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Lo Trabucador

L’historiador Oriol Junqueras, candidat a les elecci-
ons al Parlament europeu per Esquerra Republica-
na de Catalunya, juntament amb els candidats de 
les Terres de l’Ebre, el miravetà Josep Maria Sáez i 
l’ampostina Sònia Tomàs, portarà les Terres de l’Ebre 
a Europa després de les eleccions del proper 7 de 
juny. 

L’Europa que Esquerra defineix es construeix entorn 
una Europa plural que respecti la diversitat nacional, 
cultural i lingüística; una Europa social, sostenible i 
més competitiva que actualitzi el model de l’estat 
del benestar; una Europa transparent i democràtica 
que potenciï els mecanismes de participació i, final-
ment, una Europa amb una política exterior pròpia i 
unida davant els reptes globals. 

Per això les Terres de l’Ebre necessitem una veu com 
la del nostre candidat a Europa.
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La gestió urbanística del Govern 
municipal és un caos absolut 
La Comissió d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre (CUTE) ha denegat 
l’aprovació definitiva del Pla parci-
al del Saliner perquè no s’adequa 
als requisits de l’entorn.

La nefasta gestió urbanística del 
Govern municipal és inadmissible, 
perquè suposa una gran pèrdua 
de temps, de valor patrimonial i, 
sobretot, de diners de les arques 
municipals, que són del poble ra-
pitenc.

No es pot entendre el model de 
poble que volen el PSC i IC-V, per-
què durant els sis anys que fa que 
gestionen la planificació urbanís-
tica ha sigut un desgavell i les se-
ves decisions han estat una deriva 
constant.

El PSC i IC-V han deixat que pas-
sés el temps inútilment, fent un 
mal ús de l’economia rapitenca i 
demanant un canvi darrere l’altre, 
des de la remodelació del Pla par-
cial del Saliner fins a voler tornar 
a deixar en rústic els terrenys de 
l’Horta Vella.

Finalment, després d’anys de trà-
mits, la CUTE suspenia l’aprovació 
definitiva del Saliner. Una decisió 
que des d’Esquerra valorem posi-
tivament, perquè no podem posar 
blocs de l’estil dels del carrer Sant 
Josep al darrer tram de litoral que 
ens queda al poble.

Aquest Govern rapitenc va anul-
lar el model urbanístic anterior 
del Saliner, que projectava una 
urbanització marina que hauria 
aportat riquesa i valor afegit a la 
Ràpita, però durant aquests anys, 
ha estat incapaç d’aprovar un altre 
Pla parcial. I, ara, tardarem quinze 
anys a tenir un Pla parcial urbanís-
tic adequat per al Saliner,  fins que 
la conjuntura sigui favorable per 
desenvolupar plans urbanístics 
beneficiosos per al poble.

El més greu de la situació és que 
no es tracta d’un fet aïllat en l’ur-
banisme de la Ràpita, sinó que fets 
com aquest es repeteixen cons-
tantment en tots els plans urba-
nístics que cal implementar a la 
Ràpita.

El PSC i IC-V han deixat 
passar el temps inútil-
ment fent un mal ús de 
l’economia rapitenca i 
demanant un canvi rere 
l’altre

Antoni Canicio pre-
sideix la Sectorial 
de Medi Ambient

El regidor Antoni Canicio presi-
deix la Sectorial de Medi Ambi-
ent d’Esquerra a l’Ebre. L’hidro-
geòleg, amb una experiència 
ben sòlida al darrere en temàtica 
mediambiental, afirma que “cal 
pressionar el Govern de l’Estat 
perquè executi les obres de des-
contaminació de l’embassament 
de Flix i fer totes les actuacions  
que calgui perquè el nou Pla de 
conca inclogui el cabal ambien-
tal aprovat per la Comissió de 
Sostenibilitat. Perquè ens hi va 
el futur del riu i del Delta”.

L’urbanisme d’Esquerra: desenvolupament sostenible, equilibrat i ordenat

L’urbanisme del PSC i d’IC-V: especulació, massifi cació i caos

El pla parcial de l’Horta 
Vella, després de 6 anys 
de tramitació per urbanit-
zar-lo, ara volen retornar-
lo a zona rústica

No podem posar blocs de 
l’estil dels del carrer Sant 
Josep al Saliner, el darrer 
tram lliure del litoral rapi-
tenc a la vora del Delta
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Lo Trabucador
Secció Local de la Ràpita 3

El pressupost municipal de 2009 hipoteca el futur 
de la Ràpita per a 15 anys

El pressupost de 2009 no compleix amb 
els objectius marcats pel Govern  mu-
nicipal (PSC i IC-V) de contenció de la 
despesa i de grans inversions per frenar 
l’efecte de la crisi a les empreses del po-
ble.

