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Les 10 accions del primer
any del nou govern republicà
El passat 15 de juny es va complir un any que el govern d’Esquerra Republicana va començar el seu segon mandat al
capdavant de l’Ajuntament de
la Ràpita, per primer cop amb
majoria absoluta. Si durant el
primer mandat d’ERC a la Ràpita es van resoldre algunes de les
mancances històriques del municipi (auditori, equipaments esportius, casal de joves…), durant
l’actual s’han de posar les bases
per al desenvolupament econòmic i urbanístic del futur.
És cert que la crisi del coronavirus farà repensar moltes de les
polítiques del govern republicà
però el seu compromís segueix
ben viu amb els projectes que
han de marcar aquest mandat,
com la creació del Centre d’Economia Blava a l’edifici de les Duanes, l’arranjament del Carrer
Constància, la remodelació de
la piscina municipal o la construcció d’un pavelló nàutic, per
citar-ne alguns. En els primers
mesos, el govern republicà ja
ha pogut donar compliment a
alguns dels seus compromisos.
Tot seguit us en detallem els més
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destacats:
1. S’han enderrocat les cases velles del carrer Constància, que feien més estret el vial.
Aquesta actuació permetrà dignificar aquest carrer amb un nou
passeig.
2. S’ha iniciat la redacció del
Pla Director de la Millora de la
Via Pública i s’han asfaltat diversos carrers i eliminat barreres arquitectòniques.
3. Per primer cop en molts
anys s’han fet unes obres d’arranjament de la carretera del
Poblenou mentre esperem que
la Diputació comence el projecte
de remodelació integral.
4. S’ha obtingut el distintiu de
Viles Marineres, que situa la Ràpita com una destinació de referència entre els municipis catalans de costa, tot posant en valor
el nostre patrimoni mariner.
5. S’ha obert un espai de joc i
estudi per al Maset Espai Jove
i s’ha iniciat un cicle de conferències enfocades a motivar el
jovent. Anem omplint de contingut un equipament llargament
reclamat.
6. S’ha aconseguit per part

de l’Estat la cessió gratuïta
de l’edifici de les Duanes. En
aquest emblemàtic edifici, es
construirà un centre de coworking i el Centre d’Economia Blava, una agència municipal per al
desenvolupament econòmic.
7. En matèria social s’ha creat
els ajuts de la ‘Botigueta’. Per
primer cop, les famílies vulnerables poden comprar aliments
frescos al mateix temps que ajudem els nostres productors locals del mercat.

8. S’ha renovat la pàgina web
de l’ajuntament, fent-la més accessible i més transparent, aconseguint la nota més alta en el
segell Infoparticipa que atorga
l’UAB.
9. S’han renovat els 250 contenidors del municipi, amb un sistema que evita males olors i ofereix més comoditat.
10. S’ha seguit invertint en la
millora de la xarxa d’abastament i sanejament a diferents
punts del municipi.

3.279 gràcies
És molt important saber en
tot moment d’on venim per saber on hem d’anar. I això la gent
d’Esquerra Republicana ho tenim molt present. Fa un any,
3.279 rapitencs i rapitenques
(el 48%) ens van atorgar la seva
confiança per continuar gestionant el dia a dia del nostre poble i construir-hi els fonaments
per encarar els reptes del futur.
Un suport històric, mai abans un
sol partit havia rebut tant recolzament social a les urnes i alhora això es tradueix en una gran
responsabilitat. Amb 89 anys
d’història de compromís i honradesa amb el país, el grup humà

de republicans que conformem
l’equip de govern del nostre
ajuntament assumim amb molt
d’agraïment, il·lusió i humilitat el
repte que els nostres conciutadans ens van atorgar.
Durant aquest primer any, els
esdeveniments no ens ho han
posat gens fàcil, hem patit el
temporal Glòria i la pandèmia
de la Covid-19. Tot i això, hem
anat complint el primers compromisos electorals amb la ciutadania. Enderrocament de les
cases velles del carrer Constància, inversió amb asfaltat de carrers, xarxa d’abastament, millora de voreres, l’Institut d’Estudis

