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ANTONI CANICIO. UN
2 DE LUXE PER A LA
CANDIDATURA D’ERC

EN MARXA LES NOVES
EINES MUNICIPALS DE
GESTIÓ URBANÍSTICA

Després d’elegir el cap de
llista, ara es fa públic el nom
del
número
2
de
la
candidatura d’ERC: Antoni
Canicio, un privilegi per a La
Ràpita. Experiència, prestigi,
serietat i reconeixement.

El passat mes de desembre
van ser inaugurades les
oficines
de
la Societat
Municipal “ProRàpita” i de
l’empresa mixta “Residencial
Marina del Delta”. Aquestes
eines
milloraran
i
professionalitzaran la gestió
urbanística de l’Ajuntament.
Un dels principals problemes de La
Ràpita és la manca de sòl apte per a
ser edificat. Això provoca dos efectes
negatius sobre el nostre municipi:
l’increment dels preus dels habitatges,
amb la problemàtica social que
comporta, per una banda, i les
restriccions sobre el creixement de la
segona residència, i del turisme, per
l’altra.

Anunciàvem que ERC volia apostar a
La Ràpita per una candidatura amb
una gran capacitat de treball, amb
experiència i amb honestedat. La
figura d’Antoni Canicio recull amb
escreix totes aquestes qualitats.
Com a hidrogeòleg és un gran expert
en la badia dels Alfacs i en tot el
Delta en general. Ha col·laborat en
els estudis de referència realitzats tan
per l’Estat com per la Generalitat. No
obstant, no només ha destacat com a
coneixedor del medi natural, sinó que
també és un dels millors coneixedors
de l’interacció del medi amb les
activitats econòmiques: el cultiu de
l’arròs, la pesca, el port comercial,
tema sobre el que va treballar per a la
Direcció de Ports de la Generalitat.
En aquests darrers anys, Canicio ha
estat un dels referents científics en la
lluita contra el transvasament a totes
les Terres de l’Ebre.
Ara, tot aquest bagatge el posa al
servei directe de La Ràpita.

Conscients d’aquesta realitat, ERC,
des de la Regidoria de Gestió del Sòl
de l’Ajuntament, ens marquem com a
objectiu generar 77 hectàrees de nou
sòl edificable, amb capacitat per a
construir 3.200 habitatges. Per assolir
aquests ambiciosos objectius calien
noves eines de gestió més àgils i
eficients, i per això, vam crear la
societat
municipal
“ProRàpita”,
empresa encarregada dels els tràmits
d’urbanització dels nous sectors
residencials i dels polígons industrials.
En l’àmbit residencial, PRORÀPITA
es planteja dos objectius principals:
Cobrir totes les diferents demandes
d’habitatge del nostre municipi: des
de pisos per als rapitencs i
apartaments destinats a segona
residència, fins a habitatges d’alt
estanding
a
la
Marina
amb
amarrament per al veler, passant per
xalets, adossats o dúplexs.
1.

El segon objectiu de PRORÀPITA
és promoure pisos de protecció oficial
per facilitar l’accés dels joves al seu
primer habitatge a un preu raonable.
2.
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L’Entrevista

ANTONI CANICIO, NÚMERO 2 DE LA CANDIDATURA D’ERC A LES MUNICIPALS
Antoni Canicio, geòleg de professió,
va nàixer l’any 43 a La Ràpita. Entre
1970 i 1985 es va dedicar
fonamentalment a la prospecció de
jaciments miners de metalls preciosos
amb diverses empreses multinacionals,
en llocs tan diversos com Argentina,
Canadà, Nova Zelanda, 5 anys a Mèxic,
etc.
L’any 1985 torna al poble, i es dedica a
realitzar projectes per a diversos
departaments dels governs central i de
la Generalitat en temes com la
planificació hidrològica del tram
inferior de l’Ebre, la dinàmica
evolutiva de les costes del Delta,
opcions d’optimització de la qualitat de
les aigües de la badia dels Alfacs, la
problemàtica del sector comercial del
port dels Alfacs, etc.
Actualment és director tècnic de
l’empresa Riet Vell S.A., dedicada a la
gestió, producció i recerca en el camp
del desenvolupament sostenible de
zones humides.
A part del seu gran bagatge
professional, Canicio, com a expert en
la hidrogeologia del Delta i de l’Ebre,
ha destacat aquests darrers anys com
un dels científics que donen solidesa a
la lluita en contra del transvasament.
Després d’abandonar la militància a
Convergència, des de fa uns anys està
assessorant al grup parlamentari i
municipal d’ERC.

