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fem poble #orgullrapitenc
implicació i il·lusió

La candidatura d’Esquerra La Ràpita està compromesa en la implementació de la República Catalana i seguirà 
treballant per a què el poble rapitenc i català decidim el nostre futur. Ho vam fer l’1-O, i seguirem sempre apostant 
per assolir la societat justa, pròspera i lliure que volem.

compromesos amb el país

1. Josep Caparrós 5. Rafa Balagué4. Èrika Ferraté3. Albert Salvadó2. Conxi Vizcarro

S3. Leonor Montané S5. Andrea CastroS2. David Fibla S4. Xavi RevertéS1.Anna Casamitjana

17. Lluís Salvadó16. Sus Martí

15. Carles Brunet14. M. José Capafons13. Germán Balagué12. Sílvia Zaragoza11. Oriol Clos

10. Montse Sérvulo9. Joan Grau8. Àngela Reverté7. Enric Vidal6. Oona Tomàs

josep caparrós
candidat a l’alcaldia de la ràpita

Saps quina és la Ràpita que vols? Has somiat la Ràpita que vols deixar a les properes generacions?  
Vinga, va, fem-la realitat!  
 
La gent d’Esquerra estem al teu servei, estem disposats a seguir treballant tenaçment, amb convicció, amb 
constància, amb il·lusió, amb compromís, amb un projecte ambiciós que faci realitat la Ràpita del futur que 
volem i que ens mereixem.  
 
Al capdavant del govern municipal aquests quatre anys hem aconseguit revertir moltes mancances 
històriques però, ara hem d’anar més enllà, hem de construir un model de poble que pugui afrontar tots els 
reptes de futur que se’ns presenten. 
 
La nostra societat avança imparable, amb constants canvis socials, econòmics, tecnològics i polítics, per això, 
necessitem una planificació estratègica, integral i de futur. Necessitem fer realitat la Ràpita DE TOTS i PER 
A TOTS, on TOTHOM estigui orgullós del seu poble i estigui orgullós de ser de la Ràpita. 
 
Tenim un projecte ambiciós basat en la millora del benestar de la ciutadania rapitenca que reforçarà el 
nostre #orgullrapitenc, que millorarà la nostra economia per a què TOTS i, sobretot, el jovent pugui viure a 
la Ràpita. Un projecte social inclusiu i igualitari; un projecte que posarà en valor el nostre patrimoni natural, 
humà i històric, perquè només orgullosos del nostre passat serem capaços de mirar als ulls del nostre futur. 
En definitiva, un projecte que faci realitat la societat més justa, més pròspera i més lliure que desitgem. 
 
Saps que tenim a les mans seguir construint la Ràpita del futur, seguir construint una República catalana i 
cal que ho fem TOT EL POBLE A UNA. 
 
El 26 de maig que guanyi l’#ORGULLRAPITENC

VOTA ESQUERRA! 
VOTA JOSEP CAPARRÓS!
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#fem economia
Implementarem el projecte #RàpitaEmprèn, per al 
desenvolupament i la promoció econòmica local, basat en la 
captació d’empreses i la valorització dels recursos propis. 
La Ràpita serà una destinació turística singular i d’excel·lència, 
reforçant la cooperació públic-privada i reforçant la capitalitat 
turística del poble.

Constituirem el Consell Municipal de Competitivitat 
amb professionals del món educatiu, el món empresarial 
i representants del govern municipal.
Dissenyarà formació que reforci la competitivitat 
d’iniciatives econòmiques locals. Potenciarà la formació 
professional, vinculant-la a les necessitats empresarials.
Atorgarà el premi RÀPITA INICIA, a aquella iniciativa 
empresarial que potenciï el jove talent que vulgui 
implantar-se a la Ràpita.

Potenciarem el desenvolupament econòmic sota criteris 
de sostenibilitat. Treballarem per tenir un Ajuntament 
sostenible, amb l’ús de vehicles municipals elèctrics, 
reaprofitarem les pèrdues d’energia en edificis públics.

Ampliarem la cobertura wifi a espais oberts del 
poble. Implantarem una aplicació mòbil gratuïta de 
comunicació directa amb l’Ajuntament. Seguim apostant 
per una administració transparent i oberta a la ciutadania.

La disponibilitat de sòl industrial a 
la Ràpita és una eina que ens ha de 
permetre la implantació d’empreses. 
Potenciarem i facilitarem a 
l’empresariat la seva instal·lació als 
nostres polígons industrials.

La capital turística de les Terres de l’Ebre ha de comptar 
amb un bon nombre de places hoteleres, per fidelitzar 
i ampliar les estades dels visitants. Gestionarem la 
ubicació d’empreses hoteleres al nostre poble que 
respectin el nostre entorn natural.

La feina feta ens consolida com a port base de creuers i 
xàrters i seguirem treballant per complementar la nostra 
oferta turística, col·laborant amb l’Estació Nàutica i el 
Col·lectiu de Cuina. Promocionarem els actius naturals 
del nostre poble, la badia dels Alfacs i el delta de l’Ebre, i 
potenciarem el turisme nàutic.