Professionals Aqüícoles i Ambientals, l’inici de l’Agermanament
amb Sóller, el projecte de la Botigueta, nous contenidors, nova
pàgina web municipal, guardons
turístics...
Compromís i esforç de la gent
d’Esquerra durant aquest primer any. Des de la vocació de
servei públic i amb el vostre suport, estic segur que continuarem construint de manera tenaç
la Ràpita del futur.
ORIOL CLOS PEPIOL
President
ERC La Ràpita
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El govern republicà mobilitza tots els
recursos per front el coronavirus
La crisi del coronavirus està suposant un dels majors reptes col·
lectius que hem viscut en dècades. La resposta de la societat
ha estat exemplar des de l’inici de la pandèmia. Iniciatives de
tota mena han acompanyat l’esforç de sanitaris, cossos d’emergències i de tots els treballadors
i treballadores que han estat essencials per superar els dies més
foscos d’aquesta crisi.
Al costat de tants i tants protagonistes, les administracions locals han assumit el paper d’ajudar als seus ciutadans
amb totes les seves capacitats.
En el cas de l’Ajuntament de
la Ràpita, des del minut 1 de la
crisi, el govern republicà va establir un comitè de seguiment i
va prendre les primeres mesures,
anunciant cancel·lacions d’actes
públics i tancant equipaments
municipals. Des de la regidoria
de Polítiques Socials i Igualtat,
ràpidament es va activar una
borsa de voluntariat per tal
d’atendre a les persones més
vulnerables a la Covid-19 i ajudar-les amb el seu dia a dia.
L’ajuntament de la Ràpita tam-

bé va anunciar que s’ajornava
el cobrament dels tributs municipals. I poc després, es confirmaven les primeres exempcions fiscals pels sectors
econòmics més afectats, com
el de la restauració, amb el no
cobrament de la taxa de terrasses i la possibilitat d’ampliar-les
al doble de la seva capacitat.
Per tal d’assessorar i acompanyar les empreses i els autònoms davant de situacions tant
confuses com ha estat el cas

La resposta social
Vivim una gran excepcionalitat. Certament, hi estem totes
d’acord. Després de gairebé cinc
mesos convivint amb el COVID
19, podríem dir que comencem
a tenir perspectiva. Els primers
dos mesos van ser totalment
desconcertants, rebent més
d’una cinquantena de trucades
diàries al telèfon de serveis socials, línies ocupades, treballant
des de casa, gent desesperada,
falta de recursos, angoixa, incertesa i mal estar. A hores d’ara,
ens sentim orgulloses, des de
serveis socials hem ajudat a un
total de 239 famílies, amb l’ator-

dels ERTOS, l’ajuntament va
obrir l’Oficina d’Atenció Empresarial (OAE). I en paral·lel, se
convocaven diverses sessions
de formació en nous protocols
de seguretat.
L’aprovació d’una modificació
pressupostària de 100.000 euros va permetre ampliar les ajudes socials. El programa ‘La Botigueta’, que permet comprar
aliment fresc al mercat municipal, ha ajudat a 250 persones.
Sumat als ajuts directes al llo-

guer i als subministraments, els
serveis socials han atorgat, de
moment, 33.000 euros en ajuts.
Per la seva banda, la regidoria de Promoció Econòmica
ha posat en marxa dues línies
d’ajuts, una per a la reactivació
del comerç que es va veure afectat pel confinament i una altra
més enfocada als establiments
lligats a la temporada turística,
com ara les guinguetes. En tots
dos casos, els empresaris podran optar a un ajut de 500€.

Impulsem la Ràpita

gament a dia d’avui de 33.000 L’esclat de la pandèmia va obligar
euros amb ajuts i havent convo- el govern municipal a prendre decat una nova partida de 20.000 cisions amb rapidesa. En el primer
euros per poder acabar d’ator- moment, vam aturar tots els cobragar totes les peticions fetes. El ments a la ciutadania i vam acceledemà ens preocupa, però amb rar els pagaments de l’ajuntament
l’experiència d’aquests mesos i a les empreses del poble. També
l’esforç de l’equip bàsic treballa- vam signar un conveni amb Aigües
rem per seguir oferint uns servei de Catalunya perquè estes es pode qualitat i l’atenció humana guessen acollir a ajornaments senque el poble es mereix. D’aques- se interessos. Per ser més ràpids
ta ens en sortirem!
i efectius per ajudar al teixit econòmic, vam optar per suspendre
OONA TOMÀS
QUIXAL
l’ocupació de via pública per la resRegidora de Polítiques
tauració i el comerç, mobilitzant
Socials, Igualtat i Salut
@OoQuixal
més de 74.000€; així com reduir
la taxa d’escombraries a aquests

