
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LoLoLoLo            TrabucadorTrabucadorTrabucadorTrabucador            
Butlletí informatiu d’ERC i JERC de La Ràpita. Tardor de 2006 

C/ Sant Francesc, 23  

(43540) La Ràpita 

E-mail: larapita@esquerra.org 

L’assemblea local d’Esquerra de la Ràpita ha elegit a Josep Caparrós 
com al futur cap de llista per a les properes eleccions municipals en 
substitució de Lluís Salvadó. ERC aposta per renovar la seua 
candidatura incorporant gent jove i amb molta projecció per aportar al 
nostre poble noves idees, empenta i il·lusió. 

Josep Caparrós va néixer a la Ràpita l’any de 1980, és titulat en 
Ciències Empresarials i és tècnic superior en Sistemes de 
Telecomunicacions i Informàtics. Actualment treballa d’assessor 
financer i, és gerent de Neodisseny, empresa de publicitat pionera 
amb la promoció turística amb GPS. 

L’any 2001 va fundar i presidir, durant dos anys, les Joventuts 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) a la Ràpita. A les 
passades eleccions municipals ja va formar part de la candidatura 
encapçalada per Lluís Salvadó, com a número cinc.  

JOSEP CAPARRÓS, NOU CAP DE LLISTA D’ESQUERRA A LA RÀPITA 

 

NO A LA PRIVATITZACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL 
 

És un projecte especulatiu que pretén posar en 
venda la major part de les places d’aparcament 
que es construeixin i, a més, s’ha fet un concurs 
poc transparent i fet a mida d'uns interessos 
privats. L’alcalde fa mesos que va escampant pel 
poble qui vol que faci el pàrquing!! 

El poble de la Ràpita perdrà la propietat d’aquest 
espai emblemàtic. El que s’hauria de fer amb un 
projecte de la transcendència d’aquest, no és 
passar el “rodillo”, sinó que s’hauria d’establir un 
debat urgent sobre com millorar i potenciar el 
mercat municipal, i exposar el projecte 
consensuat en un espai de participació 
ciutadana. 

La nostra proposta és la de crear un projecte que 
englobi una planta baixa amb un nou mercat, una 
planta amb un aparcament públic i una altra amb 
un auditori municipal o unes galeries comercials. 

L’equip de Govern de l’Ajuntament de la Ràpita ha aprovat recentment, passant el “rodillo”, la 
cessió a mans privades del mercat municipal per tal de construir un pàrquing privat amb sis 
plantes d’alçada en un dels llocs més emblemàtics del nostre poble. 

Esquerra pensem que el nostre poble es mereix un mercat com cal i que toca millorar-lo ja. 
Però el mercat és tan important que l’ha de pagar l’Ajuntament amb l’ajuda de la Generalitat 
com han fet tots els pobles, Tortosa, Amposta, Vinaròs, Flix,... Un espai tan emblemàtic al 
centre del poble no el podem malvendre.  

Podem fer un auditori al primer pis o unes galeries comercials. Decidim-ho entre tots els 
rapitencs i totes les rapitenques, no només una empresa privada del nostre poble. Veritat que 
ens entenem!! On està la participació ciutadana?? 

 

 



DEPARTAMENT 
IMPORT 

SUBVENCIÓ ACTUACIÓ 

Esports 975.500€ Cobriment piscina i 
millora del pavelló 
poliesportiu 

Joventut 108.466€ Plans locals, entitats 
juvenils, tallers al IES i 
obres al Mas de 
l’Amigo 

679.427€ Església Nova, Av. 
Jaume Perepons Governació 

1.491.893€ Soterrament de 
contenidors al Montsià 

Universitats 550.000€ Unitat de recerca 
d’ecosistemes aquàtics 

Educació 3.160.738€ Centre d’aqüicultura 
IES Els Alfacs i obres 
al CEIP Horta Vella 

Benestar i Família 691.906€ Adequació Casa del 
Mar 

Comerç, Consum i 
Turisme 

55.968€ 
Diverses actuacions 

 

 

 

 Política local 

 

LES AL·LEGACIONS D’ERC FRENEN AL MACROPARC EÒLIC 

 
El parc eòlic marí que es vol instal·lar 
davant de les nostres costes tindrà 
més dificultats a partir d’ara. La 
Generalitat va aprovar a principis de 
setembre el projecte Xarxa Natura 
2000 contemplant les al·legacions 
que Esquerra havia fet a la proposta 
inicial, a les quals, demanàvem que 
s’ampliés la zona de protecció de la 
costa del Delta per així dificultar al 
màxim el projecte de parc eòlic de 
Capital Energy. 

Per això, des d’Esquerra expressem 
la nostra satisfacció i invitem als 
rapitencs i rapitenques a que no 
baixem la guàrdia i continuem lluitant 
conjuntament contra la instal·lació 
d’aquest projecte de parc eòlic. 

 
Finalment, el Govern ha acceptat les al·legacions que en el seu moment vam 
presentar des d’Esquerra i des de la Plataforma per tal d’ampliar la xarxa natura 
2000, just on Miquel Alonso i Florentino Pérez volien posar el macroparc eòlic. 

Al final, sembla que el sentit comú i la defensa del territori han acabat imposant-
se a l’igual que amb el PHN. Alonso ara diu que també està en contra: quan la 
rabosa no pot arribar diu que estan verdes. Per fer memòria un retall de premsa.  

Recordeu que pròximament hem de votar NO al 
macroparc eòlic marí davant de la Ràpita!! 

ERC TREBALLANT PER LA RÀPITA DES DEL 
GOVERN DE LA GENERALITAT 

Aquesta legislatura ha estat molt 
profitosa per als rapitencs i 
rapitenques. S’ha notat una forta 
injecció d’inversions al nostre poble 
des del Govern de Catalunya, i 
sobretot des dels departaments 
dirigits per Esquerra.  Les xifres en 
només 2 anys i mig són molt elevades, 
i us adjuntem un resum destacant les 
inversions més rellevants. 

Altres departaments no governats per 
Esquerra, però on l’actuació del Delegat del 
Govern Lluís Salvadó, rapitenc d’ERC, ha 
estat fonamental per a la seva realització: 

3.812.167 € Destacant el drenatge del 

canal d’entrada al port i el passeig marítim 

que ja vam engegar des de l’ajuntament 

durant l’anterior legislatura. 

 