Un dels motors econòmics 
tradicionals de la Ràpita és el sector 
pesquer, que per fer realitat els seus 
projectes comptarà amb el suport 
de l’Ajuntament. El futur de la pesca 
és el futur de la Ràpita i cal que 
seguim treballant colze a colze per 
potenciar-lo.

El comerç de proximitat fa poble. Seguirem col·laborant 
amb la Unió de Comerç Rapitenc per incentivar les 
compres km0 i així reforçar els sectors primaris i de 
serveis de la Ràpita.

Ubicarem un espai de desenvolupament econòmic a les Duanes
Recuperar per a la Ràpita l’antic 
edifici de les Duanes ens permetrà 
ubicar-hi un Centre d’Emprenedoria 
i Coworking, per potenciar 
l’emprenedoria i la retenció de jove 
talent, i ajudar a la creació i creixement 
del món empresarial rapitenc.

Crearem la figura de 
l’Agent de prospecció
Identificar les oportunitats 
econòmiques externes i internes 
per garantir i potenciar la 
competitivitat de les nostres 
empreses, i facilitar gestions als 
sectors econòmics locals seran 
alguns dels principals objectius de 
la figura de l’Agent de prospecció.

Constituirem el Consell 
Municipal de Competitivitat

Avançarem cap a una Ràpita intel·ligent

Potenciarem el sòl 
industrial per a la 
implantació d’empreses

Desenvoluparem sòl hoteler

Promocionarem el 
turisme nàutic 

Recolzarem el 
sector pesquer

Ajudarem a la promoció 
del comerç #km0
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#fem poble
Els nostres valors republicans i de progrés socials es 
demostren en les polítiques per a i amb les persones, 
amb totes, no deixarem ningú en el camí cap a un 
futur millor. Seguirem treballant per la igualtat de 
gènere, per la inclusió social, pel bons i pels millors, 
pels més petits i pels més grans, per tothom.

Treballarem per obtenir 
el Distintiu d’igualtat de gènere

Farem noves àrees 
infantils inclusives

Per a combatre la persistència i la reproducció de les 
desigualtats, implementarem polítiques municipals per 
aconseguir la igualtat efectiva. 
Promourem la creació del Punt Lila a diferents 
esdeveniments i treballarem per a l’obtenció del Distintiu 
per la Igualtat de gènere – SG CITY 50-50.

Seguirem el desplegament de 
diferents àrees infantils, també 
adaptades a la diversitat funcional. 
Un parc infantil inclusiu, on xiquets 
i xiquetes comparteixin temps i 
diversió junts. 

Elaborarem el Pla 
d’infància i d’adolescència local

Elaborarem un Pla Municipal d’Accessibilitat
Crearem el Consell Jove Rapitenc

Impulsarem 
polítiques 
d’habitatge digne

Apostem per l’educació i la formació

Els drets dels infants i adolescents són inalienables, 
irrenunciables, innats i imprescindibles per a una 
societat justa i plural. 
Elaborarem el Pla local de la Infància i l’Adolescència, 
que reculli la planificació estratègica de les polítiques 
adreçades als infants i adolescents del municipi.

Els moviments més quotidians sovint 
són un problema per a persones 
amb mobilitat reduïda. 
Elaborarem un Pla Municipal 
d’Accessibilitat per a la supressió 

de barreres arquitectòniques i 
vigilància per al compliment de les 
ordenances que millori el benestar 
de persones amb diversitat funcional, 
malalts, gent gran, etc.

El jovent rapitenc compta amb 
un espai de formació, reunió, 
exposicions o de trobada al Maset, 
ara cal dinamitzar-lo i potenciar-lo. 
Crearem el Consell de la joventut 
rapitenca, que serà alhora un consell 
assessor de la Regidoria de Joventut.

L’accés a un habitatge digne sovint 
és un maldecap per a la ciutadania 
per les fluctuacions dels mercats. A 
la Ràpita comptem amb nombrosos 
habitatges buits i treballarem per 
posar-los de nou al mercat i oferir 
habitatges accessibles per a la 
nostra gent. 

L’educació és un dret indiscutible. 
Seguirem amb la millora  dels 
equipaments educatius de la 
Ràpita per dotar-los d’instal·lacions 
dignes i adients pels infants i 
adolescents. 
Apostem per potenciar els cicles 
formatius – cultius marins, 
manteniment d’embarcacions, 
control ambiental i administratiu 
- que generen sinergies amb els 
sectors econòmics rapitencs i 
permeten accés al món laboral, o 
bé, seguir ampliant estudis.
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Posar en valor el nostre passat és una eina de futur que potencia 
la nostra economia i consolida la Ràpita com a capital cultural. 
Orígens ens ha permès recuperar la memòria històrica, valoritzar 
el barri del Xicago i gaudir tot el poble d’un esdeveniment 
cultural i lúdic, que reforça la nostra identitat i el nostre orgull 
rapitenc i que seguirem potenciant. 