Per què decideixes sumar-te al
projecte d’ERC?
Sintonitzo amb la ideologia nacionalista
d’ERC, però la raó per la qual passo a la
militància és perquè em sento deltaic fins
al moll de l’os, i penso que les Terres de
l’Ebre, i el Delta especialment, es troben
greument amenaçades pel PHN i que
ERC és el partit que està defensant les
Terres de l’Ebre amb més contundència i
honestedat. He lluitat contra el PHN com
a tècnic, a través de la Plataforma, però
penso que no és prou i que cal lluitar des
de tots els fronts possibles.
De fet, em vaig donar de baixa de
Convergència quan vaig veure el seu

posicionament respecte del PHN i els
transvasaments.
Cal aconseguir que la gent que està en
contra dels transvasaments no voti als
partits derrotistes que si bé no defensen
obertament els transvasaments, perquè
no és ben vist, com a mínim els accepten
dient que són imprescindibles o
inevitables, segons els casos, cosa que
considero absolutament falsa. Els
transvasaments es poden aturar.
Què passaria al Delta i a La Ràpita
si es fes el transvasament?
Després de feta l’obra del transvasament
de l’Ebre, el primer que ens afectaria és
en la productivitat pesquera, que pot
caure entorn del 30% en un parell
d’anys, creixent progressivament fins a
un 60-70 % si es porten a terme el
regadius que contempla el pla hidrològic
a la conca de l’Ebre.

“penso que les Terres de
l’Ebre, i el Delta
especialment, es troben
greument amenaçades pel
PHN i que ERC és el partit
que està defensant les
Terres de l’Ebre amb més
contundència i honestedat.”
La resta dels mals que patirà el Delta
seran lents però implacables, com la
vellesa i la mort. El principal no serà la
regressió de la costa, sinó que serà una
pèrdua d’elevació del terreny, molt greu
en uns quants decennis, que obligarà a
envoltar el Delta de grans dics per evitar
les inundacions marines. Però aquests
dics no podran evitar la salinització des
de sota del terreny, al quedar el mar més
alt que la terra.
Em costa molt entendre que una part
molt gran de la gent de La Ràpita, i
especialment de la marineria, quan es
convoquen manifestacions contra el
PHN, es queden a casa com si el tema no
anés amb ells, mentre gent de poblacions
com Tortosa, que al seu terme ni tenen
Delta ni tenen pesca, ni res a perdre,
omplen els carrers cada vegada que cal.
Espero que, co m a mí n i m, q ua n
ar r ib e n le s

eleccions sapiguem distingir entre els
que defensen la llotja, i els que defensen
la pesca, que és el que dóna el pa.

“Espero que quan arriben
les eleccions sapiguem
distingir entre els que
defensen la llotja, i els que
defensen la pesca, que és el
que dóna el pa.”
Que creus que pots aportar a La
Ràpita des de l’Ajuntament?
Crec que l’objectiu final de l’acció de
govern ha de ser preservar i augmentar
la qualitat de vida dels rapitencs. Si la
gent de ciutat ve als pobles quan tenen
dos dies lliures és, entre altres raons,
perquè als pobles tenim un conjunt de
valors que donen una qualitat de vida
superior a la de les ciutats, i aquests
valors cal preservar-los, evitant un
creixement especulatiu descontrolat, que
beneficiaria a uns pocs i perjudicaria a la
majoria. En aquesta línia és precís
integrar i compaginar desenvolupament i
preservació del medi ambient. També és
fonamental enquadrar moltes de les
problemàtiques locals en el seu marc
real, que és comarcal o supracomarcal.
El cas de la productivitat pesquera
lligada a les aportacions de l’Ebre i de la
gestió integrada de la badia dels Alfacs
és un bon exemple de temes que
excedeixen l’àmbit local, perquè la
Badia afecta també als termes
d’Amposta i d’Alcanar. D’altra banda, la
gestió integrada i racional de la Badia
porta implícit un model portuari que
salvaguarde la qualitat de l’aigua, la
pesca, els valors naturals, i un turisme
lligat tant als valors naturals, com lligat
a l’enorme potencial de la Badia per a la
nàutica esportiva. Preservar tot això
implica que l’activitat comercial del port
de La Ràpita ha de ser selectiva cap a un
cert tipus de tràfic que no malmeti tot el
que primerament hem esmentat. El tràfic
portuari que no sigui compatible amb les
prioritats esmentades deuria canalitzarse cap a la zona portuària de Cemenmar,
a l’exterior a la badia.

