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La Ràpita necessita un
Govern valent i decidit

Josep Caparrós, portaveu a l'Ajuntament de la Ràpita
REDACCIÓ

La Ràpita fa gairebé dos anys que compta
amb un nou Goven municipal. Bé, nou, qui
diu nou, no ho sembla gaire, perquè
malgrat la situació complicada de moltes i
moltes cases rapitenques, el Govern de
CiU manté les mateixes polítiques
retrògrades i continuïstes de les darreres
legislatures. Sembla que no s'han adonat
que la crisi colpeja dia rere dia les famílies
rapitenques, situant ja a 1.275 persones
(dades febrer) en les negres llistes de
l'atur del nostre poble. I davant aquesta
evidència, quines polítiques actives i
socials plantegen en els Pressupostos
Municipals d'aquest 2013? CAP. Només
preocupats per aprovar uns Pressupostos
mediocres, amb el suport de qui sigui,
implorant clemència, per poder continuar a
la poltrona. Així, han buscat els que es
venen per un plat de llenties, o per una
bandera, sense demanar la creació de
polítiques actives i socials per a la nostra
ciutadania. I, obtenen així la complicitat de
PSC i PP, que de la mà de CiU, mantenen
la figura d'un govern i un alcalde grisos,
que passaran la legislatura sense pena ni
glòria. Per descomptat, el Govern de CiU
ni s'ha plantejat acceptar, ni una de les
propostes d'ERC, per ajudar la ciutadania.

De fet, és inconcebible que dels únics
ajuntaments del país, que comptem amb
un romanent líquid de tresoreria, és
l'únic que no aplica mesures de
protecció per als seus conciutadans.
Des d'Esquerra, hem plantejat - sense
èxit - propostes que ajudin les famílies
amb les rendes més baixes amb un
Paquet d'Ajuts Socials (PAS) per fer
front a les taxes municipals amb
descomptes i propostes per facilitar-los
l'accés als productes de primera
necessitat i, també proposàvem
bonificacions, per a les empreses,
comerços i establiments de restauració,
en IAE o l'ocupació de la via pública; i
pantejavem la necessitat de definir un
Pla de Treball d'Activitats de Promoció
Econòmica, encara que cap de les
propostes han estat ni escoltades.
Sembla increïble però, és cert, el
Govern municipal obvia la situació de
les llars rapitenques, per això, l'única
alternativa de Govern per la Ràpita som
la gent d'Esquerra Republicana de
Catalunya. Sabem què volem per als
nostres conciutadans, sabem com cal
fer-ho per millorar la seva situació i quin
ha de ser el futur del nostre poble.

Opinió
OBJECTIU: rebutjar
qualsevol proposta
d’ERC!
En les passades eleccions municipals
de fa gairebé 2 anys, érem conscients
que aquesta legislatura estava marcada
per la llarga i intensa crisi econòmica
que està desballestant el món en què
vivíem fa 4 dies, i expulsant a molts
conciutadans dels mínims estàndards
de benestar. Així, des d’ERC enteníem
que la gestió municipal requeria de molt
esforç, unitat i responsabilitat; i amb
aquest objectiu Josep Caparrós va
proposar un govern de concentració un
cop es va veure lo repartit que havia
quedat el resultat electoral.
Des d’Esquerra Republicana volíem un
govern municipal fort perquè sabíem
que no són temps de grans inversions,
però sí és el moment de posar tots els
esforços en dos àmbits: per una banda,
buscar fórmules més imaginatives i més
justes per intentar rebaixar els impostos
municipals a la gent del poble que ha
vist greument afectada la seua situació
econòmica i, per altra banda, alleugerir
les taxes municipals a les activitats
econòmiques del poble i anar treballant
amb constància per preparar la Ràpita
post-crisi com un municipi amb més
oportunitats.
Què ens trobem? Un govern municipal
feble, continuista amb l’anterior, que
ingressa 4 milions d’euros més dels
que gasta cada any però que no baixa
impostos a ningú, que mai accepta
pactar res amb natros i, el que és més
preocupant, que no sembla tenir objectiu
ni model cap on anar.
Això sí, sempre tenen clar rebutjar
qualsevol proposta d’ERC!

ALBERT
SALVADÓ

Regidor a la Ràpita

Pressupost'13

Pressupost 2013

Té futur
econòmic la
Ràpita?
Evidentment, sí!