sectors, més de 33.000€. Vam suplementar els ajuts socials i els de
promoció econòmica en 100.000€
més als que ja teníem pressupostats. Això ha servit per donar ajuts
al pagament d’aigua, llum i menjar fresc a famílies vulnerables. I, la
darrera acció per ajudar a mitigar
l’impacte de la pandèmia ha estat
la convocatòria d’ajuts a comerços,
restauració, xiringuitos i altres activitats afectades per aquesta crisi.
ALBERT SALVADÓ
FERNÁNDEZ
Regidor d’Hisenda i
Promoció Econòmica
@asalvadof
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ENTREVISTA

JOSEP CAPARRÓS

Alcalde de la Ràpita

«Cal plantar cara al temporal i si hi
anem tots a l’una ho superarem»

Primer any de govern republicà d’aquest mandat. Com
el valora?
Crec que el definiria com un
any convuls, atípic i inesperat.
Si algú ens hagués dit fa un any
que viuríem tot el que ens ha
passat, probablement, no ens
ho creuríem. Iniciàvem el mandat en tota la il·lusió i les ganes
d’acabar actuacions en marxa
i en l’objectiu d’engegar nous
projectes de futur per a la nostra gent i per al nostre poble; i,
de cop, vèiem com les desgràcies s’acumulaven. Un temporal Glòria destrossava el nostre
Trabucador i, sobretot, la pandèmia del coronavirus posava a
prova la nostra gent... Les conseqüències de la Covid-19 en la
salut i l’economia de la nostra
gent són ara la prioritat. De fet,
des del govern municipal tenim
clar que ara cal plantar cara al
temporal i, com sempre, si anem
tots a l’una ens salvarem. Estem
centrant tots els nostres esforços a superar esta crisi que, segur, superarem.
Quines han estat les prioritats durant la gestió de la
pandèmia?
Amb pandèmia o sense, la nostra prioritat són les persones.
Així que, des del primer moment,
les actuacions es van centrar en
l’atenció a les persones, posant
a disposició de les més vulnerables el personal dels serveis socials, que van gestionar una xarxa de voluntaris per atendre les
necessitats de la gent gran, de
persones vulnerables... També
vam aprovar nous ajuts per a la

Josep Caparrós i Garcia
La Ràpita, 1980
@jccaparros
Josep Caparrós està casat i és pare de tres fills.
És diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Rovira i Virgili i té un postgrau en Gestió
i Administració Local. Ha treballat en el sector
financer i en el de la prevenció de riscos laborals.
És regidor de l’Ajuntament de la Ràpita des del
2006 i al 2007 es va presentar a les primeres
eleccions municipals com a candidat a l’alcaldia. Al
2015 va ser investit alcalde de la Ràpita després
que la candidatura d’ERC guanyés les eleccions
municipals per primer cop des la República. Una
victòria que es va revalidar amb una majoria absoluta històrica el passat 26 de maig de 2019.

“Hem d’aprofitar els nostres actius,
el nostre teixit productiu i posar-lo
en valor per a recuperar-nos, pas a
pas, i afrontar nous reptes”
compra de menjar fresc al Mercat municipal i altres mesures de
tipus fiscal i econòmic que donaven aire a l’asfíxia que moltes
empreses van patir (i encara pateixen) al nostre poble a conseqüència del confinament.
Com viu l’alcalde una situació de pandèmia?
Preocupat, angoixat i, algun
dia, inclús superat. D’una banda l’afectació a la salut de les
persones és brutal i, per tant, la
preocupació se centra en el fet
que la gent no s’infecte. De l’altra, les conseqüències econòmiques són gravíssimes i veus que
caldrà treure diners de baix les

pedres i això sabem que és molt
complicat poder-ho fer.
I no ha acabat. De fet, continua la pandèmia i cal afrontar
la recuperació. Com?
Seguint en la mateixa línia. No
volem deixar ningú pel camí. Per
això les accions van encaminades a què l’afectació social i econòmica a la gent de la Ràpita
siga la més lleu possible. L’Ajuntament posem tot el pressupost
disponible per implementar mesures per a la reactivació econòmica. Sabem que no és fàcil però creiem que cal aprofitar
els nostres actius, i si anem tots
a l’una serà més fàcil. Tenim un

