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Lo Trabucador

NOU PAÍS, NOVES
MANERES

LA RÀPITA

Potser sí, que podem parlar de canvi...
però, en positiu? Positiu seria que
tinguessim un nou centre educatiu 3/16 i
no haver canviat uns barracons vells per
uns de nous a l'IES Els Alfacs perquè el
nou centre s'ha construït a Tortosa;
positiu seria que l'Hospital de Dia es
trobés a ple rendiment i no a l'espera de
poder obrir portes que, confiem-hi,
esperem que sigui abans que acabi la
legislatura, coml'obertura del nou
auditori de la Ràpita.
Malgrat fer esment només d'alguns dels
projectes que ja estaven endegats la
passada legislatura 2007-2011, el canvi
en positiu proclamat per CiU i l'alcalde
de la Ràpita no es veu per enlloc al
nostre poble. Per contra, els rapitencs
hem hagut de fer front als complicats
temps que vivim amb esforç, imaginació
i tenacitat, qualitats que es troben molt a
faltar en el nostre alcalde, absent molt
sovint -compromisos diversos
impedeixen que hi sigui- i amb una falta
d'ambició notable per solucionar les
problemàtiques locals, que deixa en un
segon o tercer terme, segons les ordres
d'altes esferes convergents.

La ciutadania de Catalunya s'ha marcat
un repte molt ambiciós: la construcció
d'un nou país lliure, democràticament
més fort i socialment més just.
El poble català lluita des de fa anys per
aconseguir ser amo de la seva terra,
disposar de recursos i gestionar el futur.
Res de nou per a qualsevol persona del
món, que esmerça esforços per una llar
digna, un plat a taula i un vestit per a la
seva família. Per això, els nostres
avantpassats van treballar a França,
Suïssa o Alemanya, com d'altres van
venir a Catalunya per treballar i
aconseguir més benestar. Aquest
objectiu és el mateix que el del poble
català, que anhela assolir-lo al més aviat
possible.
Amb tot, la construcció d'un nou país no
té sentit si no deixem enrere tics
antidemocràtics i de cacics. Estem
cansats de la corrupció política i banc
ària, que en beneficia uns quants i
n'ofega la majoria; fastiguejats de veure
imputats o, fins i tot, acusats que es
passegen pel carrer o, pitjor encara,
pels passadissos d'institucions. Cal una
regeneració democràtica profunda amb
mesures de control, de transparència i
de penalització de conductes il·legals i
irregulars, però també cal que la
ciutadania prengui consciència que
aquesta regeneració és imprescindible i
que no serà possible sense la implicació
de la majoria. Per això, hem de passar
comptes, estar informats, fer memòria,
exigir responsabilitats, identificar
culpables i participar-hi.
Ara tenim l'oportunitat: construim un nou
país lliure i net.

Pràcticament a les acaballes de la
legislatura 2011-2015, tristament, la R
àpita es manté en el mateix estat letàrgic
de fa gairebé quatre anys, o pitjor, si tenim
en compte que alguns dels projectes ja
engegats no s'han acabat.
La passada campanya electoral, CiU i el
seu candidat, ara l'alcalde, es venien com
"El canvi en positiu". Canvi de què? De
política? És probable, s'ha abandonat
totalment la ciutadania en mans de la sort
sense reforçar cap dels sectors econòmics
que havien de permetre que el poble
suportés la crisi que ens ha atacat per tots
els fronts. De tarannà? També, la figura
d'un alcalde gris, mediocre, incapaç de
mantenir el suport del grup socialista -amb
qui firmava el millor pacte de legislatura
possible- i amb falta de lideratge per
aconseguir treballar colze a colze amb les
forces que conformen el consistori per tirar
endavant algun projecte nou. 
De fet, la falta d'ambició no només ha fet
impossible que la Ràpita avancés amb
noves propostes, sinó que ha fet que fos
incapaç de finalitzar les actuacions que ja
estaven projectades sobre la taula del
despatx de l'Alcaldia l'any 2011.

Candidat d'ERC a
l'Alcaldia de la Ràpita

La mediocritat marca la legislatura 2011-2015

El govern de CiU paralitza
la Ràpita 4 anys més

Estat actual de l'Auditori, després de quatre anys de Govern convergent (vegeu la pàg. 2)
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En el món d'avui, un símbol de benestar i
prosperitat de les ciutats i els seus
habitants són els equipaments de què
disposen. Serveis bàsics com ara escoles,
centres sanitaris i residències per a la gent
gran són imprescindibles en la nostra
societat, però són els equipaments
culturals els que demostren el potencial
social d'un poble.
La Ràpita va creure fa uns anys que seria
possible entrar en el rànquing de ciutats
modernes, com les poblacions veïnes.