ERC prioritza l'atenció a les
persones

Els establiments rapitencs no
han de baixar "per sempre" les
seves persianes, cal donar-los
tot el suport municipal
REDACCIÓ

Els municipis turístics per excel·lència
ofereixen als seus visitants un extens ventall
de bons serveis: restauració, comerç, oferta
lúdica, etc. La Ràpita volem i podem ser
capital turística de les Terres de l'Ebre, així
des de l'Oficina de Turisme, l'Estació
Nàutica i el Col·lectiu de Cuina es treballa
tenaçment per aconseguir-ho. I és que els
experts asseguren que el turisme és un dels
sectors amb més projecció per sortir de
l'actual crisi econòmica. Per tant, la Ràpita
podem jugar en aquesta Lliga però, de debó,
creiem que podem acollir un nombre
important de turistes només oferint-los sol i
platja? Algú vol arribar a un poble sense
vida? Dia rere dia, la Ràpita veu com els
seus establiments baixen persines i, massa
sovint, és per "sempre". Davant aquesta
situació, Esquerra ha plantejat propostes
econòmiques per implementar amb el
Pressupost, que mantenen llocs de treball, i
alhora en promouen de nous. És urgent
implantar mesures econòmiques, així ERC
-de nou sense èxit- proposa rebaixar la
pressió fiscal sobre les empreses, els
establiments de restauració i el comerç:
bonificacions de l'IAE (del 90% primers 5
anys a noves empreses), també en la
llicència d'obertura (bonificacions fins al
90%) i en les ocupacions de la via pública
(50% taules i cadires; 40% comerç al carrer).
Les polítiques de dinamització econòmica
d'Esquerra també inclouen un Pla de
Promoció Econòmica, per promoure la
creació de llocs de treball al poble, per a un
jovent ben preparat que ha de poder
treballar a casa, i és obligació dels governs
ajudar-los. Cal preparar la Ràpita per ser al
primer lloc de sortida quan la crisi remeti.

Al Casal Municipal (1er pis) trobem les dependències dels Serveis Socials
REDACCIÓ

Un país és el seu poble i un poble
són les seves persones. El sistema
legislatiu del nostre país dóna la
veu al poble cada quatre anys, i els
seus electes tenen el deure de
cuidar dels seus conciutadans.
Aquesta és la premissa de la gent
d'Esquerra República de Catalunya
i, en aquest sentit, les polítiques
que dissenya sempre tenen en
compte la seva gent, el seu poble,
sense el qual no seríem ningú.
En aquest sentit, ERC ha presentat
un sèrie de mesures socials per
atendre les persones més
necessitades de la Ràpita, que
veuen cada dia més minvat el seu
benestar. El Govern municipal de
CiU no ha pres en consideració cap
de les propostes, per això, ERC les
presenta als rapitencs.
Des del Grup municipal d'ERC s'ha
plantejat la creació d'un Paquet
d'Ajuts Socials (PAS), que permet a
les famílies amb rendes més baixes
rebaixar-los la pressió fiscal amb
bonificacions en les taxes
municipals, d'un 75% en la
Contribució, basures, aigües, guals i
vehicles. D'altra banda, proposem la
"Botigueta", que reforça l'excel·lent
tasca de la gent de Cáritas

La Botigueta i
bonificacions de
Contribució, basures,
aigües, impost de
vehicles, polítiques
socials d'Esquerra
i facilita l'accés als aliments de
primera necessitat amb uns xecs
de 10€ a bescanviar per aliments
frescos, a les botigues de la Ràpita,
com ja estan fent altres pobles
veïns. A més, revisar a la baixa el
coeficient de la Contribució de totes
les llars.
Esquerra la Ràpita considera una
prioritat destinar els diners de
l'Ajuntament a l'atenció de les
persones i veu intolerable que el
Govern de CiU, amb la que està
caient, destini 30.000€ a Actes
Protocol·laris de l'Alcaldia, com
aprovaren al Pressupost Municipal
2013, amb la connivència del PSC i
el PP. Aquestes són les paradoxes
d'un Govern municipal desorientat,
que no accepten propostes
mesurades, calculades i factibles
d'Esquerra a la Ràpita.

POUM
"No podem vendre el nostre futur a l'especulació
urbanística al més pur estil valencià"

Proposta de desenvolupament del sector Horta Vella
REDACCIÓ

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de la Ràpita es troba ja a les
últimes etapes de la seva aprovació
definitiva per part del Ple Municipal. Des
d'Esquerra hem presentat al·legacions a la
redacció del nou POUM, per tal d'aportar
la nostra visió del futur del nostre poble.
En aquestes al·legacions, apostem perquè
es faci el desenvolupament del sector
Horta Vella, complint l’acord del Ple de
setembre de 2011 i el compromís que es
va prendre