teixit productiu molt important
i, per tant, cal valorar-lo i promocionar-lo, perquè el necessitem. Així, de la mà dels sectors
del comerç, l’hostaleria i el turisme hem planificat campanyes
de promoció: #Jocomproacasa o ‘Viatja lluny sense sortir de
casa’ ens permetran contribuir a
què l’activitat econòmica es recupere pas a pas i anar fer front
a nous reptes. Perquè no hem
d’oblidar que, un cop superem
la pandèmia, tenim un demà que
ens espera.
Creu que la pandèmia marcarà un punt i a part o un punt i
seguit a la nostra societat?
Voldria que marqués un punt
i a part. En el plantejament que
ens fem com a societat, com a
éssers humans... no obstant això,
de moment seguim afrontant la
situació, que és molt inestable i
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que no sabem quan i com acabarà. Per això cal seguir ferms i
segurs que ho superarem.
Marquem un punt i seguit
perquè, com vosté deia, hem
patit també el Glòria. Refarem
el Trabucador?
Sí. Sembla que les desgràcies
no venen mai tot soles i aquest
2020 n’és un exemple. L’afectació a la barra del Trabucador va
ser desastrosa: el vam perdre totalment i, per tant, la recuperació és difícil. Els treballs actuals
són d’emergència, per això necessitem actuacions estructurals que permeten mantenir la
supervivència del Delta i la viabilitat mediambiental, econòmica i social del nostre territori.
Confia en el compromís adquirit per les administracions
superiors amb el Pla Delta?
L’esperança no es perd mai i jo
espero que tant l’Estat com la
Generalitat mantinguen el seu
compromís i vagen implementant les accions proposades i
consensuades al Pla Delta. Amb
tot, de moment només tenim bones paraules, però sense fets. I
això em preocupa molt. La recuperació del Delta implica deixar
baixar sediments pel riu Ebre i
això cada dia sembla més difícil
quan es plantegen nous transvasaments riu amunt, com el de
Cantàbria. Per això, també s’ha
d’actuar a curt i mitjà termini en
accions diverses: aportacions de
sorres, camí de guarda, entre
d’altres, com reclamem des de la
Taula del Consens del Delta.
Per contra, sí que s’ha aconseguit el compromís d’arranjar
la carretera del Poblenou.
Així és. Fa uns quants anys que

lluitem i ara l’acord en la Diputació ja és ferm. Confiem en el
fet que els tràmits amb la Generalitat s’acceleren i la Diputació
puga engegar el projecte de la
nova carretera, que tothom desitgem.
La gestió de la crisi ha afectat als projectes que el govern
municipal s’havia marcat per
aquest mandat?
Evidentment la crisi del coronavirus ho ha marcat tot. Però
confio que puguem assolir alguns dels grans projectes programats per aquest mandat. De
fet, els primers mesos van ser
fructífers i vam poder dur a terme algunes actuacions, com ara
l’enderroc de les cases del carrer
Constància, l’asfaltat de molts
carrers o la millora de la xarxa
d’abastament del Mollet. Vam
poder renovar la pàgina web de
l’Ajuntament i hem aconseguit
el nou Institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i Mediambientals de Catalunya, entre d’altres. I, evidentment, seguirem
treballant per superar els entrebancs que tinguem i per fer realitat projectes que reforcen l’economia i benestar de la gent del
poble, com el Centre d’Economia
Blava a l’edifici de les Duanes, la
urbanització del carrer Constància, la remodelació de la piscina
o el pavelló municipal nàutic, per
dir-ne alguns.
La majoria absoluta ha canviat la seva forma de governar?
Des del primer moment vam
dir que tindriem mà estesa i així
ha estat. Els pressupostos els
vam acordar amb un dels grups
de l’oposició i només va rebre
tres vots en contra. Les mesu-

“Seguirem treballant per fer realitat projectes com el Centre d’Economia Blava, la remodelació de la
piscina o el pavelló nàutic”
res que hem pres durant la pandèmia també les hem consensuat. Malauradament, quan hem
demanat suport pels principals
projectes del madant, i tot i que
alguns figuraven als programes
electorals de tothom, ens hem
trobat una posició contrària difícil de justificar.
Podria pronosticar quin és el
futur de la Ràpita?
M’encantaria tenir una bola
de vidre i poder veure més enllà, però sí que estic convençut
d’una cosa: la gent de la Ràpita
hem demostrat, moltes vegades,
que estem capacitats, som forts,
treballadors i optimistes. Segur

que si posem tota la nostra maquinària a treballar, ens en sortirem. Les persones que conformem el govern municipal hi
estem treballant i com sempre
estem al servei dels rapitencs i
rapitenques i a la seua disposició per a tot allò que puguem fer.
Això sí, caldrà que ho fem junts,
braç a braç, perquè només si
anem tothom a l’una aconseguirem els objectius que ens marquem. Així que confio que, tal
com hem fet durant confinament
i en la desescalada cuidant-nos
cadascú per a cuidar-nos a tots,
cal que ho seguim fent en esta
fase de represa.