Posarem en marxa una Comissió de 
Patrimoni Rapitenc, conformada per 
historiadors, tècnics i especialistes 
locals, que reculli les directrius de 
recuperació i valorització dels 
elements patrimonials del nostre 
poble (façanes, edificis, emblemes, 
etc.) que sovint no sabem que tenim.
 

#fem identitat i cultura

Crearem una Comissió de Patrimoni Rapitenc

Orígens és un gran esdeveniment 
cultural, lúdic i propi, programat el 2n 
cap de setmana d’octubre al barri del 
Xicago, i que volem fer més gran. 

Reviurem l’antiga vida al Montsià: 
recuperarem un forn de calç de la 
serra del Montsià, amb el sistema 
tradicional i l’ajuda d’un expert 
mestre calciner.

Recuperarem l’antic Mas de Mataredona
Recuperarem i rehabilitarem el Mas 
de Mataredona un dels masos més 
importants de la serra del Montsià. 
El Mas de Mataredona es convertirà 
en un espai per als amants de la 
natura, l’astronomia, el cultiu ecològic 
i la sostenibilitat.

Revitalitzarem la 
Festa de Sant Antoni

Agermanaments amb 
Arenys de Mar i Sóller

L’escriptor rapitenc Sebastià Juan Arbó es fa ressò 
als seus llibres de la festa grossa de Sant Antoni, 
malauradament amb el pas dels anys hem perdut alguns 
actes tradicionals.

Recuperarem algunes de les activitats ancestrals, 
com una obra de teatre, l’encesa de barraques, curses de 
cavalls i burros i ballades de jota al voltant d’un foguera, 
que se sumaran a les més conegudes, conjugant sempre 
la nostra tradició amb la innovació que ens consolida 
com a capital cultural i festiva.

Recents avantpassats nostres van haver de deixar la 
Ràpita per cercar un futur millor i van trobar acollida 
en pobles, amb qui ens uneix la mar, les tradicions i 
també les sagues familiars rapitenques. 

Promourem l’agermanament amb els pobles d’Arenys 
de Mar i de Sóller, amb qui volem seguir mantenint 
llaços d’unió, de germanor, d’intercanvi de projectes 
culturals i socials.

Farem gran Orígens: recuperarem un forn de calç del Montsià
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#fem infraestructures i serveis
El nostre poble, com la nostra gent, ha de comptar amb 
infraestructures i serveis dignes, que permetin als ciutadans 
gaudir-ne al màxim. Treballarem amb l’objectiu de fer realitat 
una ciutat còmoda, accessible, moderna i adaptada al futur. 

Remodelarem la 
piscina municipal

Elaborarem un Pla d’inversions a la via pública

Enderrocarem les cases velles del carrer Constància

Construirem un pavelló nàutic

Reestructurarem l’Avinguda dels Esports

Carretera al Poblenou i al Trabucador

Una de les infraestructures 
esportives més utilitzades per la 
nostra gent és la piscina municipal, 
que ha passat 20 anys sense 
rebre una inversió i donant servei 
pràcticament els 365 dies l’any, 
per tant, ja és l’hora de remodelar i 
reestructurar la piscina municipal.

L’ús i el pas del temps malmeten la via pública i cal renovar 
constantment i periòdicament voreres, asfaltat, enjardinats, 
en definitiva, serveis municipals. 
Elaborarem un Pla d’inversions a la via pública que ens 
permetrà pressupostar i programar les actuacions necessàries.

La remodelació del carrer 
Constància, amb l’enderroc de les 
cases velles, després d’anys de 
reivindicacions veïnals, permetrà 
alliberar un vial d’unió amb el centre 
del poble.

L’avantatge d’estar ubicada vora la 
mar de l’Ebre, ens permet al poble 
de la Ràpita gaudir gairebé tot l’any 
del privilegi de les aigües de la badia 
dels Alfacs. Un orgull natural que 
cal potenciar i un pol d’atracció 
turístic-esportiva per dinamitzar la 
nostra economia local. Oferirem als 
esports de mar un pavelló nàutic, on 
els usuaris de les múltiples activitats 
esportives nàutiques tinguin millors 
serveis al seu abast.

La reestructuració de l’Avinguda dels 
Esports complirà les expectatives de 
la gent de la Ràpita que va apostar 
per aquesta actuació en la consulta 
popular. Una inversió que cobrirà 
les necessitats de la ciutadania i 
recuperarà una de les vies més 
importants d’accés al municipi.

Els lligams de la gent de la Ràpita 
i de la gent del Poblenou han estat 
i són totals, som més que veïns. 
Seguirem treballant per aconseguir 
que la carretera al Poblenou i al 
Trabucador sigui definitivament una 
infraestructura viària digna. 
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Sant Francesc, 23 
43540 - La Ràpita
TARRAGONA

ERClarapita

@ERClarapita

larapita@esquerra.cat

locals.esquerra.cat