La prioritat està en el
desenvolupament
equilibrat dels sectors de
l'Horta Vella i el Saliner i,
sobretot, la creació de
noves places hoteleres
per crear ocupació

amb els veïns dels terrenys, en la línia dels
plans parcials ja redactats, que plantegen un
urbanisme "model la Cros". A l'igual que
volem mantenir el desenvolupament
urbanístic inicial al Saliner, que s'adequa al
territori i respecta la unitat, per mantenir la
identitat del poble i la conservació de
l’entorn. De fet, aquesta és " la nostra
coherència i la defensarem fins on calgui,
perquè no podem vendre el futur del nostre
poble a l'especulació urbanística al més pur
estil valencià; defensem un model de poble
que mantingue la fesomia de la Ràpita" diu
Caparrós.
A més a més, una altra prioritat d'Esquerra
per al nou POUM és la creació de places
hoteleres, que no s'han d'obviar, "quan ens
vanagloriem que la Ràpita som la capital
turística de l’Ebre i encara menys quan això
és un potencial econòmic molt important per
al futur dels rapitencs". Com també ha de
ser prioritari la millora de la mobilitat del
poble; en aquest cas, amb dues
circumval·lacions: una litoral i l'altra interior. I
a l'hora de dissenyar el futur de la Ràpita
tampoc hem d'oblidar els equipaments per a
joves i les entitats.
En definitva, ERC hem presentat 17
al·legacions al nou POUM, les quals confiem
no caiguen en un pou sense fons, com les
propostes als Pressupostos 2013, i el
Govern de CiU, de la mà de PSC, es
venguin el futur de la Ràpita a l'especulació.

JERC-La Ràpita
Les JERC tornem a les Terres de l’Ebre
REDACCIÓ

Ja fa gairebé un any que les JERC ens
vam formar a la Ràpita. Quan vam arribar
nosaltres, a Tortosa i a Móra d’Ebre feia
poc que també s’havien constituït. Ara
se’ns han unit Amposta i, recentment,
Alcanar. El passat 9 de març vam fer la
següent passa i vam constituir la
Federació Regional de les Terres de
l’Ebre amb la voluntat de vertebrar les
reivindicacions del Jovent Independentista
per les quatre comarques ebrenques.
Les JERC de les Terres de l’Ebre volem
ser el referent polític dels jóvens que,

com nosaltres, volen defensar la seva
terra, volen tenir un futur digne al seu
territori i volen el seu país lliure.
Ens trobem en un situació econòmica i
social que determinarà com viurem
durant els pròxims anys. Si el pes dels
deutes del Capital segueix caient sobre
les esquenes dels treballadors i
treballadores, si se’ns segueixen
retallant drets, viurem en una societat on
el gruix de la població quedarem
exclosa de les oportunitats que s’han
assolit. Que el nostre país sigui just i

igualitari depèn, especialment, dels jóvens
que avui ens estem formant o que busquem
una feina.
Des de les JERC, tenim les eines per fer
visibles les nostres preocupacions. Tenim
una organització que ens permet fer força
juntament amb molts altres militants d’arreu
dels Països Catalans. Però també tenim
presa. Perquè cada dia que passa som més
a prop de la llibertat però lamentablement,
cada dia la misèria es fa més gran. El jovent
no podem perdre més temps, ens hem de
posar en marxa!!

Acte Públic

Opinió
Declarem el nostre dret a decidir
LLUÍS SALVADÓ

El 23 de novembre, el Parlament de
Catalunya va viure un dia històric perquè
després de 300 anys obríem el camí
perquè els catalans puguem decidir
lliurement i democràticament el nostre
futur polític com a nació.
La Resolució per la sobirania i el dret a
decidir, aprovada pel Parlament per una
amplíssima majoria, 85 vots a favor per
40 en contra, declara que “el poble de
Catalunya té, per raons de legitimitat
democràtica, caràcter de subjecte polític i
jurídic sobirà”.
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Som els catalans els que hem de decidir el
nostre futur, a partir del caràcter nacional
de la nostra història i del nostre poble.
Encetem un camí tan il·lusionant com
difícil i complicat, que haurem d’afrontar
amb fermesa i convicció, des del
convenciment que l’Estat espanyol ens
ho posarà tan difícil com podrà, però amb
la seguretat que obtindrem la millor
recompensa: un futur de plenitud, de
dignitat i de llibertat nacional i una via
per superar una crisi econòmica i social
clarament estructural en el marc d’un
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Estat que ostenta el rècord europeu
d’atur. A qui tingui dubtes encara avui
convé analitzar quina és la resposta,
l’alternativa que ens ofereix l’Estat
espanyol: una lenta abolició de les
competències de la Generalitat i una
asfixia premeditada de les nostres
institucions. És l’hora que el nostre poble
mil·lenari recuperi la dignitat i que ens
atrevim a refer una història que ens ha
condemnat a un present que no ens
mereixem. Tenim el futur a les nostres
mans.