Un any en quatre tuits

@jccaparros

Només si el poble i les institucions anem a una aconseguirem
allò que ens proposem. Avui
hem tingut una primera mostra a
#LaRàpita amb una manifestació
massiva i pacífica. Una mostra
de solidaritat i de ràbia per la
INJUSTÍCIA que estem vivint.
#Seguim #SentenciaSuprem
15 d’octubre de 2019

La gent de #LaRàpita mai
deixem passar l’ocasió de votar
quan hi ha una urna per molt
difícil que ens ho posen. Si les
porres no ens van aturar, tampoc
ho pot fer el desànim. Anem a
votar, demostrem que seguirem
persistint i seguirem GUANYANT! #Tornemhi #10N
10 de novembre de 2019

5

Visitem el #Trabucador per comprovar els danys del temporal
#Gloria i constatem la urgència
d’actuar decididament al delta de
l’Ebre. Des de #LaRàpita reclamarem les inversions necessàries
per restablir el nostre entorn. Ja
no valen més excuses.
22 de gener de 2020

Farem el necessari per minimitzar l’expansió del #coronavirus.
Per això comptem amb la col·
laboració de tots els rapitencs
i rapitenques. Cal minimitzar la
saturació del serveis mèdics i
evitar el contagi de la població
de risc. Serenitat i seguiu la
informació oficial.
13 de març de 2020
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Montserrat: “El transvasament a
Cantàbria estableix un precedent
molt perillós que no es pot permetre”

El president de la Federació
de l’Ebre d’Esquerra Republicana, Alfons Montserrat, ha advertit que “el transvasament d’aigua de l’Ebre a Cantàbria, que
es pretén que sigui permanent,
estableix un precedent molt perillós que el govern espanyol no
pot permetre perquè va en contra dels principis de la nova cultura de l’aigua i obre la porta a
nous transvasaments”.
Montserrat ha manifestat
que “Esquerra ens oposem a
aquest transvasament i no entenem que el govern espanyol
digui que està molt preocupat
pel futur del Delta de l’Ebre, i
mentrestant pugui autoritzar un repartiment d’aigua riu
amunt en forma de transvasament, i a la vegada, impedeixi l’aportació de cabals i sediments riu avall”.
El president republicà ha re-

calcat que “aquesta actuació va
lligada a uns determinats interessos urbanístics de l’àrea de
Santander, un lloc on no hi ha
problemes de falta d’abastiment
i subministrament d’aigua, però
sí que hi ha una gran falta d’eficiència en la gestió i distribució
de l’aigua”.
Davant les manifestacions del
govern autonòmic càntabre, format per PSOE i el partit del president regionalista Miquel Ángel
Revilla, on donen per feta l’autorització del Consell de Ministres
per tirar endavant el transvasament, Montserrat ha apuntat
que: “no seria d’estranyar que
aquest transvasament acabés
convertint-se en penyora de
canvi pel suport del Partit Regionalista de Cantàbria a la proposta de Pressupostos Generals.
del govern Sánchez”.

Esquerra Republicana renova les
quatre executives comarcals de les
Terres de l’Ebre
Les quatre federacions comarcals d’Esquerra Republicana de l’Ebre han celebrat,
entre el 9 i el 12 de juliol, els
congressos per escollir les noves executives comarcals, tancant així el cicle congressual que
els havia portat a renovar anteriorment les executives locals i
regional del partit La principal
novetat ha estat que per primera vegada han incorporat una
Secretaria General a la seva direcció.
Les Federacions del Baix Ebre
i del Montsià també han escollit

