Soc de la Ràpita, soc rapitenc, per
això, el 12 d’octubre votaré perquè el
nom oﬁcial del meu poble sigue la
Ràpita. I tu? Jo no recordo cap
situació en què parle del meu poble
com Sant Carles, ni a casa, ni en amics,
ni quan vaig fora, ni quan venen els de
fora. I tu? Fins i tot, quan algú diu que
soc de Sant Carles, el rectiﬁco i li dic
“de la Ràpita!” I tu? No t’has plantejat
mai perquè cada vegada que omples
un paper oﬁcial has de posar un nom

que no t’identiﬁca? El 12 d’octubre
tenim l’oportunitat de fer
oﬁcial la nostra identitat i
jo no deixaré passar
l’ocasió de decidir qui soc,
d’on soc, i com vull que em
conegue tothom. I tu? Ara
ho tenim a les mans,
oﬁcialitzem la Ràpita.
El 12 d’octubre jo
voto la Ràpita, i tu?
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La decisió, en mans del poble
Si mirem amb perspectiva
històrica, veurem que han estat
inﬁnitament pocs els que han
tingut la possibilitat de decidir el
nom del seu poble o ciutat.
Sempre hi ha hagut algú o alguns
que ho han decidit o imposat
anteriorment.
Possiblement sense adonar-nosen, el pròxim 12 d’octubre, els
rapitencs i rapitenques tindrem
l’oportunitat d’escriure en
primera persona un dels capítols
més importants de la història
d’un municipi. El privilegi de
poder-ne decidir el nom oﬁcial.
Serà un d’aquells fets que
succeeixen molt de tant en tant
al llarg de la història.
Això serà així perquè totes i tots
els representants polítics locals,
ens hem posat d’acord per
afrontar un debat que des de fa
anys està a peu de carrer. No
voldria deixar passar per alt el fet
que totes les forces polítiques
locals s’hagin posat d’acord en
dur a terme un esdeveniment tan
i tan important. Mitjançant una
consulta popular, el consistori
donarà la veu al poble perquè
escullin quin ha de ser el nom
oﬁcial a partir d’ara. La Ràpita o
Sant Carles de la Ràpita. Tot i que
la competència de modiﬁcar el
nom d’un municipi és del plenari,
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des del govern municipal agafem
el compromís de transformar el
resultat, sigui quin sigui, en
vinculant.
Una nova acció de democràcia
participativa, que des del govern
municipal d’ERC la Ràpita anem
implementant des del mandat
anterior i de manera transversal
en diverses regidories. És una
nova manera d’entendre la
política. Pensem que és vital tenir
una ciutadania activa i
compromesa amb allò que és
públic. Som conscients que una
ciutadania implicada, és la millor
garantia d’una democràcia
sòlida.
En cap cas s’ha de veure la
consulta com una eina per
canviar la història. Ens pot
agradar més o menys, però tenim
la història que tenim i ni volem, ni
podríem canviar-la. Ens hem de
sentir orgullosos de tot allò que
ha viscut la nostra Ràpita perquè
és el que ha forjat la nostra
identitat actual. D’arguments per
votar cadascuna de les dues
opcions n’hi deuen haver tants
com rapitencs i rapitenques som.
Motius històrics, identitaris,
ideològics, sentimentals...
Són molts els historiadors i
e s t u d i o s o s q u e d e fe n s e n ,
argumenten i demostren que ja

érem la Ràpita molt abans que
algú amb molt poder decidís
incloure-hi el Sant Carles. Per
ells, la consulta és un acte de
justícia històrica. Tornar als
nostres orígens, i recuperar
aquell nom que inicialment ja
vàrem tenir i que ens dona la
nostra identitat actual de
rapitencs i rapitenques. El
pròxim 12 d’octubre, tenim la
gran oportunitat mitjançant les
urnes, d’esmenar allò que ens va
ser imposat per la força del
poder. El dia 12, participem!
ORIOL CLOS PEPIOL
President
ERC la Ràpita
Regidor de Participació
Ciutadana

Quina és la pregunta?
Quin nom oﬁcial prefereixes per
al teu municipi?
Quines son les opcions?
‘La Ràpita’ o ‘Sant Carles de la
Ràpita’
Quan es vota?
El dimarts 12 d’octubre de 9h a
14h i de 16h a 20h
On es vota?
Presencialment, al Pavelló Firal
Qui pot votar?
Les persones majors de 16 anys
empadronades des de fa un any
Qui forma part de les meses?
Els voluntaris inscrits a través de
la web de l’ajuntament