Propostes d’ERC per a La Ràpita

CAL UNA GESTIÓ COORDINADA DE LA BADIA DELS ALFACS
El proper divendres 28 de febrer, Antoni Canicio presentarà, en una conferència a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament, una proposta de criteris per a dur a terme una gestió integrada de la
Badia dels Alfacs amb l’objecte de poder evitar els problemes econòmics i ambientals que
actualment existeixen. La proposta presentada pretén evitar el desgovern provocat per la
gran quantitat d’organismes que intervenen a la Badia sense cap mena de coordinació, i en
moltes ocasions, sense que aquests duguen a terme les actuacions necessàries.
La Badia dels Alfacs es veu
afectada per diferents
problemàtiques: tracta-ments
fitosanitaris dels arrossaires,
la manipulació dels cabals
d’aigua dolça de les
comunitats de regants, els
abocaments d’aigua salada de
les piscifactories, els abocaments d’aigües “podrides”
dels drenatges profunds de
les hortes del Delta, les obres
portuàries que limiten els
corrents i onatges que van
cap al fons de la Badia,
l’acumulació de muscleres en
una petita àrea inter-ferint les
poques corrents i onatges de
l’entorn i creant
acumulacions de matèria
orgànica al fons, etc.

En principi, a la Badia tothom hi posa la
cullerada sense cap mena de gestió
tècnica coordinada.
Coordinar la gestió no és fàcil, però,
resulta impossible si ni tan sols s’intenta.
Cal desenvolupar una gestió integrada,
racional i sostenible de caràcter
supramunicipal en la qual els ajuntaments
hi siguin presents i que comptabilitzi i
coordini els diferents usos i actuacions
que afecten a la Badia, inclosos els
turístics, cinegètics, agrícoles, l’activitat
portuària, i molt especialment la gestió de
les aportacions d’aigua dolça.
L’aigua dels canals de rec, que passa pels
arrossars, és la mateixa que després va als
aiguamolls del Parc Natural, i finalment a
les badies i a mar oberta. Cal tenir cura de
la qualitat de l’aigua al llarg de tot el seu
recorregut, des del naixement de l’Ebre
fins al Delta, i evitar que arribi a la mar en
males condicions, instal·lant si cal, filtres
verds a les desembocadures

dels desguasos dels arrossars.
Això és possible sense cap perjudici pels cultius i per tant les administracions ho han
d’abordar. Són aquestes les que tenen la responsabilitat de planificar i gestionar
adientment el territori i la societat qui té el dret d’exigir-los que compleixin amb les
seves responsabilitats.
Antoni Canicio, Hidrogeòleg

LA BARRA DEL TRABUCADOR: L’ESTAT I EL CPIDE CONTINUEN
SENSE DUR A CAP EL PROJECTE DE RECUPERACIÓ
Ara farà un any, el Ple de l’Ajuntament de La Ràpita va aprovar per
unanimitat una moció d’ERC on es denunciava el lamentable estat en el
que es trobava, i es troba, la barra del Trabucador, i es reclamava a la
Direcció General de Costes de l’Estat que executés el projecte realitzat
l’any 97. Aquest projecte va ser consensuat entre tots els implicats en el
tema, i tot i haver estat contemplat cada any als Pressupostos de l’Estat,
les obres encara no han estat licitades. La resposta del President del
Consorci de PIDE, el Sr. Fabra (PP), va ser la típica: “en poques setmanes
el projecte s’executarà”. Un any després encara esperem novetats sobre el
tema. El juliol passat la senadora Marta Cid va presentar una pregunta
escrita sobre el referit projecte al Ministre Matas, i encara espera resposta.
Mentrestant, la Barra continua oferint un estat lamentable, els pals de la
llum al mig de l’aigua i les Salines sense corrent elèctrica. El govern del PP
continua amb la seua desatenció total cap a les Terres de l’Ebre. Promeses
de grans inversions, però de moment, aquí, des de fa 10 anys que no
inverteixen ni un euro.

