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Torna a apropar-se època d’eleccions
municipals. Unes eleccions en les quals,
amb tota certesa, hi haurà canvi
d’alcalde, ja que Miquel Alonso no es
torna a presentar. D’aquesta manera,
es tanca una etapa marcada per la
divisió dels partits polítics del poble en
dos blocs, que ha comportat un estil de
govern, i d’oposició a vegades també,
que generalment es recreava amb
l’enfrontament. Formes de govern i
oposició que serveixen per engreixar
egos polítics però, no per beneficiar el
poble. Així, s’enterraven projectes com
el que portàvem de la Marina del
Saliner, aprofitant referèndums fets en
moments de gran popularitat, on et
voten els 4 teus, i s’aprova tot el que
calgue. I ara pagaríem per fer marxa
enrere i recuperar-ho.
No podem continuar fent aquella política
de la picabaralla, que només porta a
governar, més pendent de no pifiar-la o
de demostrar, que d’allò que penja te’n
sobra. Aquestes eleccions arriben en un
moment en què tots semblem sorpresos
per la exagerada persistència de la crisi
econòmica, que accentua encara més
les seues conseqüències a l’economia
de casa, i que obligarà a gestionar
l’ajuntament amb molt de senderi, amb
capacitat de sumar, d’entendre’s amb
els diferents partits, amb entitats i amb
la gent del poble...on serà important
treballar per anar junts, perquè junts
sempre farem més.
El nostre projecte ens el plantegem així,
i per això l’encapçala Josep Caparrós,
perquè és la persona capaç de portar-ho
a terme, perquè calen noves formes.

Opinió

Josep Caparrós

Ara hem de convertir el millor poble del
territori en el millor poble per als
rapitencs. Un poble pensat per a la gent
que hi vivim, sense oblidar la gent que
ens visita. Un poble que necessita un
Govern responsable i valent que treballi
per millorar econòmicament i socialment
la Ràpita. Ara no és moment de grans
projectes, és moment d’aprofitar les
possibilitats que tenim, creant ocupació i
millorant l’economia local.
Ara cal anar a una, perquè junts farem
més per desenvolupar definitivament sòl
industrial per atreure noves empreses,
més per potenciar el turisme de qualitat,
més per assessorar als joves amb els
nous projectes, més per ajudar els nous
comerços i recolzar els ja existents, més
per impulsar el sector pesquer,...
Ara és el moment de les persones i de
la seva millor qualitat de vida. Junts hem
de treballar per ser l'enveja dels nostres
veïns, per potenciar els nostres sectors
econòmics, els serveis i la nostra
cultura.
Si creus que la Ràpita té una nova
oportunitat de futur, apunta't al nostre
projecte.

LA RÀPITA

Calen noves formes per
afrontar els reptes de futur
del poble

Coneixeu el vers del gran poeta català del
poble Miquel Martí i Pol "tot està per fer i
tot és possible"? Cal que els rapitencs el
tinguem sempre present. L'hem de tenir
present perquè a la Ràpita hi ha molt per
fer però, sobretot, hi ha persones que
estem convençudes que és
possible transformar el nostre poble en un
lloc ideal, on viure, on treballar, on gaudir
de la família, els amics i els companys.
Entre aquestes persones, hi ha Josep
Caparrós, fill de la Ràpita, i que coneix de
ben aprop el tarannà de la gent rapitenca.
Josep afronta el repte de liderar el projecte
d'un poble orgullós de la seva gent, del
seu patrimoni i del seu paisatge. Un
projecte que ha de comptar, sense cap
dubte, amb la implicació de tota la
ciutadania rapitenca. Només sumant
esforços millorarem la Ràpita.
A la Ràpita queda molt per fer
però, sobretot, estem convençuts que al
poble tenim gent emprenedora,
treballadora i capacitada per tirar endanvat
i fer-ho possible. Ara bé, cal que ens ho
creguem, ens hem d'estimar i valorar més
com a poble. Per això, el nostre projecte
vol comptar amb les persones i vol
treballar per a les persones.

La Ràpita, un poble
d'oportunitats

ALBERT SALVADÓ
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Ara cal un nou Pla
pensant en la qualitat de
vida dels rapitencs, en la
nostra identitat i la
nostra economia.

Notícia

La fesomia pròpia de la Ràpita
s’havia caracteritzat sempre per
gaudir d’una imatge gairebé
idíl·lica, de poble costaner, amb
habitatges baixos o d’alçada
mitjana, que havia estat l’enveja
dels pobles veïns. Els darrers anys
però, un creixement urbanístic
desmesurat ha trencat la nostra
singularitat i ens ha deixat una
imatge metropolitana, de blocs de
pisos, destinats a un turisme de poc
poder adquisitiu, que només han
provocat un augment desmesurat
del preu de l’habitatge per la gent
del poble.
Aquest canvi d’urbanisme, que ha
incentivat els darrers anys el
Govern municipal, ens ha fet perdre
els orígens i com sabeu, qui perd
els orígens perd la identitat.
Nosaltres no volem perdre la nostra
identitat i, tal com ja vam fer amb el
desenvolupament de la zona de la
Cros, continuem apostant per un
urbanisme de baixes densitats, de
zones verdes i espais públics.
Habitatges per als rapitencs, per a
una primera vivenda a preu
assequible i també per potenciar un
turisme de major poder adquisitiu,
promocionant alhora zones
hoteleres.