Un debat rigorós i amb respecte

L’equip de govern d’ERC teníem
molt clar que sense un debat
seriós i obert a tothom no
podíem tirar endavant la
consulta per canviar el nom del
nostre del poble. Encara que
molts rapitencs i rapitenques
sabem des de fa anys la nostra
preferència, hi ha molta altra
gent que està indecisa o que no
té suﬁcients elements per decidir.
Per això les Jornades Culturals
d’aquest setembre ens donaven
la perfecta oportunitat per dur a
terme una campanya
informativa. Ho hem fet
aprofundint en els orígens
històrics del nostre topònim
(des d’aquí un agraïment a
Noelia, Paco, Pepito i Toni) i
també hem tingut una taula

rodona molt enriquidora, on es
van presentar els punts de vista
més identitaris i representatius
de la ciutadania (també el meu
agraïment cap a Núria, Àngel i
Jota).
Les xerrades que vam
organitzar els dies 6 i 7 les
podreu recuperar a la web de
Ràdio Ràpita i a les xarxes
socials de l’Ajuntament. Val la
pena que les escolteu! Sigui quin
sigui el resultat de la consulta,
l’equip de govern seguirem
d o n a n t s u p o r t a tot s e l s
aspectes de la nostra identitat.
L’o r g u l l d e s e r r a p i t e n c
s’expressa a través de festes
com Orígens (que esperem
celebrar amb normalitat aviat) i
també a través de la cultura.

Le s n o s t re s a s s o c i a c i o n s
culturals, així com els nostres
artistes, escriptors i historiadors
entre d’altres fan que sentim
o rg u l l d e s e r ra p i te n c s i
rapitenques.
Un orgull que hem de
manifestar el dia 12 d’octubre a
les urnes on per primer cop tots
els rapitencs i rapitenques
tenim l’oportunitat de decidir el
nom del nostre poble sigui quina
sigui la opció que escollim.

ÈRIKA FERRATÉ
CURTO
Portaveu del grup municipal d’ERC i regidora
de Cultura
@ErikaFerrate
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ALBERT SALVADÓ

Delegat del Govern a l’Ebre i tinent d’alcalde

«Per afrontar els reptes de territori
necessitem una eina com la vegueria»
L’últim delegat d’ERC també
va ser un rapitenc, Lluís
Salvadó…
Efectivament. De fet vaig
tindre
l’oportunitat
de
participar-hi com a cap de
gabinet. Va ser la legislatura del
desplegament de la URV, de les
comissaries dels Mossos, de la
construcció del pont del
Passador… o la que el Tribunal
Constitucional ens va tombar la
Vegueria.
Quin balanç fa dels primers
100 dies com a delegat del
Govern?
Estic molt satisfet de l’equip
que s’ha conﬁgurat en les
diferents
conselleries
al
territori. Hem estat molt alerta
per l’enorme risc d’incendis.
Finalment han quedat en
ensurts, malgrat que el de la
Pobla de Massaluca va cremar
moltes hectàrees… Per altra
part, la gestió de la cinquena
onada de la pandèmia i de les
mesures que s’hi apliquen,
suposa també una part de la
feina del dia a dia.
Un mandat que ha començat
amb els tràgics aiguats del
Montsià…
Van suposar un cop emocional
important. No només per les
pèrdues materials sinó per les
afectacions personals. La
resposta
dels
equips
d’emergència va ser immediata.
Això, i la sort, va evitar que
hàgim de lamentar víctimes.
Haig d’agrair la professionalitat
i l’esperit de servei públic de tots
els cossos d’emergències.
Juntament amb l’Ajuntament
d’Alcanar van estar a l’altura. Els
dies posteriors ens hem
coordinat amb l’ajuntament per
anar resolent les afectacions.
Ara ens preocupa la recurrència
i intensitat amb què aquests
episodis afecten les Terres de
l’Ebre. Ens estem convertint en
la zona zero del canvi climàtic i

Albert Salvadó Fernández
@asalvadof
Albert Salvadó és casat i amb una ﬁlla. La seva
vida professional s’ha desenvolupat com a
enginyer tècnic amb un post grau en gestió
directiva en diverses empreses del sector privat.
La seva militància independentista es remunta a
mitjans dels vuitanta. Després de passar per
l’MDT i la Crida per la Solidaritat, s’aﬁlia a ERC
l’any 2001. Entre el 2004 i el 2010 és gerent del
Consell Comarcal del Montsià i cap de gabinet
de delegat del govern Lluís Salvadó. Des del
2015 és primer tinent d’alcalde de la Ràpita i
també ha estat director de l’IDECE del 2019 al
2021. Actualment és president de la Federació
d’Esquerra Republicana a les Terres de l’Ebre.

