuen de la pesca. cal que treballem conjuntament amb la confraria 
de pescadors de la Ràpita.

El sector mariner ha de tenir amb l’Ajuntament la complici-
tat per fer realitat els projectes de futur. Col·laborarem amb 
la Confraria de Pescadors per assolir els seus objectius i 
recuperar la força econòmica del sector.

Reclamarem que la Capitania Marítima retorni al port de la 
Ràpita, per facilitar les gestions al sector pesquer.

És vital, per al futur del sector pesquer, que es diversifiqui; 
gestionarem la legalitat de la pescaturisme i emprendrem 
campanyes de promoció adreçades al públic potencial.



5pRoposTes D‘esQueRRa peR a La rÀpITa

Turisme de qualitat i comerç de proximitat

Aparcament per a vehicles de gran tonatge

Tràmits fàcils i ràpids per a la creació d’empreses

aprofitarem els recursos naturals per potenciar un turisme amb valor afegit per al 
poble i revaloritzarem el comerç de proximitat com a motors econòmics rapitencs.

el sector del transport és una altra de les 
fonts econòmiques del nostre poble que 
cal reforçar amb fermesa i decisió.

Posarem en marxa un aparcament públic per 
a camions i vehicles de gran tonatge. És una 
necessitat per a la flota de camions rapitencs 
tenir un espai adequat per a l’estacionament i 
el descans dels conductors. 

Donarem un servei d’assessorament 
i formació i l’espai per desenvolu-
par nous projectes empresarials per 
abaratir els costos de creació d’una 
nova activitat.
Crearem la finestra única per faci-
litar els tràmits administratius que 
comporta la creació d’una empresa.

Oferirem la nostra col-
laboració a l’associació d’em-
presaris rapitencs l’Estació 
Nàutica i al Col·lectiu de Cui-
na La Ràpita per impulsar un 
model turístic sostenible i de 
qualitat. Impulsarem la crea-
ció de noves places hoteleres 

i serveis turístics de qualitat. 
Treballarem per convertir el 
port de la Ràpita en escala 
per a creuers.
Adequarem l’Aluet per fer-lo 
un atractiu turístic natural, 
amb els serveis i el manteni-
ment adients. 

Reforçarem el comerç de 
proximitat, en col·laboració 
amb la Unió del Comerç Ra-
pitenc, amb noves campa-
nyes de promoció.
Donarem suport als esta-
bliments amb l’aplicació 
d’avantatges fiscals.
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+ per a les persones
proximitat i serveis

sempre és el moment per prestar serveis i parar atenció en les persones. aquest és 
el nostre repte principal. per això garantim que el nostre ajuntament s’unirà a les 
entitats i a les persones per millorar socialment la Ràpita.

Dinamitzarem les entitats locals

És imprescindible per a la dinamització social que l’ajuntament vagi de la mà de les 
entitats i associacions rapitenques. 

Crearem la figura del gestor d’entitats i 
associacions, que vetllarà per conèixer 
de primera mà les necessitats, les pro-
postes i les inquietuts cíviques amb la 
intenció de poder-les satisfer. 

Impulsarem la creació dels Moments 
Cívics, unes trobades periòdiques entre 
els representants de les associacions i 
entitats amb el Govern municipal, per 
definit prioritats i fer-ne el seguiment.

Gent gran i serveis assistencials

prioritzarem les polítiques per a la gent, perquè els serveis com ara l’assistència a 
domicili, el transport adaptat i l’acompanyament són indispensables a la Ràpita que 
volem al servei de les persones.

El Casal Municipal del Jubilat, 
el convertirem en un model de 
referència. Ampliarem i millo-
rarem els espais i els serveis.

Distribuirem, a les persones que 
ho necessitin, el xec servei, una 
subvenció per reduir el preu per 
hora dels serveis assistencials 
necessaris per millorar la qua-
litat de vida de la gent del poble.
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De festa, a la Ràpita

Accés fàcil a l’habitatge

L’Ajuntament, més a prop de les persones

els rapitencs hem de trobar l’oferta d’oci nocturn que volem dins al poble. Des del 
nostre ajuntament, ho farem una realitat.

La joventut rapitenca mereix tenir 
a l’abast una oferta d’oci nocturn 
atractiva. Implantarem mesures de 
seguretat i ampliarem l’oferta de 
concerts, festivals i música en viu, 
sempre en col·laboració amb els pro-
pietaris dels locals privats. 

Pensant en la joventut del poble, 
però també en els joves turistes, cal 
que l’Ajuntament faciliti la millora i 
l’ampliació de l’oferta d’oci nocturn.

la demanda de segones residències ha provocat un gran increment del preu de l’ha-
bitatge al nostre poble, que es manté elevat malgrat la crisi. Hem de facilitar l’accés 
a l’habitatge als joves i a les famílies amb pocs recursos.

Establirem la fórmula ade-
quada, en col·laboració amb 
les empreses promotores de 
la Ràpita, per crear un catàleg 
d’habitatges de lloguer i de 
lloguer amb opció de compra, 
a preus ajustats, per facilitar 
a la gent jove i a les famílies 
amb menys recursos del nos-
tre poble l’accés a l’habitatge. 
Tothom té dret a l’habitatge; 
farem que sigui fàcil.

Organitzarem l’Ajuntament perquè sigui 
més proper a les persones i transpa-
rent. Nomenarem el defensor del poble 
i els regidors de barri perquè es puguin 
resoldre d’una manera senzilla i directa 
les sol·licituds, les queixes i els suggeri-
ments que es presentin.
L’Ajuntament obert a tothom.
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+ espais per a les persones
cultura i esports

els equipaments culturals i esportius són el repte immediat per tenir una Ràpita 
plena d’oportunitats per als moments de lleure.

Habilitarem un centre cívic per a entitats i joves

les entitats cíviques i els grups de joves necessiten punts de trobada per desenvolu-
par els seus projectes d’una manera digna i amb les eines necessàries al seu abast.

Les entitats de la Ràpita tin-
dran el seu espai a l’Hotel 
d’Entitats, amb l’equipament 
i els serveis per dur a terme 
les seves tasques associati-
ves.
El Casal Jove serà un espai 
de trobada i reunió de les en-
titats juvenils, on podran de-
senvolupar el seus projectes 
lúdics i socials.
Els bucs d’assaig, associats al 
Casal Jove, oferiran la possi-
bilitat als grups musicals de 
la Ràpita d’assajar en qualse-
vol moment.

Oferirem una programació cultural estable

la Ràpita necessita que els espais culturals siguin una realitat al més aviat possible. 
impulsarem la construcció definitiva de l’auditori, la biblioteca i el museu del mar a 
les casotes.

L’essència del poble es troba en les 
arrels culturals. Calen espais perquè 
les persones puguin tenir accés a la 
cultura. 

Acabar i posar en funcionament l’au-
ditori, la biblioteca i el Museu del Mar 
a les Casotes és prioritari. Fixarem 
una programació cultural estable, 
amb la col·laboració dels agents im-
plicats.
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Nova pista coberta annexa al pavelló

un dels reptes que volem assumir és solucionar la sobreocupació de l’actual pavelló 
municipal. a més, potenciarem els esports nàutics aprofitant la badia dels alfacs.

Una pista coberta entre el 
pavelló i l’institut ampliarà la 
disponibilitat d’espai i facilita-
rà l’organització i la progra-
mació dels entrenaments de 
tots els clubs. Així evitarem 
la sobreocupació de l’actual 
pavelló municipal d’esports. 

Construirem un nou camp 
de gespa artificial per jugar 
a futbol 7 dins l’estadi de la 
Devesa.
Planificarem i desenvolupa-
rem la creació d’una estació 
nàutica municipal aprofitant 
l’excepcionalitat de la badia.

Apostem per un complex 
ubicat al nou port, que dis-
posi d’un camp de regates de 
rem, un hangar per als bots 
de rem i vaixells de vela i 
unes aules per a la formació 
de les persones que practi-
quen aquests esports. 

