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un equip x la ràpita
il·lusió i compromís

La candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya a la Ràpita hem signat el compromís amb l’Assemblea Naci-
onal Catalana per:

compromesos amb el país

1. Josep Caparrós 5. Àngela Reverté4. Enric Vidal3. Èrika Ferraté2. Albert Salvadó

S3. Layonel DomechS2. Sus MartíS1. Xavi Reverté

17. Lluís Salvadó16. Oriol Clos

15. Andrea Castro14. Anna Casamitjana13. Pau Vidal12. Leonor Montané11. Carles Pasqual

10. Anna López9. Carles Brunet8. M. José Capafons7. David Fibla6. Rafa Balagué

1. Mantenir l’Ajuntament de la Ràpita a l’Associació de Municipis per la Independència. 
2. Promoure campanyes institucionals de suport al caràcter plebiscitari de les eleccions del 27S.
3. Posar l’Ajuntament a disposició del Govern de Catalunya per constituir l’Estat català.
4. Assegurar la participació de l’alcalde en l’Assemblea de Càrrecs Electes que haurà d’assumir 
la governabilitat del país si el Govern espanyol suprimeix l’autogovern de Catalunya. 
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josep caparrós
candidat a l’alcaldia de la ràpita
Fem-ho per les rapitenques i pels rapitencs: pels bons i pels millors, pels més grans i pels més petits, per honorar 
els avantpassats i per deixar un gran poble als fills i néts. FEM-HO PER TOTS, perquè la Ràpita som tots. La gent 
d’Esquerra estem disposats a fer-ho. I tu?

Deixa’m només dos minuts i t’explico com fer-ho: el nostre futur passa inexcusablement per millorar la nostra 
economia, per això, implantarem un servei d’assessorament empresarial i crearem la finestra única, per facilitar 
els tràmits de creació i gestió d’una empresa. A més, potenciarem el desenvolupament turístic del poble, sempre 
respectant la nostra identitat. Tenim un origen mariner i hem d’estar-ne orgullosos: posarem en valor la façana del 
moll pesquer; rehabilitarem el barri del Xicago; farem la Festa Marinera i amb la Badia desenvoluparem un model 
turístic singular. Som un poble de mar, viurem i gaudirem del mar. És aquest turisme transversal el que reforçarà 
també els nostres sectors més rellevants: la pesca, el comerç, la restauració, l’hoteleria, la construcció i la cultura, 
respectant sempre el nostre entorn únic. 

Estem molt preocupats per l’economia, cert, perquè és l’eina per millorar el benestar de les persones. Esquerra 
tenim clar que la Ràpita és la seua gent. Per això, introduirem mesures per reduir l’impacte dels impostos munici-
pals a les butxaques més castigades i apostarem per millorar l’atenció a la gent gran, treballarem per millorar els 
equipaments educatius, dignificarem espais esportius i associatius i crearem bucs d’assaig musicals per a joves. I 
serà també la gent qui tindreu la clau de l’Ajuntament: Esquerra apostem per una Administració neta i transparent. 
Un nou Ajuntament amb parets de vidre i les portes ben obertes. Apostem per la regeneració democràtica i estem 
a la vostra disposició: publicarem els sous de tots els càrrecs electes i permetrem el debat de qualsevol punt del 
Ple Municipal a les parts interessades

Us ho asseguro, una nova manera de fer és possible. Esquerra no direm una cosa i en farem una altra. Tenim uns 
valors de progrés social i republicans, on ningú està per dalt de ningú, i els servidors públics estarem al vostre 
servei, amb professionalitat, honestedat i sense privilegis. 

Tenim l’oportunitat de construir una nova Ràpita i un nou país! 

El 24 de maig, FEM-HO PER LA RÀPITA!

VOTA ESQUERRA! VOTA JOSEP CAPARRÓS! 

fem-ho per la ràpita amb:

 honestedat

 transparència

 proximitat

 diàleg
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fem-ho x l’economia
Crearem la Regidoria de Promoció Econòmica per potenciar el turisme i el comerç com a fonts de riquesa prin-
cipals de l’economia rapitenca. Facilitarem la reactivació de l’activitat empresarial.

Donarem suport al sector pesquer 
com un dels motors econòmics tra-
dicionals del poble, alhora que aju-
darem la Confraria de Pescadors 
de la Ràpita per mantenir el nostre 
port pesquer com el primer de Ca-
talunya. 