Reflexió

Zona de la Cros-Caprabo, exemple del nostre model d'urbanisme

L'urbanisme, identitat i
economia

Parlem amb la gent per fer
una millor Ràpita entre tots
i per a tots

Després de 20  anys de vigència del
Pla General urbanístic, ha arribat el
moment d’una  nova redacció però,
quin poble volem? Ara és el
moment de recuperar la  nostra
identitat, de recuperar els projectes
urbanístics de l’Horta  Vella, amb
una urbanització semblant a la
Cros; el de la Marina del  Saliner,
vinculada al nostre port. És l’hora
de corregir els errors,  planificar una
Ràpita amb un creixement moderat,
que doni feina a les  constructores
locals i no a especuladores
forasteres. Una Ràpita que  ofereixi
la qualitat de l’Ebre i no la quantitat
de grans ciutats. Una  Ràpita que
aposti pel turisme de valor afegit i
no pel model de pisos de 40m²
desocupats.
Ara cal un nou Pla pensant en la
qualitat de vida dels rapitencs i
rapitenques, en la nostra identitat i
la nostra economia.

Un dels nostres objectius principals per
al curs vinent, que s’encetarà després
del 22M, és aconseguir que els
rapitencs i rapitenques puguin viure i
treballar a la Ràpita.

Per tal d’aconseguir-ho,  proposem
diverses mesures que han de permetre
diversificar l’economia rapitenca donant
suport als  diferents sectors econòmics:
potenciant els polígons industrials,
ajudant les petites empreses, facilitant
l'emprenedoria i aconseguint un turisme
de qualitat.    Evidentment, és necessari
que la ciutadania rapitenca també aposti
per aquest objectiu i per saber si és així,
hem engegat una seguit d'eines de
participació que han de tenir com a
resultat definir tots junts el futur que
volem per a la Ràpita.

Així, d'una banda, hem dut a terme
trobades sectorials perquè entitats,
associacions i institucions diguin la seva
sobre quin és el futur que esperen.
També hem enviat a cada casa
rapitenca una butlleta en què, a títol
personal, cadascú pot aportar les seves
inquietuds i les seves propostes. En la
mateixa línia i aprofitant les noves
tecnologies, també hem penjat a la
xarxa (Internet) una bústia de
suggeriments, on cada rapitenc pot
donar la seva opinió.

Els resultats obtinguts a partir de totes
aquestes eines ens seran molt útils a
l'hora d'elaborar un programa electoral,
que recollirà totes les peticions,
necessitats i projectes de futur, que els
rapitencs volen per als propers anys, per
a la millor Ràpita que haguem tingut
mai.

La Ràpita donarà un pas endavant,
estem convençuts. Però, per afrontar el
futur hem d’anar tots junts, perquè
només junts farem una Ràpita millor.

LLUÍS SALVADÓ

ÈRIKA FERRATÉ
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És molt cansós haver de parlar d’un tema
més d’una vegada, però, crec que hem de
parlar de nou dels treballets de remodelació
de l’avinguda dels Esports, que no han fet
més que generar problemes. A l’aparició
dels volcans conjuntats amb unes voreres
quilomètriques que fan impossible la
circulació, hem de saber ara...on està la
parada del bus? La resposta l’hem d’anar a
buscar al camp de futbol, perquè la manca
d’accés dels autobusos a la parada central
de l’avinguda, ha portat el Govern municipal
a traslladar-la al capdamunt del poble. La
"genial" idea no sembla tan bona i ara volen
ubicar-la a la plaça Carles III (en el moment
de la redacció d'aquesta publicació), al bell
mig del poble, davant d’un col·legi, on la
“fluïdesa” circulatòria és prou coneguda.
Esperem la darrera decisió del Govern
municipal, perquè entre el camp de futbol i la
plaça Carles III, hem perdut el centre? O fins
i tot el nord...
I encara hem d’afegir-hi als treballets, tot un
seguit d’aparcaments en bateria als carres
laterals de l’avinguda, una gran eina si això
no provoqués greuges comparatius entre
veïns. Mentre uns han de pagar els
“assequibles” preus dels guals, els seus
veïns s’alliberen d’aquesta càrrega.
Tot això, és el resultat de la “magnífica”
remodelació de l’avinguda dels Esports,
amb una inversió de 540.000€. I no podem
oblidar mentrestant que el carrer Arenal (a la
Casa del Mar) està impracticable, que el
carrer St. Josep està ple de clots o que
l’asfalt del carrer Gorria (la “curva de la
Suïssa”) està per derrapar... Seria adient
planificar els canvis circulatoris amb criteris
tècnics però, cal pensar en el benestar de la
ciutadania i no complicar-li la vida, ja és prou
complicada per definició.