Ajuntament

Imatge projectada de l'Auditori de la Ràpita 

Legal, sí; poc transparent, també. Les
formes han estat kafkianes, però el fons no
és gaire millor. La gran obra venuda és la
remodelació dels carrers Constància i Sant
Isidre i de l'avinguda Constitució, que
correspon a una modificació de crèdit
anterior; en canvi, s'hi inclou una partida de
76.000 € per a publicitat del Govern mentre
es redueix en 60.000 € la de turisme...i
volem ser la capital turística de les Terres de
l'Ebre! Les formes són indignes, però aquest
Pressupost torna a deixar la Ràpita en
escac.

La Ràpita va projectar un Auditori que havia
de donar cabuda a les aspiracions culturals
dels rapitencs, que els evitaria
desplaçaments a altres poblacions per
gaudir d'espectacles culturals i, sobretot,
que ajudaria els artistes rapitencs a treballar
dignament.
Les precàries infraestructures culturals de la
Ràpita, actualment, fan que sigui encara
més lloable, si és que pot ser, el treball,
voluntari o professional, de la gent que s'hi
dedica per fer possible la seva passió
teatral, musical, etc. La realitat d'un Auditori
a la Ràpita s'ha convertit, de nou, en una
ficció, gràcies a la incapacitat del govern
municipal de CiU d'executar un projecte
durant quatre anys.
És imperdonable, la nefasta gestió i la falta
d'ambició d'un Govern municipal que es
permet el luxe de no finalitzar l'auditori dins
del termini previst, tot i que sap que això ens
aboca a conseqüències econòmiques molt
negatives per al nostre poble.
La Ràpita perd, novament, un tren, deixa
anar un nou llençol en aquesta bugada i veu
com un equipament ja projectat ha estat
abandonat per la desídia del seu Govern
municipal. 
La Ràpita té un futur al qual hem de mirar
als ulls, de tu a tu; per això, ha de comptar
amb les infraestructures que demostrin al
món que ha prosperat. 

REDACCIÓ

L'alcalde, apel·lant a la seva "dignitat
per suplicar", no s'ha molestat a fer la
seva feina i buscar un consens que
permetés a la Ràpita comptar amb un
Pressupost digne per a aquest any. Deu
ser que els seus companys convergents
al Parlament no tenen "dignitat", perquè
fa mesos que pacten un Pressupost
perquè no tenen, tampoc, majoria. O
potser els seus companys sí saben què
és fer política? Una vegada més, el
poble pateix la incapacitat de gestió del
seu alcalde.

L'Auditori de la Ràpita: realitat o ficció?

REDACCIÓ

Pressupost 2015, ni formes ni fons

La realitat d'un Auditori
s'ha convertit, de nou, en
una ficció, per la
incapacitat del Govern de
CiU d'executar un projecte
durant 4 anys

Ajuntament

L'Ajuntament de la Ràpita, per primera
vegada en la història, aprova el
Pressupost Municipal 2015 per Junta de
Govern local. Les "bones" formes de
l'alcalde i la seva "predisposició" han estat
fer enviar un missatge eletrònic a un
treballador de l'Ajuntament amb
l'esborrany del Pressupost el dia 23 de
desembre, perquè els grups de l'oposició
fessin el treball i li presentessin les
propostes que volien incloure, sense
prèviament convocar-los per intentar
consensuar una proposta conjunta.
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JERC

Plataforma projecte Castor, davant les costes del sènia.

XAVI
REVERTÉ

Portaveu
JERC-La Ràpita

ser la de la Ràpita que cobrís el
servei de les 25.000 persones de
l'ABS la Ràpita-Alcanar. A més,
exigí explicacions pel cessament de
la directora de l'ABS la R
àpita-Alcanar, que no tenia en
compte el criteri de professionals.
També és ERC qui insta el Govern
a executar d'una vegada per totes la
projectada anella viària del Delta,
que permetria connectar els pobles
deltaics i que ha de continuar amb
la renovació total de la carretera del
Poble Nou.
Aquestes són només algunes
mocions que ERC, en la mesura de
les seves possibilitats, promou; ben
al contrari de l'actitud impassible de
l'alcalde i Govern de la Ràpita, que
acaten, sense aixecar la veu ni
convèncer els seus companys
convergents, decisions impositives i
retallades, tot i que CiU té no una
sinó dues diputades ebrenques al
Parlament.