«Els canvis introduïts per la pandèmia
han obert una ﬁnestra d’oportunitat
per a les Terres de l’Ebre»
per això cal que incorporem els
seus efectes als plans
d’emergència del territori.
Quins grans objectius s’ha
marcat la nova delegació del
Govern a les Terres de l’Ebre?
Ha de ser la legislatura de la
recuperació sanitària, social i
econòmica. Els canvis introduïts
pandèmia han obert una ﬁnistra
d’oportunitat per a les Terres de
l’Ebre que cal aproﬁtar. Cal
treure més suc a projectes com
la Reserva de la Biosfera, que
ens permet fer valdre el sector
primari i consolidar un turisme
de natura i no massiﬁcat. El
canvi climàtic i el fet que ja som
el gran productor energètic del
país ens obliguen a ser
exemplars en un model de
creixement sostenible. No
volem
una
massiﬁcació
d’energies renovables. Per això
apostem per un model de
proximitat als punts de consum i
lluny dels oligopolis de sempre.

L’altre gran repte relacionat
amb el clima és la supervivència
del delta de l’Ebre. Aquí tenim el
problema que les actuacions
depenen de l’Estat. Estem
estirant, però després d’any i
mig del Glòria, encara no han
posat sobre la taula propostes
per al delta més enllà del
retrocés de la línia de costa. I per
afrontar
estos
reptes,
necessitem l’eina que ens
aproxime més a la Vegueria.
Serà una prioritat fer el pas que
ens done veu i reconeixement
institucional.
I pel govern republicà de Pere
Aragonès, les Terres de l’Ebre
seran una prioritat?
Fa anys que ens coneixem i
compartim molts objectius i
model de país. La seua voluntat
transformadora és un dels
aspectes que més m’ha motivat
per formar part del seu govern.
Si les Terres de l’Ebre són
importants pel govern, ho

veurem a ﬁnal de legislatura.
Però de moment tenim dos
indicadors que em fan ser
optimista: la ràpida resposta als
aiguats
d’Alcanar
i
la
priorització del territori per ser
candidata a acollir inversions
empresarials.
Pròximament
podrem celebrar importants
implantacions industrials.
Com a tinent d’alcalde de la
Ràpita, segueix amb la tasca
d’impulsar l’economia local?
La delegació del govern no em
permet dedicar tant temps com
voldria, però no ens impedeix
seguir avançant amb projectes
positius per al poble. Destacaria
el Centre d’Economia Blava a
l’antic ediﬁci de les Duanes. Una
inversió que tira endavant gràcies
a una important subvenció
europea, que el va destacar com
un projecte estratègic per al
territori. Esperem convertir la
Ràpita en la capital de l’economia
blava del territori.
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El govern republicà compleix més de la
meitat del seu programa a mig mandat
Ha començat la segona part del
mandat municipal 2019-2024 i el
govern republicà de la Ràpita ha
aconseguit complir més de la
meitat dels punts del programa
electoral. En concret, són el 67%
els projectes del programa d’ERC
que ja s’han acabat o han
començat obres.
Quan acabe el mandat, el nou
Centre d’Economia Blava o la
remodelació de la Piscina
Municipal seran una realitat.
Però també altres projectes que
no estaven al programa electoral
d’ERC i que el govern republicà
ha anat incorporant al seu pla
d’acció. Per exemple, la
remodelació de l’Avinguda Pare
Castro, que ja ha iniciat les obres,
o la reordenació dels usos de la
platja del Trabucador després de
diversos
episodis
de
massiﬁcació.
No podem oblidar que des del
març del 2020 vivim una
pandèmia que ens ha afectat a
tots els àmbits de la nostra vida. I
el nostre ajuntament no ha estat
menys. Les prioritats de l’equip
de govern ha estat donar
resposta a les persones i
empreses més afectades per la
crisi. Els ajuts socials i econòmics
han fet canviar moltes partides
pressupostàries i refer molts
projectes.
Així i tot, el govern republicà no
ha deixat de treballar per fer
realitat la proposta que va
recollir el suport majoritari dels
rapitencs i rapitenques. Al
mateix temps que ha continuat
atenent els problemes del dia a
dia i defensant els interessos del
nostre poble i el territori en tots
els àmbits de decisió del país.

La Ràpita

Centre d’Economia Blava a
l’ediﬁci de les Duanes
Impuls a nou sòl industrial
Promoció del sector del
turisme nàutic
Relcolzament al sector
pesquer
Ajuda i promoció del comerç local
Ampliació dels estudis de
Formació Professional
Urbanització del Carrer
Constància
Remodelació de l’Avinguda Pare Castro
Ordenació dels usos turístics del Trabucador
Creació d’una comissió de
patrimoni rapitenc
Pla Municipal d’Accessibilitat i Pla Director de la Via
Pública
Inversions a la carretera
de Poblenou
Segells de transparència
i nova web de l’ajuntament
Promoció de la mobilitat
elèctrica i verda
Agermanament amb
Sóller

Projectes en marxa:
Consell d’Infància
Remodelació de la piscina
municipal
Recuperació del Mas de
Matarredona
Pavelló nàutic municipal
Pla Local d’Habitatge
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