REDACCIÓ

L'Ajuntament

On està la parada del bus?
Entre el camp de futbol i la
plaça Carles III hem perdut el
centre (i fins i tot el nord)

Ens cal un Govern que
gestioni amb criteris de
planificació, optimització
de recursos i austeritat
en la despesa

Treballs,
treballets i altres
martingales

Mobilitat

REDACCIÓ

Evolució de l'endeutament i la despesa corrent amb el Govern del PSC - ICV

El govern de PSC i ICV ens ha
portat a un endeutament que
supera els 7.600.000€, que significa
un 52% del pressupost de 2011.
Així que, malgrat els grans
ingressos que hem tingut a
l'Ajuntament de la Ràpita durant els
anys del boom immobiliari  i els
préstecs formalitzats el darrer
any per part del Govern municipal,
el poble i la gent continuem patint
mancances importants com la tan
reivindicada biblioteca, espais per a
les entitats o el tant necessari
desenvolupament de sòl industrial.  
Evidentment, amb aquests números
i la situació general no tenim altra
opció que millorar la gestió
econòmica del nostre Ajuntament
i, per aconsegui-ho, no podem
tornar enrerra, cal un Govern que
gestioni amb criteris de planificació,
d'optimització de recursos i
d'austeritat en la despesa.

Estirar més el braç que la    
màniga...no és la solució

Fa unes setmanes el ple de
l’Ajuntament va debatre el
pressupost per aquest 2011, l’últim
d’aquesta legislatura. Per tant,
ha arribat l’hora de fer valoració de
la gestió econòmica que han portat
a terme durant els últims 8 anys el
PSC i ICV al nostre poble.
Malauradament, aquesta gestió no
ha estat caracteritzada per
l’austeritat i la contenció de la
despesa, sinó tot el contrari. De fet,
en aquests anys de govern del PSC
i ICV, la despesa corrent ha
augmentat fins superar els
10.800.000€ (gràfic), que significa el
83% del pressupost municipal. A
aquest increment, a més, hem
d'afegir un altre aspecte de la gestió
econòmica d'aquest govern
municipal: l'evolució de
l'endeutament (gràfic) del nostre
poble.
Dues xifres molt preocupants per la
situació econòmica global en què
estem immersos i, especialment,
perquè quan hi havia bonaça
econòmica i a l'Ajuntament els
diners entraven en quantitat no van
saber, o no van voler, estalviar. I
tots sabem que passa a una casa
quan estirem més el braç que la    
màniga....
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REDACCIÓ

La portada l'hem aprofitat per a què
pugueu conèixer millor el nostre candidat
per a les properes Eleccions Municipals de
2011. Per això, a la contraportada volem
destacar l'equip de la gent d'Esquerra a la
Ràpita.
Un equip de persones organitzades per a
un objectiu determinat: fer la millor Ràpita!
Som un equip heterogeni, de joves i grans,
de noves i experimentades, de militants i
independents, de dones i homes que
aportarem, això sí, els nostres
coneixements, l'esforç i l'experiència
perquè la Ràpita aprofiti els seus actius

Lo Trabucador

Ara és moment de marcar un full de ruta
clar, saber com volem que sigui la Ràpita i
treballar per aconseguir-ho.
Ara cal dinamitzar l’economia del poble i
aprofitar totes les possibilitats que tenim.
Junts hem d'esforçar-nos per poder
superar la situació econòmica que vivim i
treballar per un millor benestar.
Per la nova etapa, que enceta les
Eleccions Municipals, el nostre equip som
capaços i estem convençuts! 
Tenim les eines necessàries, ara, hem de
posar-nos tots junts a vogar en la mateixa
direcció.

és una publicació d'Esquerra-La Ràpita

Edita Fundació Josep Irla DLT - 1696/2010

El nostre equip

Esquerra-La Ràpita
Carrer Sant Francesc, 23
43540 La Ràpita
larapita@esquerra.org
www.esquerra.cat/larapita

i les oportunitats amb què compta per
convertir-se en un poble capdavanter al
nostre territori.
Aquest equip som el conjunt d'eines i
instruments, que treballarem per fer
funcionar una gran empresa: el nostre
poble.
Treballarem perquè la Ràpita miri al futur
amb la il·lusió, el convenciment i la
certesa, que el nostre poble aconseguirà
millorar socialment i econòmicament.
Ara hem d'aprofitar-ho, ara cal que anem
tots junts per millorar la qualitat de vida de
la gent del poble. 

Junts, millorarem la Ràpita

Renovació i experiència per a la Ràpita
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