un representant al Consell Nacional, que és el màxim òrgan del
partit entre congressos. En tots
dos casos només s’ha presentat
una única candidatura. Així, Maria Jesús Viña, regidora i presidenta de la secció local de Tortosa, ha estat escollida pel Baix
Ebre; i Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, ho ha estat pel
Montsià.
En cada un dels quatre congressos només s’ha presentat
una única candidatura a l’elecció
d’Executiva. Al Baix Ebre l’alcalde de Paüls, Enric Adell, ha subs-

tituït en la presidència a Susanna Gómez que ara ocuparà la
Secretaria General. En el cas del
Montsià, Adam Tomàs deixa la
presidència al coordinador dels
serveis territorials de Joventut
a les Terres de l’Ebre, Joan Lluís Barberà, i la regidora de Masdenverge i consellera comarcal,
Sònia Tomàs, serà la nova Secretària General. A la Ribera d’Ebre
i la Terra Alta, Josep Maria Sàez,
regidor de Miravet i Ramon Jornet, regidor de la Fatarella i conseller comarcal; renoven el seu
càrrec de presidents i incorpo-

ren a les Secretàries Generals a
l’alcaldessa de Tivissa, Montse
Perelló; i a la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta,
Neus Sanromà, respectivament.
Alfons Montserrat, president de
la Federació de l’Ebre d’Esquerra ha destacat “l’harmonia interna que viu Esquerra Republicana i la determinació del partit
per seguir treballant de manera
coordinada i conjunta un projecte territorial que ajudi a reconstruir les Terres de l’Ebre després
de la crisi provocada per la Covid”.
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Esquerra planifica el futur de les Terres de l’Ebre incorporant els vectors
de canvi generats per la Covid
La Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana ha celebrat
aquest 17 de juliol la IV Trobada institucional de càrrecs on
s’han debatut els eixos del pla
d’actuació territorial, que ja
portaven setmanes reflexionant,
per encarar la situació creada per
la pandèmia de la Covid. El president de la Federació, Alfons
Montserrat, després de recordar
que el pla es manté obert a noves
propostes i reflexions, ha afirmat:
“no volem que les Terres de
l’Ebre quedin al marge del debat de repensar la societat que
vindrà i per això des del republicanisme ebrenc hem fet una
lectura acurada de tots aquells
canvis que la Covid està produint, constatant les febleses que
la crisi ha mostrat, i descobrint
totes les oportunitats que se’ns
presenten per intentar poder
aprofitar-les”.
A més Montserrat ha afegit
que “aquesta anàlisi i reflexió
que hem fet serveix per poder
actualitzar el model de territori que volem construir, recons-

truir i transformar per fer de
les Terres de l’Ebre un territori amb projecció sobre la base
dels grans pilars de la sostenibilitat i la modernitat”.
Albert Salvadó, secretari d’Acció Política i Sectorial de la Federació de l’Ebre ha destacat que
“hem incorporat els aprenentatges motivats per la crisi de la Covid, la qual evidencia, aquelles
febleses de caràcter estructural
que tenim com a territori i societat”.
Tanmateix per a Salvadó “la
crisi ha accelerat els vectors
de canvi mostrant-nos noves
oportunitats que hem de saber aprofitar per convertir-los
en avantatges estratègiques
per a les Terres de l’Ebre, amb
l’objectiu final de convertir-lo
en un territori sostenible i modern”.
Salvadó que ha apuntat la necessitat de rectificar vectors de
canvi ja tradicionals que transcendeixen el territori, com són el
despoblament i el canvi climàtic;
ha destacat que “la crisi ha ca-

talitzat i sumat vectors de canvi nous com per exemple la digitalització, la valorització de la
proximitat o l’economia verda;
els quals cal que incorporem a
l’agenda política i institucional
de les Terres de l’Ebre”.
La secretària general de la Federació, Norma Pujol, ha puntat
els grans eixos d’actuació en els
que treballarà de manera conjunta i coordinada el republicanisme
de les Terres de l’Ebre en aquesta
nova etapa. El primer eix de treball implica aconseguir “la connectivitat i digitalització de la so-

cietat, eliminant la bretxa digital
existent i així guanyar competitivitat com a territori”. El segon eix
aposta per “prioritzar la transició ecològica seguint un model
d’energia renovable, distribuïda
i de proximitat”; mentre que el
tercer eix destaca per “la potenciació de la sostenibilitat entre
els sectors agroalimentari i turístic”. Per últim, el darrer gran àmbit d’actuació serà “el reforç de
l’economia per a la vida i també
del sistema públic social i de salut,
fent-lo més preventiu i centrat en
l’atenció primària i comunitària”