El sector mariner ha de tenir tota la 
complicitat de l’Ajuntament per po-
der fer realitat els seus projectes de 
futur. 

agilitzarem els tràmits per a empresaris i emprenedors i 
crearem la taula per l’ocupació

Donarem un servei d’assessorament i formació per desenvolupar 
nous projectes empresarials per abaratir els costos de creació 
d’una nova activitat. 

Crearem la finestra única per facilitar els tràmits administratius 
que comporta la creació d’una empresa.

Impulsarem la taula per l’ocupació, un grup de treball publicopri-
vat amb l’únic objectiu de reduir l’atur a la Ràpita.

oferirem bonificacions per als transportistes

El sector del transport és una altra 
de les fonts econòmiques del nostre 
poble, per això donarem ajuts per 
reduir el cost de l’aparcament dels 
vehicles rapitencs de gran tonatge.

col·laborarem amb el sector pesquer
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Ens comprometem a treballar conjuntament amb l’Estació Nàutica i el Col·lectiu de Cuina amb l’objectiu com-
partit de fer de la Ràpita una destinació turística singular i d’excel·lència. 

trabucador: base nàutica i pla d’ordenació de l’espai
Impulsarem una base nàutica per potenciar la Badia dels Alfacs com un lloc de referència per practicar esports 
nàutics i dotarem l’espai natural del Trabucador dels serveis necessaris.

noves places d’allotjament
Treballarem per augmentar l’oferta d’allotjament turístic i la durada de l’estada dels visitants al nostre poble amb 
nova oferta turística complementària. 

potenciarem el port d’escala de creuers
Destinarem els recursos necessaris per consolidar el nostre port com a escala en el circuit mediterrani de creuers 
de petit format i convertir la Ràpita en un punt de referència.

ajudarem el comerç de proximitat
Promourem noves campanyes de promoció i activitats per incentivar el comerç local. Col·laborarem amb la Unió 
de Comerç Rapitenc per sumar esforços i potenciar el sector.

donarem suport al sector de l’oci nocturn
Implantarem mesures per ampliar l’oferta de concerts, festivals i música en viu, en col·laboració amb els propietaris 
dels locals privats. Des de l’Ajuntament facilitarem la millora i l’ampliació de l’oferta d’oci nocturn.
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Sempre és el moment per prestar serveis i parar atenció en les persones. Aquest és el nostre repte principal. 
Per això garantim que conjuntament amb les entitats treballarem per millorar el benestar de les persones.

El gestor d’entitats farà d’interlocu-
tor entre les entitats i l’Ajuntament 
i s’encarregarà de donar suport i 
assessorament a les associacions 
rapitenques quan en tinguin neces-
sitat.

Els moments cívics esdevindran el 
punt de trobada entre l’Ajuntament 
i les entitats i seran l’espai idoni per 
fixar prioritats i fer-ne un seguiment 
exhaustiu.

fem-ho x les persones

crearem la figura del gestor d’entitats i impulsarem els 
moments cívics

L’Ajuntament ha d’estar al costat de 
les famílies que més pateixen la cri-
si. El PAS inclourà la bonificació dels 
impostos municipals en funció de 
la renda familiar. Impulsarem ajuts 
sobre la matrícula de la llar d’infants 
i establirem beques menjador, be-
ques per a llibres de text i beques 
per a transport escolar. 

Crearem la botigueta: xecs per bes-
canviar per aliments frescos als co-
merços rapitencs. 

prestarem atenció a les necessitats dels jubilats

La gent gran és un dels col·lectius 
socials que més ens preocupa; per 
això, vetllarem per conèixer les se-

ves necessitats i per oferir-los uns 
millors serveis a les llars de jubilats. 
A més, organitzarem tallers i aules 

de formació perquè puguin tenir 
una oferta d’activitats àmplia i ade-
quada a les seves habilitats.

crearem el paquet d’ajuts socials (PAS) i la botigueta
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aplicarem un pla d’actuació específica al barri mariner

El barri mariner és dels més sin-
gulars del nostre poble, per la qual 
cosa mereix una atenció especial. 

Cal preservar-lo i mantenir-ne l’es-
sència, cosa que podrem aconse-
guir si des de l’Ajuntament plani-
fiquem un seguit de mesures que 

incentivin la restauració i millora de 
les cases del veïnat. 