La despesa corrent i de personal repre-
senta el 70 % del pressupost rapitenc; 
l’any 2008 en representava el 60 %. 

Les inversions  previstes per a l’any 2009 
suposen el 20 % del pressupost, mentre 
que l’any 2008  eren del 35 %.

Les despeses de personal s’han incremen-
tat, des que governen el PSC i IC-V, un 60%, 
és a dir, més de 2 MEUR (350 MPTA).

La despesa corrent de l’Ajuntament ha aug-
mentat un 70 % en només sis anys.  Això 
signifi ca  2 MEUR (més de 300 MPTA).

Si analitzem el pressupost 2009 de l’Ajuntament, comprovarem 
que, com a conseqüència de la mala gestió i la falta de planificació 
econòmica del Govern municipal, tenim el futur de la Ràpita hipo-
tecat.

El Govern de PSC-ICV, tal com anunciavem des d’Esquerra, ha fet 
les coses molt malament durant els anys de bonança econòmica i 
en els primers pressupostos de la crisi, ja han endeutat el futur del 
poble. Així ho adverteix l’informe tècnic d’Intervenció de l’Ajunta-
ment:

“La formalització d’una operació d’endeutament com la proposada 
situa l’Ajuntament en una situació econòmica molt delicada”.

“La capacitat anual de retorn  del préstec a què haurà de fer front 
l’Ajuntament serà negativa a partir de l’any 2010”.

“Si el govern municipal no aplica una veritable política de conten-
ció de la despesa, la situació econòmica de l’Ajuntament serà difí-
cil”.

El Govern municipal endeuta la Ràpita 
fins al límit

Evolució de la despesa 
2004 - 2009

inversions 
reals 20 %

despeses 
de personal 39 %

béns i 
serveis

31 %



 Equipaments culturals

C. Sant Francesc, 27
La Ràpita
(Montsià)
www.esquerra.cat/larapita
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Treballem per la Ràpita de sempre 

Participació ciutadana  

 Equipaments esportius

En els darrers anys la Ràpita ha 
crescut molt i els veïns s’han 
convertit en les persones que co-
neixen millor els problemes que 
afecten el seu barri i és, per tant, 
molt important la seva participa-
ció i opinió.
És responsabilitat de l’Ajunta-
ment crear i fomentar el bon 
funcionament dels mecanismes 
que faciliten la participació ciu-
tadana.
Esquerra vam proposar crear la 
figura del Regidor de Barri, inter-
locutor entre veïns i Ajuntament.

En aquest sentit, proposàvem la 
distribució de la Ràpita en 5 bar-
ris diferents,  Els  Sequesos, el 
Nucli Antic, Els Hortets,  El Barri i 
La Devesa, per  facilitar la relació 
entre els veïns i l’Administració 
Local.  
El Ple va aprovar la proposta 
d’Esquerra Republicana; ara bé, 
l’equip de Govern encara no 
ha fet cap actuació que signifi-
qui avançar cap a una situació 
de participació ciutadana real i 
d’interactuació entre cada barri i 
l’Ajuntament. 

Cal fomentar la pràctica de l’es-
port, i l’Ajuntament ha de facilitar 
l’espai per fer-ho, infraestructu-
res adequades que en permetin 
l’ús en el dia a dia. Esquerra vam 
demanar a l’equip de Govern que 
fes gestions per crear l’escola 
nàutica municipal i que delimités 
un camp de regates, a més de fer 
els tràmits perquè el projecte tin-

gués el suport del Consell Català 
de l’Esport i de les federacions 
nàutiques. El Ple va desestimar la 
proposta. 
Esquerra també demanava la 
construcció d’una pista polies-
portiva coberta annexa al pave-
lló d’esports,  útil per a diversos 
usos, però el PSC i IC-V també 
van desestimar la proposta.

Ens sembla que una bona ofer-
ta cultural passa per l’adequació 
dels equipaments municipals on 
es fan les activitats culturals i, te-
nint en compte que l’economia 
de l’Ajuntament no permet fer 
l’auditori que la Ràpita necessita, 
vam presentar una moció per fer 
una remodelació del Casal Cul-
tural el Maset i de la sala d’actes 

de l’Ajuntament: climatització, 
so i il · luminació. La moció es va 
aprovar per unanimitat. 
Així mateix, amb la resta de grups 
a l’oposició, vam demanar que es 
reconsiderés el projecte de res-
tauració de l’Església Nova i que 
es destinés sobretot a activitats 
culturals, però el PSC i IC-V van 
rebutjar la proposta.

Edita: Fundació Josep Irla


