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Vam heretar unes comarques amb
greus dèficits d’infraestructures i 
serveis en pràcticament tots els àmbits,
dèficits que arrossegàvem com a 
conseqüència d’un abandonament
històric de les administracions cap a  les
Terres de l’Ebre.

Avui, podem afirmar amb rotunditat que 
hem trencat clarament aquesta
tendència amb un esforç inversor molt 
important. I des del Govern, per primera
vegada en la història,  s’ha entès que
Catalunya tenia un deute històric amb
les Terres de  l’Ebre després de
dècades d’abandonament i que calia
tenir-nos una  consideració preferent.

Malgrat la crisi, més de 700 milions
d’euros invertits en  4 anys a les
nostres comarques reflecteixen aquesta
priorització. Hem  triplicat les inversions
de CiU, per construir o ampliar més de
300 instal·lacions en tots els  camps:
infraestructures, economia i serveis a
les persones.

Deixem l’Ebre  amb un full de ruta
ambiciós: el desplegament de la
vegueria, el  desdoblament de l’Eix de
l’Ebre, l'hospital regional, la 
candidatura de la Reserva de la
Biosfera, el pla estratègic econòmic, la 
xarxa oberta de fibra òptica i el pla
territorial.

Queda molt per recuperar el camí
perdut, però hem  trencat amb l’oblit del
passat. Ens cal continuar treballant.

Lluís Salvadó, candidat al Parlament de Catalunya

Opinió

Lo Trabucador NOVEMBRE 2010

Lluís Salvadó, candidat al
Parlament de Catalunya

El rapitenc Lluís Salvadó, actual delegat
del Govern a les Terres de l'Ebre,
encapçala la llista d'Esquerra per a les
eleccions del Parlament de Catalunya
2010 al territori. Pel que fa a la
demarcació de Tarragona, els primers
llocs de la candidatura els ocuparan Sergi
de los Rios, de Tarragona, com a número
u; Lluís Salvadó, de la Ràpita, com a
número dos, i  Empar Pont, de Reus, com
a número tres.

Esquerra, com a partit que creu en la
distribució territorial en vegueries, emprèn
el camí cap a les eleccions al Parlament
de Catalunya amb la particularitat que
prepara una campanya pròpia per a les
Terres de l'Ebre, diferenciada de la del
Camp de Tarragona, perquè són dos
territoris que tenen realitats diferents i, per
tant, programes amb propostes   
parlamentàries diferents.

Per tant, el candidat ebrenc, que ha
demostrat que és una persona
compromesa amb el municipi rapitenc i
amb el territori, cohesionadora i amb una
gran capacitat de dialogar i consensuar
aquells projectes més estratègics i

transcendents per a les Terres de l'Ebre,
des d'ara serà l'altaveu del territori al
Parlament de Catalunya per reivindicar
totes les nostres necessitats com també
per fer front a possibles nous projectes
agressius per als pobles ebrencs.

Les Terres de l'Ebre necessiten una
Esquerra Republicana forta al Parlament
per continuar avançant cap al model de
territori equilibrat, ordenat, ambiciós i
competitiu, respectuós amb el paisatge,
on també hi ha d'haver activitat
econòmica corrent, indústries, hotels,
cases rurals, granges i activitats
logístiques que permetin que la gent de
les Terres de l'Ebre disposi d'un futur
digne als nostres pobles i ciutats. El
model de territori que Salvadó ha
demostrat que és possible des de la
Delegació del Govern de Catalunya a
les Terres de l'Ebre.

Esquerra treballa per un territori amb
autoorgull, que arrisqui en noves
iniciatives col·lectives, per un territori
que assumeixi les responsabilitats sobre
el seu futur.
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La feina d'Esquerra

Construïm les Terres
de l'Ebre, construïm
la Ràpita

Diada Nacional de Catalunya

Gairebé 700 persones van assistir a la
botifarrada per la independència

Al final de l'acte, els ponents van mantenir un diàleg amb els assitents

En el marc de la Diada Nacional de
Catalunya, Esquerra vam organitzar una
botifarrada popular per commemorar-la i
per reivindicar la independència del
nostre país.

Durant l'acte, que va tenir lloc a la plaça
Carles III amb una gran afluència de
participants i un ambient festiu, hi va
haver els parlaments dels dos màxims
representants d'Esquerra al municipi:
Josep Caparrós, regidor i candidat a
l'alcaldia de la Ràpita per a les

Botifarrada per la independència de Catalunya

En el marc de la campanya d'Esquerra 
Construïm les Terres de l'Ebre, Josep
Caparrós, regidor, i Lluís Salvadó, delegat
del Govern de Catalunya, van explicar la
feina que hem fet per la Ràpita i per les
Terres de l'Ebre des del Govern de la
Generalitat.

La llista d'obres que van explicar anava des
de la nova llar d'infants, amb 102 places, fins
a les 224 places públiques de residència per
a la gent gran, passant per l'ampliació del
CEIP Horta Vella, la construcció de l'institut
3-16, l'auditori i la biblioteca que suposen
una inversió de la Generalitat de més de
900.000 euros, la rehabilitació de les
Casotes i el nou moll del saliner, la
passarel·la de creuers i el moll comercial,
entre d'altres, projectes que han rebut tot el
suport i una gran inversió del Govern de la
Generalitat.

El projecte més destacat de la Generalitat a
la Ràpita ha estat el complex de l'Irta, amb el
Centre Aqüícola que ara s'està ampliant, la
Unitat d'Ecosistemes Aquàtics, l'escola
d'Aqüicultura, que permeten que la Ràpita
en aquests moments tingui més de 100
investigadors d'arreu del món.

properes municipals, i Lluís Salvadó,
candidat de les Terres  de l'Ebre per a les
eleccions al Parlament de Catalunya que
tindran lloc  el 28 de novembre.

Tots dos van coincidir a dir que Catalunya
viu un moment històric, està més a prop que
mai d'assolir la independència, perquè al
nostre país cada vegada tenim més clar que
amb Espanya no hi ha res a fer, que la via
autonomista o federalista està esgotada. Ara
és el moment de decidir el futur que volem
per al nostre país.

 

Salvadó afirmava amb rotunditat que 
Esquerra treballa per retornar la dignitat
a les Terres de l'Ebre amb la vegueria.
Un territori digne és aquell que disposa
d'institucions pròpies per
autogovernar-se, sense subordinacions
a territoris veïns. La vegueria ebrenca
suposarà que l'Ebre deixi de ser un
territori perifèric per passar a ser un
nucli de la xarxa que ha de construir una
Catalunya més equilibrada.

La vegueria de l'Ebre
i el nostre model de territori

En un acte informatiu, Esquerra vam
explicar amb detall el canvi en positiu que
suposa que les Terres de l'Ebre siguin
vegueria. Josep Caparrós com a regidor i
Carles Pasqual i Lluís Salvadó com a c
àrrecs d'Esquerra que han estat implicats
en tot el procés de creació de la Llei de
vegueries, van ser els ponents de l'acte.
Així, Pasqual explicava tot el procediment
legal i Salvadó exposava els beneficis de
la vegueria ebrenca.
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De rotondes i altres desgavells

polítics treballem, i molt, per la societat,
les persones i la seva qualitat de vida. I
només cal constatar algunes xifres que
ho demostren sobradament. En els
darrers 7 anys, amb Esquerra al Govern
català, les Terres de l’Ebre hem deixat
de patir l’abandonament històric dels
anteriors 23, i hem passat dels 82 M€
invertits l’any 2003 als més de 226 M€
aquest 2010. Implantant projectes tan
importants, i impensables abans, com la
Universitat de les Terres de l’Ebre, o la
creació de 960 de places de

És conegut que l’adaptació  dels humans
als canvis sobtats és difícil, però també és
sabut que,  habitualment, els canvis
comporten millores. Amb tot, sempre hi ha
excepcions  que confirmen les regles, com
les rotondes, més conegudes com a 
volcans, de  l’avinguda dels Esports, que
és una gran excepció. Sembla complicat
fer les coses  tan mal fetes, però
l’evidència és tal que em resulta
impossible no fer-ne esment.                   

residència per la gent gran o més de 1.000
de places de llars d’infants, per ficar alguns
exemples. I això només s’aconsegueix amb
una gran feina dels altres polítics que, dia
rere dia, han estat al peu del canó treballant
i gestionant els diners públics per donar
bons serveis a la ciutadania. Per tant, sobta
moltíssim que alguns polítics encara
critiquin que els altres tinguin diverses
responsabilitats i es pategin el territori de
cap a cap per fer la seva feina. Només
voldria fer una pregunta i cadascú què
reflexioni: treballem o estafem?

Calia regular el trànsit de
l’avinguda, però calia
fer-ho ben fet, i no fer-la
impracticable

Treballem o estafem?
Reflexió

JOSEP CAPARRÓS, candidat a l'alcaldia

JOSEP CAPARRÓS, candidat a l'alcaldia

El trencament entre el món polític i la
societat civil cada cop és més gran i,
sovint, les actuacions d'alguns polítics
condueix a augmentar aquest
allunyament. Evidentment, vist des de
l'òptica de la societat civil, fins i tot, jo
podria pensar el mateix, tenint en compte
que dia sí dia també els mitjans de
comunicació ens informen sobre casos
d'estafes i malversació de fons públics per
part d'alguns dirigents (ex. cas Millet, cas
Pretòria).                           
No obstant, cal demostrar que altres

Calia regular el trànsit de l’avinguda, però
fer-ho ben fet, i no fer-la impracticable. Els
nous volcans han transformat una de les
avingudes més àmplies de la Ràpita en un
embut que no deixa  transitar els cotxes, els
autobusos i que, a més, dificulta l’accés
dels  camions que abasteixen els negocis de
tota la zona. També cal no oblidar el nou
carril bici, que passa per davant de diverses
sortides de pàrquings amb el perill que això
suposa.               
A aquesta actuació vull  sumar-hi la
peatonalització de l’àrea del remodelat
Mercat municipal (1 M€  d’inversió) que no
permet accedir a la zona de compres amb el
cotxe... Com hem de revitalitzar el mercat i
dinamitzar la zona  comercial si no s'hi pot
accedir amb vehicle? Se’m fa difícil trobar-hi
una explicació  lògica, a aquestes
actuacions, i més encara si li sumem les
no-obres del carrer 8 de  gener (al Casal
dels jubilats), que ha estat massa mesos
sense urbanitzar i que hauria de ser una de
les vies de circulació prioritèries, sobretot els
dissabtes, amb el mercadillo.
Repeteixo, no li veig la  lògica, però a més,
em preocupa moltíssim que tampoc la trobi 
la major part de la ciutadania, que hauria de
poder fer sentir la seva veu i  demanar als
seus dirigents polítics que treballin per
millorar-los i no per empitjorar-los la qualitat
de vida.

Opinió

Cruïlla embut de l'avinguda dels Esports.
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Esquerra-La Ràpita
Carrer Sant Francesc, 23
43540 La Ràpita
larapita@esquerra.org
www.esquerra.cat/larapita

marca Ebre. Cal que apostem per  
un un model de comerç català, de
proximitat i plural.
Pel que fa a l'atenció a les
persones, treballem per situar-la al
mateix nivell de l'educació i la salut,
i apostem perquè els serveis socials
siguin més propers a la ciutadania.
Continuarem treballant en
l'ampliació dels hospitals comarcals,
en la construcció del nou hospital
de les Terres de l'Ebre, de nous
centres d'atenció a la gent gran i
d'espais per a persones amb
malalties mentals i
neurodegeneratives. Reforçarem i
ampliarem els espais juvenils,
completarem el mapa de llars
d'infants de les Terres de l'Ebre i
continuarem treballant per garantir i
defensar els drets dels col·lectius
d'especial atenció.
El 28 de novembre, no només ens
juguem el nom del president de
Catalunya, sinó també el model de
territori que volem per a les Terres
de l'Ebre.

Territori colonial?
No, gràcies!

Territori equilibrat i
ordenat?
Sí, per favor!

Lo trabucador

Contraposats

és una publicació d’Esquerra–La Ràpita.

Edita Fundació Josep Irla DL B-12000-2006

Durant molt temps, CiU va fer per a les
Terres de l'Ebre un model de territori
colonial, d'on n'extreia els recursos i
n'abocava els residus, que ens ha
condemnat a ser un territori per on les
infraestructures com els trens o l'energia
passen de llarg.
Un model colonial que fa que avui hi
hagi alcaldes convergents que estan
fent l'impossible per portar als seus
municipis macroabocadors o el
cementiri de residus radioactius.

Esquerra apostem per un territori amb
uns sectors primaris vinculats al
paisatge i al turisme amb futur, on la
universitat i els centres d'innovació i
tecnològics continuïn creixent; un
territori amb polígons industrials potents,
on els clústers empresarials puguin
innovar per sortir al món a vendre; un
territori amb un turisme diversificat, per
això apostem perquè les Terres de
l'Ebre siguin reconegudes com a
Reserva de la Biosfera.

El nostre model per a l'Ebre:
persones i territori

El model de territori digne i competitiu que construïm

Eleccions al Parlament

Els dos grans eixos que configuren
la nostra llista de propostes de futur
són l'atenció a les persones i la
projecció de les Terres de l'Ebre,
que inclou la identitat i defensa del
territori, l'economia i les
infraestructures.
És evident que no podem basar la
nostra economia en sectors
fluctuants i poc sostenibles com el
de la construcció; cal que reforcem
els nostres sectors estratègics, com
l'agroalimentari, el turístic i
l'industrial, apostant per la
diversificació econòmica. Per això,
ja hem començat a treballar en la
redacció del Pla estratègic
econòmic de les Terres de l'Ebre,
l'agència de desenvolupament local
per donar suport a les persones
emprenedores i el Pacte territorial
per la innovació: recerca, universitat
i empresa.
La rellevància dels sectors agrari i
pesquer sobre la nostra economia
fa que treballem per una agència
ebrenca de comercialització i 
distribució de productes amb la
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