En aquest sentit, acturarem sobre el 
barri del Xicago, que amb una bona 
planificació podrà esdevenir una 
zona d’atractiu turístic i de dinamit-
zació local. 

organitzarem la festa marinera

Amb la intenció de preservar les 
tradicions i l’artesania de l’art de la 
pesca de la Ràpita, programarem i 
organitzarem la festa marinera, de 
periodicitat anual i que recrearà 
l’activitat tradicional al barri. La fes-
ta marinera serà un atractiu turístic 
i cultural de qualitat, però sobretot 

un retrobament amb les arrels del 
nostre poble, de les quals ens hem 
de sentir orgullosos.

Amb la participació activa de la ciu-
tadania, hem de dissenyar una festa 
de tots que posi en valor els nostres 
orígens.

adequarem les àrees infantils

Dignificar, adequar i delimitar les 
àrees infantils és una de les nostres 
prioritats.

Aplicarem els criteris de seguretat a 
l’hora de dissenyar i millorar els es-
pais de joc i lleure dels més petits 
de la casa, d’acord amb la normativa 
vigent.

aposta ferma per l’educació

L’Educació és la millor herència que 
podem deixar als fills. Crearem el 
consell municipal de formació pro-
fessional com a punt de trobada en-
tre l’Ajuntament, les empreses i els 
centres educatius per garantir uns 
cicles formatius adaptats a les ne-
cessitats professionals de l’entorn.

No renunciem a un nou centre edu-
catiu de secundària al nostre poble i 
millorarem els equipaments educa-
tius actuals de la Ràpita. 

Amb la URV, hem d’aconseguir 
postgraus universitaris de cultius 
marins a l’IRTA. 
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fem-ho x tothom
Joves i grans necessiten espais de trobada per fer de la Ràpita un poble dinàmic i atractiu en els moments 
de lleure, per la qual cosa vetllarem perquè les entitats de joves i cíviques tinguin els seus espais de reunió i 
activitat. 

crearem l’espai jove i l’espai d’entitats

Les entitats de la Ràpita tindran el 
seu espai amb l’equipament i els 
serveis necessaris per dur a terme 
les seves tasques associatives.

Habilitarem la part posterior del 
Mercat Municipal per a les entitats 
del nostre poble: despatxos, sales 
de reunió, servei Wi-Fi... 

Al casal El Maset, hi ubicarem el 
casal de joves, un punt comú per 
oferir espais de formació, de reunió, 
d’exposicions o de trobada, i fer que 
les associacions siguin accessibles a 
la població. 

També treballarem perquè els 
grups de música rapitencs tinguin 
un lloc adequat per assajar en qual-
sevol moment: els bucs d’assaig.

millorarem els equipaments culturals i les instal·lacions 
esportives

La Ràpita disposa de la Biblioteca i 
del Museu del Mar, però encara és 
prioritari acabar i posar en funcio-
nament l’auditori municipal. Volem 
donar vida a les edificacions i cul-

tivar la cultura rapitenca, perquè la 
gent del poble puguin realitzar, pre-
sentar, interpretar i mostrar les seves 
creacions, per gaudir-ne i accedir-hi.
En instal·lacions esportives, encara 

és prioritari fer una pista coberta 
annexa al pavelló, adequar infraes-
tructura i serveis del mateix pavelló i 
condicionar la pista de patinatge.



9PROPOSTES D‘ESQUERRA PER A LA RÀPITA

fem-ho x regeneració democràtica

DIÀLEG: un Ajuntament obert a tothom i més proper a les persones
Amb representants polítics i treballadors públics al servei de la ciutadania, i un alcalde accessible als rapi-
tencs.

TRANSPARÈNCIA: un Ajuntament amb les parets de vidre
La transparència volem que sigui l’eix principal del govern municipal,  posarem a disposició de la ciutadania 
les percepcions econòmiques dels representants polítics, així com els expedients dels projectes i licitacions 
municipals.

RESPONSABILITAT: bona gestió i dedicació només per la Ràpita
Per garantir tots els nostres esforços en el govern municipal, Josep Caparrós renuncia a compaginar l’alcal-
dia amb qualsevol altre càrrec institucional. Volem un alcalde amb una única preocupació: la Ràpita.

EXCEL·LÈNCIA: consell d’experts
Òrgan consultiu sense càrrega política, amb gent del món socioeconòmic del poble, on es reflexionarà i 
debatrà sobre les estratègies de mitjà i llarg termini sobre les que orientar les actuacions municipals

MODERNITAT: ús de les noves tecnologies
Utilitzarem aplicacions informàtiques per mòbils com a eines de comunicació amb la ciutadania.