Amb la finalitat de fomentar i 
potenciar la pràctica de l’es-
port, perquè és saludable i 
permet les relacions socials, 
instal·larem pistes poliespor-
tives a cada barri del poble: 
l’Espanyol - Aiguassera, els 

Pescadors, la Devesa i Garbí.
Aquestes pistes poliespor-
tives, prefabricades especi-
alment per a la pràctica de 
l’esport als barris, ofereixen 
la seguretat adient a l’hora 
de fer esport. 



10 eleccions municipals 2011

Desenvoluparem urbanísticament la zona de l’Horta Vella

Portarem la fibra òptica i una xarxa pública Wi-Fi al poble

Baixarem l’impost de la contribució

la competitivitat de la societat actual pas-
sa per ser capdavanters en les noves tec-
nologies.

Implantarem la fibra òptica i la xarxa pública Wi-Fi 
a la Ràpita, perquè sigui un poble més competitiu, 
tant en l’àmbit de l’educació com en el comerci-
al i l’industrial. Posarem les noves tecnologies 
a l’abast de tothom i seran la clau de les nostres 
oportunitats.

Aplicarem un control exhaustiu de la despesa 
de l’Ajuntament. Cal optimitzar i gestionar res-
ponsablement els recursos públics. Retallarem 
despeses i reduirem el sou de l’Alcaldia.

Sol·licitarem una revisió cadastral per ajustar 
l’impost de la contribució al valor actual i real 
dels habitatges. No volem continuar pagant per 
un valor que els nostres habitatges no tenen.

Recuperarem la identitat rapitenca, im-
pulsant els projectes de l’Horta Vella, amb 
una urbanització semblant a la Cros, i el 
de la Marina del Saliner, vinculada al port. 
Planificarem un creixement moderat que 
doni feina a les constructores locals.  
Cal un nou Pla pensant en la qualitat de 
vida dels rapitencs i les rapitenques, en la 
nostra identitat i la nostra economia.

+ per la ràpita
un poble d’oportunitats

convertirem la Ràpita en el millor poble per als rapitencs. serem un Govern respon-
sable i valent. millorarem econòmicament i socialment el nostre poble. 

amb el nou pla d’ordenació urbanís-
tica (poum) tenim l’oportunitat de fer 
de la Ràpita un poble capaç de com-
binar tradició i modernitat, arrels i 
progrés.
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Eliminarem el caos circulatori

Reorganitzarem els carrers i la 
circulació perquè moure’s per 
la Ràpita sigui fàcil. 
Adequarem l’avinguda dels Es-
ports i hi tornarem a ubicar la 
parada de bus. Planificarem 
dues circumval·lacions per evi-
tar la concentració de trànsit al 
centre del poble i millorarem 
la seva connexió amb la zona 
marítima. Eliminarem barreres 
arquitectòniques i obrirem el 
carrer la Pau per dinamitzar el 
trànsit de la zona comercial del 
mercat.

la mobilitat de les persones ha de ser fàcil i adaptada als usos quotidians. cal plani-
ficar l’adequació dels carrers a les necessitats bàsiques de les persones.

La universitat, a la Ràpita

el complex de l’iRTa, el centre d’aqüicultura i la unitat d’ecosistemes aquàtics ha de 
ser el centre de referència en formació i recerca en aqüicultura i ecosistemes aquà-
tics del campus universitari de les Terres de l’ebre.

Consell d’experts: junts farem

Amb la Universitat Rovira i Virgili 
i la col·laboració del clúster aqüí-
cola, implantarem postgraus uni-
versitaris de cultius marins que 
faran de la Ràpita un centre de 
referència en formació i recerca.
L’aplicació dels resultats obtin-
guts beneficiarà el sector mari-
ner i empresarial del poble.

Crearem l’òrgan consultiu que debatrà i reflexi-
onarà sobre les línies que cal seguir per desen-
volupar el nostre poble i marcar els principals 
objectius.
Demanarem als representants econòmics i so-
cials de la Ràpita que hi participin, per definir el 
Pla d’Impuls i Projecció a l’Exterior del nostre 
poble.

+ 



www.esquerra.cat/larapita

Junts aixecarem la ràpita

+Junts farem


