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COMENÇA UN NOU CURS POLÍTIC AMB NOVES 
OPORTUNITATS I NOUS REPTES

La Festa Major ha acomiadat l’estiu del nostre poble, un estiu que s’ha 
allargat gràcies a les altes temperatures i actes com la Caminada de la 
Lluna Plena o la V Festa Comarcal de la Jota. Aprofito l’avinentesa per 
agrair-vos l’alta participació ciutadana en els diferents actes d’aquest 
estiu, expressió d’un poble amb una forta voluntat de ser i fer. En 
especial, vull agrair a totes aquelles entitats i veïns que han fet possible 
totes aquestes activitats esportives i culturals, algunes de les quals 
s’estan convertint en un referent comarcal i nacional. L’exquisida gestió 
del servei de bar durant la festa Major per part de les entitats en la pista 
de ball de l’antiga Societat mereix un especial reconeixement per part de 
tot el poble.

Finalitzat l’estiu, s’inicia un nou curs acadèmic en la nostra escola i en 
la llar d’infants, centres educatius als quals cal afegir l’arrencada de 
l’aula de música, gràcies al conveni de col·laboració que hem signat  amb 
l’Ajuntament de Benissanet, i l’Escola i Banda de Música de Benissanet. 
Recuperada la normalitat posterior a la rauxa estiuenca, encetem un 
nou període treball per fer front a les problemàtiques veïnals i elaborar 
projectes de futur. L’augment de l’atur fruit de tancament d’empreses 
locals són la màxima preocupació veïnal, compartida amb l’equip 
de govern local. La creació de condicions per generar noves formes 
d’ocupació i l’agilització administrativa així com l’acompanyament 
d’empreses que es volen implantar al nostre municipi  han estat 2 línies 
que s’han treballat des de l’inici de legislatura. La creació de la Zona 
Líquida, que compta ja amb quatre treballadors, i la finalització amb 
èxit de les llargues i feixugues tramitacions administratives del Centre 
de Valorització i Dipòsit de Residus (CVDR) d’Urbaser, són dos exemples 
sobre com l’Ajuntament compleix amb l’obligació de crear les condicions 
idònies per a la generació de llocs de treball, en mans de l’empresa 
privada.

Ara bé, les condicions econòmiques i financeres actuals no són les 
millors per la implantació d’activitat empresarial arreu del país, però 
sí una oportunitat per l’aparició de noves empreses amb noves formes 
de treball que aprofitaran nínxols d’ocupació, generats per la situació 
econòmica actual. 

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre.

L’Aula de Música de Riba-roja d’Ebre, 
instal·lada als baixos de l’Ajuntament, 
ofereix el mateix projecte curricular 
i activitats que l’Escola Municipal de 
Música de Benissanet, una de les més 
consolidades del país amb 40 anys de 
trajectòria. S’hi impartiran classes els 
dimarts i els divendres, fins al juny, 
coincidint amb el calendari escolar, per 
a alumnes a partir de 4 anys. Els més 
petits faran sensibilització i iniciació 
al llenguatge musical i una roda 
d’instruments per triar el que més els 
agradi. A partir dels 8 anys, s’ensenyarà 
llenguatge musical, cant coral, 
instrument i conjunt instrumental. 
També es fan classes per a adults. 

INCORPORACIÓ A LA BANDA DE 
MÚSICA
El director de l’Aula de Música, Carles 
Capseta, destaca que es tracta 
d’estudis reglats equiparats als que 
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LA NOVA AULA DE MÚSICA ES POSA 
EN MARXA AMB 12 ALUMNES

ÚLTIM HOMENATGE EN VIDA A MONTSERRAT 
ABELLÓ, DEGANA DE LA POESIA CATALANA

RIBA-ROJA D’EBRE JA DISPOSA D’ESTUDIS REGLATS EN MÚSICA GRÀCIES AL CONVENI 
SIGNAT AMB L’AJUNTAMENT DE BENISSANET I LA SEVA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

EDITORIAL

l’estampació de poemes d’Abelló i de 
veïns amb sensibilitat poètica.

JOAN BROSSA EN EL III FESTIVAL
El festival Poesia des dels Balcons 
ha estat el darrer homenatge en vida 
que se li ha fet a la poeta i traductora 
Montserrat Abelló, degana de la poesia 
catalana contemporània, que va morir 
a Barcelona el passat 9 de setembre, 
als 96 anys. Abelló ja va participar en 
la primera edició dedicada a Salvador 
Espriu. La pròxima edició del festival 
estarà dedicada a Joan Brossa.

Riba-roja va reunir el tercer cap de 
setmana de juliol la flor i nata de 
la poesia del país, en el II Festival 
Poesia des dels Balcons. Durant dos 
dies, veïns del poble van acollir a les 
seves cases una seixantena de poetes 
vinguts d’arreu del país per participar 
en una cita literària que aquest any 
homenatjava a Montserrat Abelló, 
Creu de Sant Jordi i Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes. Entre els 
assistents, la directora de l’Institut de 
les Lletres Catalanes, Laura Borràs, 
que va felicitar al poble per la iniciativa. 

