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Primer any de la legislatura 2011-2015

On està el Canvi en positiu que van
prometre?

Una CiU desorientada i sense full de ruta s'empassa el PSC

Aquest mes de juny es compleix el primer
any de legislatura als ajuntaments i és el
millor moment per fer repàs de la situació
del nostre poble, després de 365 dies de
govern rapitenc a mans de CiU i PSC. Un
any en què els canvis, pregonats per CiU,
s'han volatilitzat.

Recordeu l'eslògan de la campanya de
CiU - el canvi en positiu - i busqueu on
trobem a la Ràpita aquest canvi. Hem
canviat de patró, això sí, però mantenim
el mateix rumb, que no sabem si ens
portarà a Ítaca o no ens portarà a cap
port.

La Ràpita necessita un govern responsable i
valent, que gestioni de manera coherent i
transparent, que planifiqui, sobretot la gestió
econòmica, i defineixi un full de ruta per,
sabent les necessitats del nostre poble,
estableixi unes prioritats. Prioritats que han
de comportar un major benestar per als
rapitencs, i això no és possible, sinó es
treballa pel desenvolupament econòmic, per
generar llocs de treball i per millorar l'atenció
a la ciutadania.
Aquest any de govern sociovergent no hem
vist res de nou, no hem vist cap canvi en
positiu. Bé, alguns canvis sí: ara a
l'Ajuntament no es debaten els temes, sinó
que es fa callar als regidors quan no
claudiquen davant les propostes del govern;
tampoc es facilita als grups polítics la
documentació municipal i, fins i tot, se salten
la legalitat vigent al contractar personal
sense el concurs públic obligatori, i
necessari per a què tothom tingui les
mateixes oportunitats a l'hora d'optar a un
lloc de treball.
És difícil trobar a la Ràpita el publicitat canvi
del govern municipal. El primer any de
sociovergència no ens ha portat cap canvi
en positiu però, el pitjor és que ni l'esperem.

Notícia
ERC arrenca el compromís del Govern català

Imatge del futur centre educatiu de la Ràpita,
ubicat a la zona de l'Eixample Catalunya

El Parlament de Catalunya va aprovar,
el març passat, la proposta de resolució
d'ERC, en què demanava al Govern de
la Generalitat "executar de manera
immediata i sense retards l'inici de les
obres del nou equipament educatiu de la
Ràpita, agilitzant els tràmits pertinents,
per tal que el nou centre sigui plenament
operatiu a l'inici del curs 2013-2014".
Entenem així que amb aquest acord el
Govern català s'ha compromés amb el
poble de la Ràpita i confiem que les

obres d'aquest equipament comencin de
manera immediata. Per això, des d'ERC
continuarem atents a l'evolució del projecte
perquè el Govern català compleixi i resolgui,
d'una vegada per totes, la necessitat d'un
nou centre educatiu al nostre poble. És
imprescindible que les obres comencin
abans de juliol d'aquest 2012, per arribar a
temps de poder començar el curs 2013-2014
al nou edifici situat a l'Eixample Catalunya.
Si no és així el Govern de Catalunya (CiU)
no complirà amb el poble de la Ràpita.

Notícies

Urbanisme: POUM

La Ràpita adequarà i
destinarà un espai per a
les entitats locals

Per què CiU oblida les
seves propostes electorals?

Al plenari de febrer vam demanar que
s'adeqüés i es destinés la meitat
posterior del mercat municipal,
actualment en desús, a un espai per a
entitats del nostre poble. Cal solucionar
la necessitat d'espais per les entitats i
associacions, perquè la tasca social que
fan pel nostre poble és més que lloable
i, per tant, cal que puguin continuar
treballant en les millors condicions.
La proposta va ser aprovada per majoria
absoluta, amb els 11 vots d'ERC, PSC,
PP i EBIN, tot i el rebuig de CiU.
Confiem compleixin l'acord del Plenari.

La Ràpita no tindrà espai
per a joves perquè CiU hi
vota en contra

Constatem des de fa temps la necessitat
que els nostres joves no tenen un espai
adient per dur a terme les seves
activitats - el Maset no dóna l'abast per
assumir la demanda actual - així que
demanem al Govern sociovergent que
adeqüï un local dels baixos del Parc de
Garbí, en desús, com a espai per a
joves. I alhora aconseguim també
revitalitzar la zona d'oci del nostre
poble.
La proposta però és rebutjada amb els
vots en contra de CiU (6), les
abstencions de PSC i PP (6) i els vots a
favor d'ERC i EBIN (5).

Plànol inclós al programa electoral de CiU de la seva proposta per a l'Horta Vella

Els treballs de redacció del nou Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) porten ja més de dos anys.
Un temps durant el qual, la majoria
de rapitencs i rapitenques no n'han
tingut coneixement, perquè ja s'han
encarregat els governs municipals
de no fer-ne gaire rebombori,
malgrat que aquest document ha de
definir com ha de ser la Ràpita dels
pròxims 15 o 20 anys.
En breu, en el plenari de
l'Ajuntament, i si no hi ha canvis, se
li donarà inicialment llum verda a un
document, que no ha comptat amb
la participació ciutadana per a la
seva elaboració. I, des d'ERC,
volem expressar públicament el
nostre malestar, com ja hem fet en
diverses reunions, a les quals hem
estat convocats, per la proposta
urbanística que es planteja en
aquest nou document.
L'urbanisme és una eina fonamental
per a determinar la identitat d'un
poble. Mirem al futur però, no
oblidem el nostre passat. Volem un
poble d'estil metropolità, amb molts
blocs de molts pisos, destinats
bàsicament a segones residències,
que només s'ocupen unes
setmanes l'any, com ja és la zona
del c/ Sant Josep? O volem un
urbanisme més adaptat al nostre
territori, a la nostra identitat, amb

baixes densitats, amb zones verdes
i espais públics per ser la primera
residència de la gent rapitenca i per
a un turisme amb valor afegit que
aporti riquesa a l'economia
rapitenca, com és la zona de la
Cros-Caprabo?
El nou POUM ha de ser l'oportunitat
per recuperar els projectes de
l'Horta Vella, amb un urbanisme
identitari i no metropolità; ha de ser
una oportunitat per recuperar, quan
sigui possible per les conjuntures
generals, la Marina del Saliner
vinculada al nostre port esportiu i al
Delta de l'Ebre. En definitiva, el nou
POUM ha de ser l'oportunitat per
corregir els errors dels últims anys,
per planificar una Ràpita amb
creixements moderats, que doni
feina a les constructores locals i no
a les especuladores forasteres.
Una Ràpita que ofereixi la qualitat
de vida de l'Ebre i no la
massificació de les grans ciutats.
Aquest és el model que sempre
hem defensat des d'ERC la Ràpita,
abans, ara i sempre. Per això,
volem refermar el nostre compromís
amb aquest model urbanístic que
pensa en la qualitat de vida dels
rapitencs, en la nostra identitat i la
potenciació de la nostra econòmia.
Sobretot, ara que CiU ha oblidat les
seves pròpies propostes electorals.

Gestió del Govern municipal
CiU criticava molt quan estava a l'oposició però a
l'hora de la veritat més del mateix

"Gran" remodelació de l'avinguda dels Esports, feta per CiU després de mesos de fortes crítiques

És difícil d’entendre cap on va el nostre
poble, sobretot, perquè no hem vist un full
de ruta clar i concís de noves polítiques.
És difícil entendre quin és el camí per on
el condueixen els dirigents del Govern
municipal, si ens fixem en les actuacions
que han fet des de la seva arribada, ara fa
un any, al govern de l’Ajuntament. I és,
especialment, més difícil d’entendre quan
fas memòria i recordes moltes de les
decisions, acusacions o paraules que

I per si algú recorda que
ho criticaven, retallen una
rotonda i canvien el volcà
per la palmera i justifiquen
la feina des del Govern
municipal