Què fa ERC a l’Ajuntament?

LA SOCIETAT MUNICIPAL “PRORÀPITA” I L’EMPRESA MIXTA “RESIDENCIAL
MARINA DEL DELTA” INAUGUREN LES SEUES OFICINES
Davant de la projecció a mig termini d’aquestes empreses, l’Ajuntament ha considerat
convenient obrir unes oficines on poder desenvolupar la seua tasca. El passat 19 de
desembre es va procedir a la inauguració de les oficines al carrer Arsenal nº 27 on, a més, es
van presentar al públic alguns dels projectes que s’estan desenvolupant.
PRORÀPITA està desenvolupant en aquests moments 4
projectes de caràcter residencial i els dos polígons
industrials. Amb els diferents projectes es pretén cobrir totes
les demandes d’habitatge (pisos, adossats, xalets) i per a totes
les possibilitats econòmiques, des de l’alt estanding de la
Marina a la protecció oficial en altres sectors.

Sector
Eixample Catalunya
Horta Vella
Barranc Suís
Marina del Delta
TOTAL

Superfície Nº habitatges
bruta
172.998 m2
987 hab.
2
188.118 m
731 hab.
2
95.000 m
380 hab.
2
321.100 m
1.116 hab.
2
777.216 m
3.214 hab.

OBJECTIUS DE PRORÀPITA (SOCIETAT
MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL SÒL):
1. PLANIFICAR EL CREIXEMENT URBANÍSTIC
DE LA RÀPITA.
2. CONTROLAR EL PREU DEL SÒL GENERANT
77 HECTÀREES DE SÒL NOU APTE PER A
SER URBANITZAT.
3. GENERAR EN ELS PROPERS 4 ANYS 50
HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL I DE
PROTECCIÓ OFICIAL PER ALS JOVES
RAPITENCS.
4. DESENVOLUPAR EL PROJECTE “MARINA
DEL DELTA” APOSTANT PER UN TURISME
DE QUALITAT.

PRORÀPITA: PLANIFICAR EL CREIXEMENT I
CREAR HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL.

LA MARINA DEL DELTA, UN MODEL DE TURISME
DE QUALITAT PER A LA RÀPITA.

La secció local d’ERC som conscients que La Ràpita,
en aquests i els propers anys, s’està jugant el model
de creixement urbà. El litoral català està saturat
d’urbanitzacions i el turisme està buscant nous punts
menys massificats on ubicar-se.

Des de sempre, tothom ha pregonat que la nostra
ciutat té un potencial turístic extraordinari, però els
rapitencs mai hem aconseguit crear una oferta que ens
possibilités captar al turista de qualitat, al turista d’alt
poder adquisitiu. Amb la “Marina del Delta” per fi es fa
una aposta decidida en aquest sentit. Amb la Marina
ofertem una urbanització d’alt estanding estretament
lligada a la mar, perquè és el turisme que des d’ERC
volem. No volem Salous ni Penyíscoles, no volem un
poble massificat. Marina del Delta, a més d’activar les
botigues, els restaurants, els bars locals, la construcció,
etc... dóna activitat al nostre port amb l’aportació de
660 embarcacions. Tot plegat riquesa per als rapitencs.

Els darrers anys han estat d’una activitat frenètica de la
construcció: des del 1998 venim tenint una mitjana de
600 habitatges nous anuals, molts d’ells destinats a la
segona residència del turisme aragonès i barceloní.
Això ha derivat en una notable escassetat de sòl, i en
una forta pujada dels preus dels habitatges. Arribats a
aquest punt és quan l’empresa privada tendeix a sortir
del casc urbà i a urbanitzar la perifèria. I pot fer-ho bé
o, com a la zona veïna d’Alcanar Platja, de forma
anàrquica i, excepte alguna urbanització recent, sense
cap mena de coherència ni de planificació.
ERC apostem per un poble amb un creixement
planificat, sostenible, i sobretot controlat per
l’Ajuntament. Amb les dos empreses creades,
ProRàpita i Residencial Marina del Delta, La Ràpita
s’assegura que el nostre creixement no estarà en les
mans de les grans promotores, de Barcelona o Madrid,
amb l’únic interès d’obtenir el màxim benefici
econòmic. Un dels nostres principals objectius serà el
de generar, en les noves urbanitzacions, sòl a baix
preu per a construir habitatge de protecció oficial
destinat a joves rapitencs amb dificultats per accedir
als preus actuals de l’habitatge. Un altre projecte de
ProRàpita és gestionar un banc de pisos de lloguer
social destinats també al col·lectiu jove.

No obstant, ja han sortit els qui diuen que fem un poble
per a rics, o els qui diuen que això no es farà mai, o
que serà una ruïna. A uns els diríem que volem un
poble on els rics vinguen a gastar-se els diners, i com
més rics millor. Com diu un amic, no és que ens
agraden els rics, però ja que hi són, que vinguen a
gastar-se’ls aquí. Tranquils, que des de ProRàpita ja
es fan altres urbanitzacions per a gent d’un poder
adquisitiu més normal. Als altres, que miren la Cros!.
Fa uns anys eren els convergents qui ens deien que la
Cros seria una ruïna, que arruïnaríem el poble. El
temps ens ha donat la raó. La urbanització Vila del Far
està acabada i amb una rendibilitat econòmica
extraordinària. Ara són els socialistes qui fan el que
poden per tal de desacreditar el projecte de la Marina.
Si els rapitencs volem, la Marina del Delta serà una
realitat. Només depèn de natros, de ningú més.

Què fa ERC a l’Ajuntament?

EL POLÍGON DEL RAJOLAR CONTINUA AVANÇANT

Lluís Salvadó, Regidor de
Promoció Econòmica i del Sòl

Des de la Regidoria de Promoció
Econòmica s’està treballant amb
l’objectiu de finalitzar el Polígon del
Rajolar dins l’any 2003. Aquestes
setmanes s’ha avançat en el procés
administratiu d’urbanització i en la
posada en venda de noves
parcel·les.
S’està aconseguint disposar d’oferta
de sòl industrial de forma continua, i
a més, a preus competitius.

Durant el mes de febrer es
trauran a subhasta
més
parcel·les industrials.
Des de l’Ajuntament es posaran a la
venda dos parcel·les amb una
2
superfície de 1.800 m cadascuna.
El seu preu de venda serà l’habitual,
2
33 €/m .

projecte d’una rotonda en el mateix
creuament entre l’antiga CN-340 i el
Camí Pas del Garrofer.

S’avança en la urbanització
de la segona fase del
Polígon del Rajolar.

Des de la SAM (ProRàpita) s’està
treballant per poder posar a la venda
nous terrenys en poques setmanes.

Durant el febrer sortirà a subhasta la
urbanització de la segona fase del
Rajolar. Una vegada executada
aquesta
actuació
quedarà
urbanitzada la totalitat del Polígon.

Millora dels accessos als
dos polígons.

Es concreta la implantació
de noves indústries.

Com a complement de les obres del
col·lector de clavegueram, que ha de
permetre el correcte tractament de
les aigües residuals de les indústries
ubicades als polígons, s’ha asfaltat i
millorat l’accés als dos polígons pel
camí Pas del Garrofer.

Algunes de les empreses que van
comprar els terrenys en anteriors
subhastes estan ja preparant els
projectes per a implantar-se al
Polígon. D’altra banda, la bona
oferta que s’està fent de sòl
industrial està generant interès en
vàries empreses per a implantar-se
al Rajolar.