Aquesta original cita, dirigida pel riba-
rojà Josep Maria Viñes, vol apropar 
la poesia al gran públic, i és una gran 
trobada artística perquè combina el 
recital amb altres disciplines com la 
música i la pintura. Hi van participar 
artistes locals com Albert Bonet, 
Adrià Cid, el guitarrista Jordi Bladé i 
Elena Peralta, a més de l’Associació de 
Dones que va presentar un audiovisual. 

Els balcons del carrer Major i la 
plaça de l’Església es van engalanar 
amb banderoles fetes a mà i amb 

86
nens i nenes van tornar a les aules 
el 15 de setembre, dels quals sis 
comencen P3 i nou van a la llar 
d’infants municipal. L’escola Sant 
Agustí comptarà aquest curs amb 
nou mestres, a més dels quatre 
especialistes compartits amb 
l’escola de la Palma d’Ebre. Es 
recupera la professora de suport 
de Plàstica després d’un curs de 
retallades, amb un contracte per 
part de l’Ajuntament, que també 
subvenciona la meitat del material i 
les agendes. La llar d’infants disposa 
encara d’onze places lliures.

s’imparteixen en conservatoris de 
música, i convaliden ESO i BAT. A més, 
estan orientats a música de banda, 
fet que permetrà els alumnes que ho 
vulguin incorporar-se a la banda de 
música de Benissanet i actuar en les 
festes majors. Els primers resultats es 
començaran a veure en el tradicional 
Concert de Nadal. 

El conveni signat entre els dos 
ajuntaments i l’escola benissanetana 
suposa una inversió de 4.000 euros 
anuals en la contractació d’actuacions, 
a més de 150 mensuals en despeses 
de direcció. 

A banda de Riba-roja, també tenen 
Aula de Música vinculada a l’escola 
de Benissanet els pobles de Pinell de 
Brai, Bot i Tivissa. Els veïns interessats 
poden demanar informació a les 
oficines municipals.

EL II FESTIVAL POESIA DES DELS BALCONS REUNEIX ELS MILLORS POETES DEL PAÍS 

ELS ALUMNES DE L’AULA DE MÚSICA PODRAN INTEGRAR-SE A LA CENTENÀRIA BANDA DE MÚSICA DE L’ESCOLA MUNICIPAL 

DE BENISSANET, QUE JA HA ACTUAT AL NOSTRE POBLE EN MOTIU DE LES FESTES MAJORS.

LA DIRECTORA DE L’INSTITUT DE LES LLETRES CATALANES, L’ALCALDE I ELS VEÏNS  

AMB MONTSERRAT ABELLÓ,QUE ES MIRA L’ANTOLOGIA DEL FESTIVAL.



AGENDA

2 D’OCTUBRE
Xerrada ‘Primers auxilis’ 
Dins el cicle de xerrades Viure 
Millor, que ofereix la Creu Roja. A les 
16 hores, a la Zona Líquida.

30 D’OCTUBRE 
Xerrada ‘L’acceptació del present’
Dins el cicle de xerrades Viure 
Millor, que ofereix la Creu Roja. A les 
16 hores, a la Zona Líquida.

31 D’OCTUBRE
Castanyada
Organitzen: Els Quintos.

8 DE NOVEMBRE
III Edició Copa de Lletres
Tertúlia i tast amb Toni Orensanz, 
Fran Picón i Luigi Lümilla. A les 19 
hores a la segona planta de la Casa 
de la Vila.

13 DE NOVEMBRE
Xerrada ‘Activa’t’ 
Dins el cicle de xerrades Viure 
Millor, que ofereix la Creu Roja. A les 
16 hores, a la Zona Líquida.

22 DE NOVEMBRE
JORNADA D’ESTUDI DEDICADA A 
DOLORS CABRÉ
A les 17 hores, a la segona planta de 
la casa de la Vila.

27 DE NOVEMBRE
Xerrada ‘Fibromialgia’
Dins el cicle de xerrades Viure 
Millor, que ofereix la Creu Roja. A les 
16:30 hores, a la Zona Líquida.
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VOLEM VOTAR

El 23 de gener de 2013, en el primer 
debat de Legislatura, el Parlament 
va aprovar la declaració de 
Sobirania del Poble de Catalunya, 
iniciant el procés cap al 9N.

En gairebé dos anys, institucions 
i societat civil han treballat per 
poder exercir el dret a decidir 
dels catalans: resolucions instant 
al diàleg a Madrid; la creació del 
Consell Assessor per a la Transició 
Nacional; el Pacte Nacional del 
Dret a Decidir i la seva Comissió 
d’Estudi; la petició al Congrés per 
al traspàs de la competència de 
referèndum; la proposta de Mas a 
Rajoy per tirar endavant al consulta 
de manera legal i negociada. 
Exhaurida la primera via, el 19 de 
setembre el Parlament aprova la 
Llei de consultes amb el vot de 104 
dels 135 diputats, a l’empara de la 
qual el President Mas ha convocat 
la consulta.