s’han pres, dit o cridat en sessions
plenàries de fa poc més d’un any. És difícil
d’entendre perquè aquells projectes del
Govern municipal del PSC-ICV, criticats en
aquell moment pel grup municipal de CiU,
són ara excel·lents propostes que mantenen
i defensen a capa i espasa el Govern
municipal de CiU-PSC. És difícil d’entendre
o si més no estrany.
Això sí, podem arribar a entendre una cosa:
la situació de la cadira condiciona i molt!
Alguns canvien ràpidament l'òptica en què
havien jutjat fins ara les actuacions,
mirant-s'ho des d'una altra perspectiva
depenent del lloc on seuen. Així poden
clamar al cel contra les obres de
remodelació de l’avinguda dels Esports,
criticar les seves rotondes i volcans uns
mesos....i de repent, mesos més tard,
asseguts a una cadira ben diferent, poden
lloar l'obra de l’avinguda i, per si algú
recorda que abans ho havien criticat: pos
retoquen una mica una sola rotonda,
canvien un volcà per una palmera i
justifiquen la feina des del Govern
municipal.
I el pitjor de tot és que aquesta postura no
és una cosa puntual, d’un mal dia, sinó que
és en la major part dels projectes i
actuacions que el Govern de CiU i PSC
intenta tirar endavant, si aconsegueixen
posar-se d'acord.

Economia rapitenca
Ens preparem per afrontar un futur digne?
A la gent de la Ràpita ningú ha
d’explicar-li quina és la seva situació. Tots
tenim familiars, amics o coneguts que
pateixen a les seves carns els efectes de
la crisi econòmica. No necessiten escoltar
dia rere dia, que la situació és complicada,
que les administracions no tenen diners
per això o per allò, necessiten solucions. I
quines són les solucions que proporcionen
des de l’Ajuntament? Cap.
Per sort, la Ràpita comptem amb el
privilegi que ens proporciona el nostre
entorn amb uns elements naturals i
paisatgístics excel·lents des de la badia

dels Alfacs a la serra del Montsià
passant pel Delta de l’Ebre, i una
restauració i hosteleria potents, que ens
permeten mantenir un sector turístic
important. Però, què passa amb els
sectors primaris (pesca i agricultura), la
indústria, el comerç o el sector serveis?
El Govern municipal porta un any sense
impulsar cap actuació per al
desenvolupament econòmic del poble:
no s’han recolzat els nous
emprenedors, ni els polígons industrials,
ni s’han planificat polítiques de suport a
la pesca o al comerç.

De fet, el Govern municipal (CiU - PSC)
només ha destinat 25.000€ a la Regidoria de
Desenvolupament Econòmic, mentre que
són 56.000€ els que han estat posats a
disposició de l’alcalde per als seus actes
protocol·laris.
Davant d'aquesta realitat, només entenem
que per al Govern rapitenc és més important
destinar recursos per als seus actes
protocol·laris que afavorir la creació de llocs
de treball per a la gent de la Ràpita.
Esperem que no continuïn en aquesta
deriva, sinó difícilment els rapitencs podrem
tenir un futur digne.

JERC - La Ràpita

Notícia
El jovent de la Ràpita es mobilitza amb les JERC
Un grup de joves rapitencs ens hem
organitzat per reprendre el projecte que
anys enrere van començar les Joventuts
d’Esquerra Republicana de Catalunya
(JERC) de La Ràpita. Pensem que
quedar-nos de braços plegats i esperar a
què els altres decideixin per nosaltres, en
els temes que ens afecten, és hipotecar el
nostre futur. Per aquesta raó, i per a què
la nostra veu sigui escoltada, ens hem unit
a les JERC, l’organització política
capdavantera del jovent independentista i
d’esquerres dels Països Catalans.
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El nostre objectiu és treballar per millorar
l’encaix dels joves rapitencs amb el seu
poble. Creiem que la joventut de La Ràpita
té moltes necessitats que no són ateses
com caldria. Per fer-ho, volem donar-nos a
conèixer entre el jovent del poble i
convidar-los a què hi participen de la
nostra lluita, ja que també és la seva. Fa
80 anys que les JERC treballen, des dels
valors republicans i socialistes, per la
llibertat dels Països Catalans. L’encaix de
Catalunya dins la monarquia espanyola és
un fracàs total.

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

El fet de pertànyer a Espanya ens ofega
cada dia més i ens arrossega a una
depressió econòmica sense final. La
solució la tenim al nostre abast:
independència i socialisme!
Si tens entre 14 i 28 anys i vols sumar el
teu esforç al nostre projecte, posa’t en
contacte amb nosaltres a través de:
facebook.com/jerc.larapita. Tanmateix,
convidem a tota la població a assistir a
l'acte de presentació de la nostra
Secció Local, que tindrà lloc al Maset el
dissabte 16 de juny a les 16'30h.