El següent pas en la millora dels
ac c es s os s er à l a r e d a c c i ó de l

NOVES VORERES AL
CARRER SANT JOSEP
Les malmeses voreres del
carrer Sant Josep, entrant a
la Plaça de les Alamedes, han
estat refetes. Amb aquesta
actuació no només s’ha
millorat un carrer, sinó que
s’ha dignificat l’entrada nord
de La Ràpita i l’accés a la
Plaça.
El projecte de millora de les voreres
del carrer Sant Josep, entre el carrer
Sagrat Cor i la Plaça de les
Alamedes, ha comportat la col·locació
del mateix panot que hi ha a la Plaça i
al carrer Gorria. D’aquesta manera es
crea una nova zona amb materials de
qualitat similars als de la Plaça. La
col·locació d’arbres i la millora dels
guals d’accés als magatzems acaben
de donar al carrer el nivell estètic que
l’entrada de La Ràpita es mereix.
D’altra banda la col·locació dels
passos de vianants aixecats ajudaran
a controlar la velocitat d’entrada dels
vehicles.

S’INICIA LA ROTONDA DE
L’ESGLÈSIA NOVA
Passat Reis es van iniciar les
obres de la nova rotonda a la
cruïlla
entre
l’avinguda
Catalunya-Pare Castro i el
carrer Sant Isidre. Aquesta és
la cruïlla més conflictiva del
poble, amb llargues cues
durant els estius i dilatats
períodes d’espera.
L’actuació consisteix en substituir el
sistema de semàfors per una gran
rotonda que incorpora en el seu
interior la plaça de l’Agermanament.
D’aquesta forma és conserva la font
actual, al mateix temps que es
preserva la plaça existent davant de
l’Església Nova.
Es treballa amb la previsió de poder
inaugurar l’obra abans de Pasqua per
tal de no interferir en el període
turístic. Esperem que l’actuació sigue
un èxit i s’acaben definitivament les
complicacions d’aquesta cruïlla tan
important per al tràfic local.

Activitats i notícies d’ERC i de JERC a La Ràpita

CONCERT DE LES JERC ANTITRANSVASAMENT A
TORTOSA AMB ELS VALENCIANS “OBRINT PAS”
El passat dissabte 21 de desembre, les JERC, Jovent
Independentista, Acció, i Chobenalla Aragonesista ens vam
mobilitzar un cop més en la lluita antitransvasament
organitzant el segon concert en contra del PHN.
Es va comptar amb l’assistència de quatre grups dels Països Catalans, com eren Obrint
Pas, Tanifot, Mc Agon i Gra Fort. El concert va anar molt bé, i va sortir com nosaltres
esperàvem, amb molt d’esforç i il·lusió.
La festa va començar a les 22h, i vam tenir marxa fins gairebé les 5 de la matinada; el
públic, fidel, s’ho va passar molt bé ballant els diferents estils que se’ns van oferir.
Primer van tocar els Mc Agon, uns nois de Tortosa que ens van sorprendre amb la
qualitat de la seva música; a continuació vam gaudir de Gra Fort, un grup bastant
conegut per les nostres terres; després van venir els més esperats de la nit, Obrint Pas.
Aquests valencians es van obrint el seu pas en el món de la música i cada cop es van
col·locant dintre els grups més preuats dels Països Catalans. Van acomiadar la festa els
també tortosins Tanifot amb el seu estil ben peculiar, i la gent se’n va anar a casa amb
una gran dosi de bona música.
Els beneficis del concert van ser donats a la Plataforma per la Defensa de l’Ebre
(PDE), i així intentar un cop més, seguir la lluita per defensar el que és nostre, l’aigua
de l’Ebre, i en conseqüència, les nostres terres i les nostres vides.

MANIFESTACIÓ
MULTITUDINÀRIA A
VALÈNCIA EN CONTRA
DEL PHN
Com sempre, la gent d’ERC i
JERC de La Ràpita ens vam
manifestar a Valencia en
contra del transvasament,
juntament
amb
els
moltíssims ebrencs, aragonesos i milers de valencians,
que alhora vam cridar un NO!
rotund a l’execució del PHN.

EL PARTIT DE FUTBOL
CATALUNYA – XINA AMB
LES JERC LA RÀPITA
El passat 28 de desembre, les
JERC de La Ràpita, una
vegada més, vam organitzar
autobusos per a assistir al
partit entre les seleccions de
futbol de Catalunya i Xina.
Com ja ve sent tradicional, les JERC
hem tornat a facilitar que el jovent
rapitenc assisteixi als partits de la
nostra selecció de futbol.
També en aquesta ocasió repetírem l’èxit
de participació de les passades edicions.
La població de La Ràpita, sobretot el
jovent, va respondre satisfactòriament a la
nova convocatòria i prop d’un centenar de
rapitenques i rapitencs van poder assistir
al Camp Nou a la festa del nostre futbol:
el català.

ARRIBA A LA RÀPITA LA MARXA DEL
MEDITERRANI CONTRA EL TRANSVASAMENT
El passat 18 de novembre, la Marxa del Mediterrani va ser
rebuda al nostre Ajuntament. El pescador rapitenc, Lluís Comí,
encapçalava la comitiva, a la qual vam recepcionar de forma
molt calurosa centenars de rapitencs i rapitenques.
Una vegada més, el poble de La Ràpita i el seu Ajuntament hem estat a
l’alçada de les circumstàncies i hem correspost a la lluita contra els
transvasaments com els primers. L’afectuosa recepció als peregrins va voler
ser també un sentit homenatge a Lluís Comí, rapitenc que ha realitzat la
Marxa des de Reinosa fins a València en la seua totalitat. En una sala d’actes,
plena de gom a gom, es van poder sentir els parlaments emocionats del
mateix Lluís Comí, José Luis Martínez (portaveu de la Marxa) i del Regidor
d’ERC, Lluís Salvadó, representant a l’Ajuntament.

Propostes i opinió de les JERC

LES JERC PROPOSEM UNA BIBLIOTECA DIGNA A L’EDIFICI DE LES ADUANES
Encara que durant aquesta legislatura s’ha treballat en la projecció de noves inversions
culturals al nostre municipi -Museu del Mar a les Casotes, Auditori- el cert és que durant les
darreres legislatures no s’ha avançat gaire en aquest camp. El Casal del Maset comença a
quedar obsolet i menut, mentre que la biblioteca municipal no disposa ni de les dimensions
adequades, ni dels horaris i serveis necessaris en l’era de l’internet, sobretot per a un
municipi que ja ha superat els 12.000 habitants.
Aquells
que
estudiem
a
les
universitats de les diferents capitals
catalanes, o a l’institut local, patim
sovint les mancances de la nostra
biblioteca. Per aquest motiu cal que
en un termini breu de temps es porten
a terme les següents millores:
 Ampliació i especialització de
l’oferta bibliogràfica.
 Control
i
ordenació
informatitzada de tots els llibres i
publicacions disponibles.
 Servei d’ordinadors per al públic.
 Punts d’accés públic a internet
(P.A.P.I.) àgils i actualitzats.
Però sobretot és necessària una
ampliació de l’horari d’atenció al
públic. Hem de pensar que en caps
de setmana i vacances és quan major
necessitat tenim els estudiants de
preparar exàmens, fer informes,
treballs, etc... i per tant és
incomprensible que en aquestes
dates la biblioteca municipal estigui
tancada o tingui un horari molt reduït.

Façana de l’edifici de les “Aduanes” a la plaça de les “Alamedes”.

NOVA BIBLIOTECA A LES “ADUANES”

D’altra banda, a curt termini és
urgent que l’Ajuntament millore la
sala d’actes del Maset. Cal
renovar les cadires actuals per
butaquetes, instal·lar un equip de
so i de megafonia fixes, col·locar
un equip d’aire condicionat, així
com
equipar
la
sala
per
desenvolupar activitats com ara el
teatre, cinema, conferències, etc.

L’actual edifici de les “Aduanes”,
ubicat a la Plaça de les “Alamedes”,
seria la nova ubicació de la
biblioteca municipal segons la
proposta de les JERC. El solar on
està aquest edifici, que actualment
és propietat de l’Estat, té la façana
d’estil neoclàssic a la Plaça de Les
“Alamedes”, i va fins al carrer Sant
2
Jordi. El solar edificat té uns 170 m
en planta baixa i un primer pis, un
2
total aproximat d’uns 300 m
aprofitables. A més a més, disposa
2
d’un pati interior d’uns 90 m al qual
se li pot treure molt de profit per tal
de dur a terme petites presentacions
de llibres, o d’altres esdeveniments
de petit format.
La ubicació cèntrica de l’edifici el fan
idoni per a aquest ús, al mateix
temps que és recupera per al poble
un dels pocs edificis am b certa

gràcia a la Plaça. D’altra banda, les
dimensions de l’edifici permeten
poder habilitar una biblioteca de
dimensions suficients per al nostre
poble.
Plaça de les “Alamedes”

Plaça del Coc

A mig termini, una vegada
traslladada la biblioteca es podrà
disposar de més espai per tal de
que les entitats culturals i socials
de la nostra ciutat, que cada
vegada són més i més actives,
puguin desenvolupar les seues
activitats. L’espai que l’Ajuntament
posa a disposició de les entitats
locals ja fa temps que s’ha quedat
curt, i cal generar-ne de nou per
tal d’afavorir el funcionament de
les noves entitats.