El periple parlamentari, a més 
de tres diades de manifestacions 
multitudinàries convocades per 
l’ANC, Omnium Cultural i l’AMI, i el 
suport de més de 800 ajuntaments, 
ha de permetre un fet tan 
democràtic com dipositar un vot en 
una urna per decidir el nostre futur 
polític.

¿POR QUÉ MIENTE? 

Se cumplen 3 años y 3 meses 
del mandato del actual gobierno. 
En este tiempo hemos intentado 
corregir errores y desaguisados 
del Alcalde, nunca nos hizo caso 
perjudicando los intereses de 
Riba-roja. No entendemos como 
el alcalde en sus discursos y 
comportamientos sigue mintiendo 
y dando cifras falsas e interesadas, 
en el editorial del boletín 2, no 
informa, vuelve a mentir, dice: 
Gobernar es trabajar para 
solucionar problemas, pero él no 
soluciona problemas, los agrava 
(caso Adif, a pesar de nuestro 
consejo y del Secretario, perjudicó 
gravemente los intereses de Riba-
roja). Es solucionar y reducir 
deudas, pero hizo lo contrario, 
creó un problema con Adif. Y con el 
terreno de Adell, aumentó la deuda 
que existía en 2011 de 1.275.000 a 
1.522.880, sin hacer nada.

Evolución de las cuentas 
(Tesorería): en 2009 más 130.532 
euros; en 2010 más 484; en 2011 
más 1908; en 2012 menos 402.607; 
en 2013 menos 557.399 (a pesar 
del crédito de 200.000), 2014 Dios 
dirá. Por eso ningún banco o caja 
nos da más crédito a Riba-roja, 
por la irresponsabilidad del actual 
gobierno.

Contingut: La Lleonera Comunicació

 

Riba-roja ha estat aquest any punt 
de trobada de la jota a la comarca. 
Coincidint amb el 20è aniversari de 
la recuperació del ball tradicional al 
poble, el 13 de setembre mig miler de 
persones es van reunir a la plaça de 
l’Església per celebrar la cinquena 
Festa de la Jota de la Ribera d’Ebre. 

Un centenar de balladors de tots els 
pobles es van reunir a Riba-roja, en 
una cita organitzada per l’associació 
Lo Fardell Patxetí. Aquesta entitat, 

que treballa per recuperar la jota a la 
comarca, ha recuperat les partitures 
de 15 dels 17 pobles i ha editat un disc 
que aviat es podrà trobar als comerços 
locals.
 
En el cas de Riba-roja, la jota es va 
tornar a ballar el 24 d’agost de 1994, 
en el ball de coques de festa major. 
20 anys després, el passat dia de Sant 
Bartomeu, es van reunir un centenar 
de pubilles i hereus en un acte molt 
emotiu.

RIBA-ROJA, EPICENTRE DE LA JOTA COMARCAL

UN CENTENAR DE BALLADORS DE LA COMARCA ES VAN REUNIREL DISSABTE 13 DE 

SETEMBRE A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA EN LA V FESTA DE LA JOTA.

L’EQUIP DE FUTBOL VA PRESENTAR LA NOVA EQUIPACIÓ 

FINANÇADA PER L’AJUNTAMENT.

EL CARNAVAL D’ESTIU ÉS UN DELS ACTES MÉS DIVERTITS DE LA FESTA.

HOMENATGE A DOLORS CABRÉ. PIRAGÜES A LA FESTA DEL RIU.  PUBILLES I HEREUS DELS DARRERS 20 ANYS VAN BALLAR LA JOTA DE RIBA-ROJA AL BALL DE COQUES.

PILAR VAQUÉ, METGESSA DE 

FAMÍLIA, VA SER LA PREGONERA 

D’AQUESTES FESTES.

DURANT SIS DIES, A FINALS D’ESTIU, VEÏNS I VISITANTS 

PARTICIPEN ACTIVAMENT EN ELS ACTES DE FESTA MAJOR. 

Juan Antonio Lanzas
Dinamitzador

Telf. 657 887 236

coworking@riba-roja.cat

VISCA LA FESTA MAJOR!!

Vine a conèixer la Zona Líquida! 

Riba-roja disposa d’un espai de 
coworking. El coworking és una 
manera de treballar que permet 
a professionals independents de 
diversos sectors compartir un 
mateix espai de treball on es fomenta 
la col·laboració, el treball en xarxa 
i el treball en un espai comunitari i 
multidisciplinari.

Informa’t!!

Ja podeu consultar els pregons de l’ajuntament des del vostre 
telèfon mòbil. Per fer-ho, entreu a la pàgina web www.ebando.es, 
descarregueu-vos l’aplicació al vostre mòbil i busqueu Riba-roja 
d’Ebre al cercador de poblacions. Estigueu informats del que passa al 
poble des de qualsevol lloc i en qualsevol moment!

ELS PREGONS, ARA TAMBÉ AL TEU MÒBIL! 