Salvadó: “Tenim evidències clares
que no estem prou preparats per
afrontar una emergència nuclear”
El diputat rapitenc Lluís Salvadó ha agraït el treball i la disponibilitat del Síndic de Greuges,
Rafel Ribó, durant la seva compareixença, el 31 de juliol passat,
a la Comissió d’Interior del Parlament, per presentar l’Informe
“Deficiències en matèria d’emergència nuclear”.
Salvadó ha dit que “ens sembla imprescindible que ens preo-

cupem i treballem des del Parlament, no només quan tenim els
accidents damunt la taula, sinó
quan tenim evidències prou clares de què no estem prou preparats per afrontar una emergència nuclear important com ens
mostra l’informe del Síndic”.
“Les evidències estan prou
identificades en documents del
propi “Consejo de Seguridad

Nuclear”, en les denúncies fetes de manera reiterada des de
fa dècades per les alcaldies dels
municipis afectats, i en el fet que
l’Estat espanyol no ha aplicat els
aprenentatges que se’n deriven
de l’accident de Fukushima del
2011”. Ha afirmat el diputat.
Salvadó que ha qualificat la
situació “d’urgència històrica”,
ha recordat que “el grup parla-

mentari republicà té registrada
la petició de creació d’una Comissió d’Estudi sobre la Seguretat Nuclear al Parlament, i esperem que es pugui constituir les
setmanes vinents per així pressionar a les diferents administracions perquè el territori estigui en molt millors condicions a
l’hora d’afrontar qualsevol incidència”.
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La Ràpita i ERC, sempre al costat
del nostre company Lluís Salvadó
El nostre company i diputat del
Parlament de Catalunya, el rapitenc Lluís Salvadó, i el també
company i diputat Josep Maria
Jové, han pagat recentment els
4,5 milions d’euros de fiança que
els hi reclamava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Tots dos s’enfronten a greus
delictes per haver treballat
des de la conselleria d’Economia del Vicepresident Junqueras per a fer efectiu el mandat
popular i dur a terme el referèndum de l’1 d’octubre.
El jutge els hi va imposar una
desmesurada fiança milionària
que només han pogut abonar
gràcies a una autèntica allau de
solidaritat. No obstant això, arribar a la xifra total no ha estat
fàcil, ja que la pandèmia del co-

Caparrós: “L’Estat ha engegat una
nova càrrega judicial que només
cerca collar i atemorir la societat”
ronavirus va obligar a suspendre
la diada solidària que els companys i companyes d’ERC Ebre
havien d’organitzar el dissabte
14 de març a la Ràpita.
Només tres dies abans, l’11 de
març, Salvadó i Jové anaven a
declarar com a investigats a la
seu del TSJC, acompanyats per
amics i companys d’Esquerra,
entre ells una nodrida representació de la secció local d’ERC la
Ràpita i del govern municipal.
L’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, va qualificar llavors
la investigació judicial d’una
nova “càrrega de l’Estat” que

La Ràpita

cerca “collar i atemorir la societat catalana”. I és que a les
Terres de l’Ebre hi ha almenys
una cinquantena de persones citades a declarar per haver participat en les mobilitzacions contra la sentència del Suprem als
presos polítics i per la convocatòria del referèndum.
Repressió a l’1-O rapitenc
Precisament són dos membres
del govern republicà de la Ràpita els qui també es troben entre
aquesta llarga llista de represaliats per la justícia espanyola. L’alcalde, Josep Caparrós, i
el primer tinent d’alcalde, Al-

bert Salvadó, estan investigats pels fets de l’1 d’octubre
a la Ràpita. La fiscalia de Tarragona ha arxivat la resta de casos
oberts a altres alcaldes de la demarcació i només manté l’acusació als dos membres del govern
rapitenc pels suposats delictes
de prevacarició i desobediència.
Tant Caparrós com Salvadó
han declarat en reiterades ocasions que la seva situació judicial
no els impedeix seguir treballant
per la Ràpita i per Catalunya
amb la mateixa decisió que l’1
d’octubre. “Vam estar al costat dels ciutadans de la Ràpita i tenim la tranquil·litat moral que en cap cas vam cometre
cap delicte”, va declarar Caparrós entrevistat pel Canal Terres
de l’Ebre.
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