Ja fa uns anys que la Ràpita pateix una
regressió del model d’oci per al jovent.
Principalment, a causa de la falta de
voluntat del govern local per mantenir
viva la zona del Garbeach: primer, per la
falta de seguretat; després, provocant el
tancament dels locals per la deixadesa
de les instal·lacions. Tot això ha
provocat que el jovent busqués
alternatives d’oci, majoritàriament fora
del poble, amb tot el que això suposa.
L’oportunitat més gran que se’ns
ofereix és la zona marinera del Xicago.
Una bona zona, però insuficient per
encabir-hi tota la joventut per la manca
de diversitat de locals, que són punt de
trobada de gent d’edats diverses: des
d’un noi que comença a descobrir què
ofereix el poble fins al pare que vol
passar una nit tranquil·la. És una
situació incòmoda per als dos que porta
els joves al carrer a fer el “botellón”, per
evitar el mateix ambient.
Les limitacions que ofereix aquest model
porten a alguns a fer “botellón”, a
d'altres, a quedar-se a casa i, si no, a
marxar del poble. Desgraciadament, no
és un fet puntual: arribat l’estiu o les
dates assenyalades, les alternatives
tampoc són sorprenents.
És per això que aplaudim la nova
Comissió Jove i els encoratgem a seguir
avançant, com a tots els altres
col·lectius que lluiten per remodelar les
alternatives del jovent. També ens
oferim a col·laborar en tot el que se’ns
demani i que estigui a les nostres mans.
Així, afirmem que necessitem un model
d’oci plural, en què hi tinguin cabuda
totes les edats en els seus ambients. I
lluitarem per aconseguir-ho.
Cal que tornem a ser el referent d’oci
de la comarca i que tinguem el que tots
ens mereixem.

ERC també al Parlament
aposta per la Ràpita

ERC compta des del 2012 amb un
diputat ebrenc al Parlament de
Catalunya, fet que, normalment, és
un avantatge per a la gent del
territori. Evidentment, això sempre
que aquesta persona treballi per la
seva gent. En el cas d'Esquerra,
aquestes dues premisses es
compleixen amb escreix i la feina
del nostres diputat ebrenc sempre
té en compte el benestar dels
ciutadans de les Terres de l'Ebre.
Així ho demostren les diverses
mocions que afecten directament
l'Ebre i que ha promogut ERC a la
cambra catalana: el desembre
passat, s'aprovava la proposta de
presentar un recurs
d'inconstitucionalitat contra la
indemnització del Projecte Castor,
l'actuació més vergonyant del
Govern espanyol, que premia el
gran empresari Florentino Pérez
després de fer patir durant mesos
tensió i angoixa a la gent de la R
àpita i rodalies pel miler de
terratrèmols que van provocar els
treballs al magatzem de gas
submarí. També va ser Esquerra
qui va aconseguir que el Parlament
aprovés mantenir el servei d'ambul
ància d'Alcanar durant 24 h, que
afectava també directament els
rapitencs perquè llavors havia de
ser

Oci nocturn a la Ràpita:
Crònica d'una mort
anunciada

ERC insta el Govern a
presentar recurs
d'inconstitucionalitat al
pagament a Florentino
Pérez

Parlament de Catalunya
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un pacte de legislatura que es vanagloria
d'haver implementat en un 67 %. I, seguint
en la inoperància, presenta de nou un
Pressupost 2015 sense cap actuació que
permeti continuar el procés.
ERC ha tingut sempre un únic objectiu:
guanyar la independència per fer un país
més just i net. Així, ha treballat i treballarà
sempre per fer-lo realitat, des del
Parlament i des dels ajuntaments. Aquest
2015 és a les nostres mans aconseguir-ho
i la primera oportunitat és al maig amb les
eleccions municipals.

ELECCIONS 2015

és una publicació de la Secció local de la Ràpita

Les municipals, el primer pas

REDACCIÓ

Les municipals són el referent del poble i
els ajuntaments són les bases per assolir
un gran país. Per això, els governs locals
que surtin al maig han de tenir ambició,
uns objectius socials justos i de llibertat i
un projecte clar de poble i de país. No
podem deixar el nostre futur en mans de
dirigents que no són conseqüents i es
proclamen sobiranistes mentre pacten
amb el PP. Hem de tenir clar que les
municipals són el primer pas del camí que
ens ha de portar a la independència del
país i cal començar guanyant a casa.

Secció Local de la Ràpita
Carrer Sant Francesc, 23
43540 La Ràpita
larapita@esquerra.org
www.esquerra.cat/larapita

Guanyar la independència i fer un país lliure i net

Una sensació agredolça deixa l'anunci
d'una convocatòria d'eleccions al
Parlament per al 27S2015. El president
Mas, desoïnt la demanda de la societat
catalana l'11S14 i el 9N14, ajorna les
eleccions fins al setembre i deixa clar que
el "problema de la llista unitària" només
era una excusa més per allargar la seva
estada al Govern. De fet, han passat els
darrers dos anys sense treballar en cap de
les estructures d'Estat necessàries per
tirar endavant la llibertat del nostre país i
pactades amb ERC en
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