Pati
interior

Carrer Sant Jordi

Planta de l’edifici de les “Aduanes”



Lo Trabucador
L’ASCURANDA
“Donde dije digo, digo Diego”. José Pedro torna a anar pa Ancalde. Xaic, pos no mos va dir que no se
tornaria a presentar! Com hem de creure les seues promeses electorals, los rapitencs, si a lo que se
compromet per ascrit i firmat no ho cumplix.
Pos l’atre, Alonso, diu que progressa adequadament. Después de presentar, a bombo i platillo, la seua
proposta de Port faraònic (que no cap a la Badia) a l’Institut de Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre (IDECE), los socialistes l’acaben retirant. Cap dels 5 representants socialistes s’atrevixen a
defensar la proposta alonsera. Com debia ser d’impresentable!!
Lo poble se pregunta astranyat, ¿hi hauran socialistes a la llista dels socialistes? o només posarà als
seus amiguets?.
L’Aznar no vol guetos culturals ni lingüístics. Diu que començarà l’extermini pel sud, per les Terres de
l’Ebre. “Primero les quitaremos el agua del río, así se acabarán los peces y el arroz. Después los
cargaremos en un barco y los enviaremos al IraK”. Als adictos al regimen los dixarà quedar-se.
Después d’arrasar tots los arbres de les Alamedes quan estava al Govern en Jose Pedro i Torné, lo
ciniquet ciniquet ciniquet d’Alonso acusa de castradors a l’Ajuntament per tallar 3 arbres no traspantables.
Com t’has de vore Pujolet! Però que has fet? Quan venies fa uns anys a n’aquestes terres te portaven a
braços. Ara sort dels braços dels antidisturbis que si no te toca sortir per cames!!
Zapatero diu que serà més ràpid que’l PP fent lo transvasament de l’Ebre. Traurà a Roldan de la presó

Rodríguez Zapatero: “EN UN AÑO
DE GOBIERNO SOCIALISTA EL
AGUA LLEGARÀ A MÚRCIA”.
José Luis Rodríguez Zapatero, secretari general del PSOE,
asegura en una entrevista reproduïda a la publicació del
mateix partit “Nuevo Impulso Nuevas Políticas” que “el
agua llegarà a la Región de Murcia con un Gobierno
socialista. El Partido Popular ha tardado siete años en
decidirse. Yo lo haré el primer año de mi gobierno,
habrá una solución rápida y suficiente”.
Amb l’ajuda d’Europa no ens fan temor ni el PP, ni els
socialistes. Que recordin que al Borrell ja el vam aturar!!.

Artur Mas s’amaga darrera del Roïna mentre van avançant les obres del
transvasament cap a Barcelona.

Artur Mas i companyia ens volen fer creure que són qui més
ens defensa. Primer aproven el transvasament de l’Ebre cap
a tot arreu de la mà del PP, i ara volen tapar-se les vergonyes
amb propostes fora de lloc i de temps. I tenen la barra de dirnos que ells ens salvaran amb el PIDE i amb el Roïna, i que
nosaltres no fem més que queixar-nos.
Si la gent de les Terres de l’Ebre no haguèssim iniciat la
revolta, el PP amb el consentiment de CiU ja haguessin
fet el transvasament en mig d’un passeig militar.

CONFERÈNCIA DE L’HIDROGEÒLEG ANTONI

CANICIO:

“Criteris de gestió integrada de la Badia dels Alfacs”
al Saló d’Actes de l’Ajuntament el divendres 28 de febrer a les 20:30 h.
Presentaran l’acte la Senadora Marta Cid i el Regidor Lluís Salvadó