PARTICIPACIÓ: consultes populars
Les parts interessades podran participar en els Plens Municipals mentre es discuteix el punt, abans de la 
votació corresponent. Portarem a consulta popular el futur del Garbeach i les Coves de Pipi.

fem-ho amb:
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fem-ho x la ràpita que volem

AJUDAREM EL SECTOR PESQUER
El sector mariner ha de 
tenir tota la complicitat de 
l’Ajuntament per poder fer 
realitat els seus projectes 
de futur. 

BASE NÀUTICA I ESPORTS AQUÀTICS
Impulsarem una base nàu-
tica per potenciar la Badia 
del Alfacs com un lloc de 
referència per practicar es-
ports nàutics.

AJUDAREM EL COMERÇ DE PROXIMITAT
Promourem noves campa-
nyes de promoció i activi-
tats per incentivar el co-
merç local. 

CREAREM AJUTS SOCIALS
Bonificarem els impostos 
municipals en funció de la 
renda familiar. Ajuts sobre 
la matrícula de la llar d’in-
fants i beques. Botigueta.

ATENDREM LES NECESSITATS DELS JUBILATS
Vetllarem per les seves necessi-
tats i per oferir-los millors serveis 
a les llars de jubilats. Organitza-
rem tallers i aules de formació.

CREAREM L’ESPAI JOVE
Al casal El Maset, hi ubicarem el 
casal de joves, un punt comú per 
oferir espais de formació, de re-
unió, d’exposicions o de trobada, 
i fer que les associacions siguin 
accessibles a la població. 

EQUIPAMENTS I PROGRAMACIÓ CULTURALS
És prioritari acabar i posar en 
funcionament l’auditori munici-
pal. Volem donar vida a les edi-
ficacions i cultivar la cultura ra-
pitenca.

POTENCIAREM EL PORT D’ESCALA DE CREUERS
Destinarem els recursos neces-
saris per consolidar el nostre port 
com a escala en el circuit medi-
terrani de creuers de petit format 
i convertir la Ràpita en un punt de 
referència.

CREAREM LA FIGURA DEL GESTOR D’ENTITATS
El gestor d’entitats farà d’inter-
locutor entre les entitats i l’Ajun-
tament i s’encarregarà de donar 
suport i assessorament a les as-
sociacions rapitenques quan en 
tinguin necessitat.
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AJUDAREM EL SECTOR PESQUER
El sector mariner ha de 
tenir tota la complicitat de 
l’Ajuntament per poder fer 
realitat els seus projectes 
de futur. 

NOVES PLACES D’ALLOTJAMENT
Augmentarem l’oferta 
d’allotjament turístic i la 
durada de l’estada dels vi-
sitants al nostre poble amb 
nova oferta.

ATENDREM LES NECESSITATS DELS JUBILATS
Vetllarem per les seves necessi-
tats i per oferir-los millors serveis 
a les llars de jubilats. Organitza-
rem tallers i aules de formació. ADEQUAREM LES ÀREES INFANTILS

Dignificar, adequar i delimitar les 
àrees infantils és una de les nos-
tres prioritats. Aplicarem els cri-
teris de seguretat d’acord amb la 
normativa vigent.

FESTA MARINERA
Per preservar les tradicions  
de l’art de la pesca, organit-
zarem la festa marinera, 
que recrearà l’activitat tra-
dicional al barri mariner. 

CREAREM L’ESPAI D’ENTITATS
Habilitarem la part posterior del 
Mercat Municipal per a les enti-
tats del nostre poble: despatxos, 
sales de reunió, servei Wi-Fi... 

CREAREM L’ESPAI JOVE
Al casal El Maset, hi ubicarem el 
casal de joves, un punt comú per 
oferir espais de formació, de re-
unió, d’exposicions o de trobada, 
i fer que les associacions siguin 
accessibles a la població. 

FAREM UNA PISTA COBERTA
És prioritari fer una pista coberta 
annexa al pavelló, adequar infra-
estructura i serveis del mateix 
pavelló i condicionar la pista de 
patinatge.

REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA
Diàleg, transparència, respon-
sabilitat, excel·lència, moderni-
tat i participació són els valors 
democràtics que regiran el nou 
Ajuntament de la Ràpita. 

OFERIREM BONIFICACIONS ALS
TRANSPORTISTES 

Donarem ajuts als trans-
portistes per reduir el cost 
de l’aparcament dels ve-
hicles rapitencs de gran 
tonatge.
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larapita@esquerra.org

esquerra.cat/larapita

esquerra-la Ràpita

erclarapita

FEM-HO PER LA RÀPITA
REGENERACIÓ, HONESTEDAT I IL·LUSIÓ

Mira els nostres vídeos:


