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RIBA-ROJA, ACTIVA!

200 PERSONES DE TOTA LA RIBERA, I D’ALTRES PROCEDÈNCIES COM REUS, TARRAGONA I LLEIDA VAN PARTICIPAR, EL 26 DE SETEMBRE, EN LA
IV CAMINADA DE LA LLUNA PLENA ORGANITZADA PER L’AREA PROMOCIÓ ECONÒMICA. AIXÒ ÉS EL DOBLE QUE EN LA PRIMERA EDICIÓ.
LA QUARTA CAMINADA DE LA LLUNA PLENA tanca un estiu ple d’activitats i
amb una alta participació per part de veïns i visitants. La Festa Major va tornar
a ser el punt àlgid d’un estiu amb molta concurrència a totes les activitats
programades, com les nits esportives per a joves cada dia al pavelló municipal
i el casal per a infants d’estiu amb una vintena d’usuaris diaris durant tot el

LA GARITA, RESTAURADA
AQUESTA TARDOR COMENCEN LES OBRES DE MILLORA
DELS CARRERS SEQUER, MAJOR I PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
La torre de guaita carlina que vigila
Riba-roja d’Ebre des del segle XIX,
tot un símbol del patrimoni local,
llueix un nou aspecte. L’Ajuntament
ha invertit 26.901,36 euros, amb el
suport de la Diputació i la Generalitat,
tot consolidant parets i recuperant
espitlleres i altres elements de
l’època. A més, amb la neteja dels
seus voltants s’ha elevat un metre la
seva alçada, com estava documentat
en fotos antigues. I, a l’igual com la
façana de l’església, la Garita s’ha
il·luminat amb tecnologia LED a les
nits. Les millores urbanístiques
continuen aquesta tardor. Pàgina 3

mes de juliol i la primera setmana d’agost... Fins a 74 poetes i artistes d’arreu
del país van visitar el poble durant el Festival de Poesia des dels Balcons, que
aquest any celebrava la seva tercera edició dedicada a Joan Brossa. Una dada
més: la piscina municipal ha batut aquest estiu rècord d’entrades amb 564
abonaments, un centenar més que l’any anterior. Pàgines 4 i 5
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EDITORIAL
BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Superat el període estival, que a casa nostra es tanca a la Festa Major,
iniciem un nou curs escolar amb la posada en marxa de la Llar d’Infants
Els Figotets i l’escola Sant Agustí, que durant l’hivern comptarà ja amb
el sistema de calefacció totalment renovat. També durant aquesta
tardor posarem a disposició de tot el veïnat el pavelló municipal, un cop
finalitzat l’arranjament, millora i conservació de la seva estructura i
pintura general, gràcies al suport de la Direcció General d’Esports de la
Generalitat de Catalunya.
El curs polític ha començat amb intensitat. Durant el passat ple ordinari
del setembre es van sotmetre a aprovació aquells punts claus per al
desenvolupament del programa de govern per als quatre anys vinents:
la modificació del pressupost de 2015, una operació de préstec i la
reformulació del pla econòmic i financer. El Ple de la Corporació va
aprovar una operació de préstec a termini (10 anys) de 200.000 euros
per tal de fer front a l’execució dels següents projectes: carrer Sequer,
miradors i plaça del Forn (159.711,97€); asfaltat del carrer Major i plaça de
l’Església (21.342,52€ + 23.113€ subvenció de la Diputació de Tarragona)
i l’ampliació del cementiri (18.945,51€). La quantia íntegra del préstec
es destinarà a inversió, i no pas a despesa corrent com en legislatures
passades.
Si l’Ajuntament pot accedir a finançament bancari és gràcies a la feina feta
la passada legislatura per sanejar els comptes municipals, i al fet aquest
passat mes de setembre s’ha pogut liquidar íntegrament un préstec
(58.068€, popularment conegut com Fons de Proveïdors) demanat al
desembre de 2011 per poder pagar factures (despesa corrent) de la
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legislatura 2007-2011. Vull afegir
que, tot i demanar els 200.000€ de
préstec per inversió en obres, aquest
any 2015 s’amortitzarà al banc més
capital del que s’ha demanat (en total,
250.461,70€).
Pel que fa a la resta de projectes que formen part de l’acció de govern, s’ha
encarregat la modificació del projecte per adequar la pista de la Societat,
amb diferents propostes que aviat posarem a la vostra disposició per a la
seva consulta. I només resta tancar l’adjudicació per redactar el projecte
de reforma de la Llar de Jubilats per habilitar-lo com a centre de dia,
projecte comptarà amb la col·laboració i la participació de l’Associació
de jubilats local.
Aprofito aquestes línies per donar la benvinguda al Ple de la Corporació a
la nova regidora Gina Busom Cervelló, arran de la renúncia de Maria del
Carmen López Carrasco. A la nova regidora, li desitgem èxits i encerts en
la tasca d’aquesta nova etapa que acaba d’iniciar, en benefici de totes les
veïnes i veïns de Riba-roja.
M’acomiado de vosaltres demanant-vos la participació en els actes i
activitats programats per aquesta tardor des de les diferents regidories
per omplir de caliu establiments, carrers i places del nostre poble.
Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre.

TELEFONS D’INTERÈS

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 41 60 03
Horari d’atenció al públic: de 10 a 15 h

Patrocina:
Urbaser

Poliesportiu Municipal . . . . . . . . . 977 41 64 39

CAP de Flix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 41 22 08

CEIP Sant Agustí . . . . . . . . . . . . . . . 977 41 61 55

Hospital de Móra d’Ebre . . . . . . 977 40 18 63

Continguts i disseny
La Lleonera Comunicació

Llar infants Els Figotets . . . . . . . . 977 095 155

977 40 19 52

Zona Líquida –
Espai Coworking: . . . . . . . . . . . . . . 657 887 236

Bombers i Emergències . . . . . . . . . . . . . . 112

Biblioteca – Telecentre . . . . . . . . . 977 41 64 63
Horari de dilluns a divendres de 16:45 a 20:30 h

Guàrdia Civil de Móra d’Ebre . .977 40 30 97
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Dipòsit legal:
T761-2014
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Aquest butlletí es distribueix gratuïtament
per totes les cases del municipi. Si no el
rebeu correctament, poseu-vos en contacte
amb l’Ajuntament o envieu-nos un correu
electrònic a premsa@riba-roja.cat.
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Consultori Mèdic . . . . . . . . . . . . . . 977 41 60 52
Farmàcia M. Vilas . . . . . . . . . . . .

977 41 61 05

Atenció al client del servei
de cable i fibra òptica . . . . . . . . . . . 977 09 51 51
Cementiri
Horaris de visita: Tots els dies de 9 a 18 h

,
NS
ELS PREGO
ARA TAMBÉ
IL!
AL TEU MÒB

Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088
RENFE . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre . . . . . . . . . . 977 40 18 51
Deixalleria de Flix
Horari de dilluns a divendres, de 8 a 12 h i de
15 a 17h. Dissabte de 8 a 12 h

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!
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CARRER SEQUER: TOT A PUNT PER INICIAR
LES OBRES ABANS DE FINALS D’ANY
Les obres del carrer Sequer
preveuen
una
inversió
de
gairebé 160.000 euros per
renovar totalment el sistema de
xarxa de sanejament, incloses
escomeses i la recollida d’aigües
pluvials. Se substituirà la xarxa
de clavegueram, es renovarà la
d’aigua potable i es pavimentarà
el carrer amb lloses antilliscants
a les voreres de les façanes, i
amb llambordins prefabricats
a la conca central. El projecte
inclou la recuperació de dos
miradors al riu Ebre. En total, 681
metres quadrats de via, entre els
carrers Ebre i la plaça del Forn.
L’adjudicació de l’obra tindrà en
compte la pavimentació d’aquesta
plaça.
Amb una durada de tres mesos,
la millora del carrer Sequer
suposa un punt d’inflexió en la
política urbanística municipal: és
el primer carrer del nucli històric
en reformar-se. Igualment, abans
de finals d’any s’executarà la
pavimentació del carrer Major i
la plaça de l’Església per donar
solució als problemes de caigudes
del veïnat que ocasiona el mal
estat del ferm. La inversió, en
aquest cas, és de 44.500 euros.

LA MILLORA DEL CARRER SEQUER, MOLT REIVINDICADA PELS VEÏNS,
ÉS LA PRIMERA INVERSIÓ IMPORTANT QUE S’EXECUTA EN CINC ANYS.

FINANÇAMENT AMB CRÈDIT
Les obres del carrer Sequer es financen amb un crèdit de 200.000 euros,
amb el BBVA, que cobrirà també els 18.945 de l’ampliació del cementiri
i la meitat de la millora del carrer Major i la plaça de l’Església. Com
a condició per signar el crèdit, ha estat necessari liquidar els 58.067,70
euros que quedaven del Fons de Proveïdors aprovat a principis de 2012
per fer front al pagament de factures i inversions anteriors. El deute
municipal, a 31 de desembre de 2014, era de 1.256.931,75 euros. I
aquest any 2015 s’amortitzaran 250.461,70 euros: els 192.394 previstos
al pressupost i 58.068 de liquidació íntegra del préstec del fons de
proveïdors.

AJUDES A
OBRES PER
A LA GENT
GRAN

Els veïns majors de 65 anys
poden acollir-se a subvencions
de fins a 2.500 euros per a obres
d’arranjament a l’interior dels seus
habitatges. Es preveu així cobrir les
necessitats socials en el cas que els
avis visquin sols i tinguin ingressos
baixos. Són ajudes per a petites
obres com canviar la banyera per
un plat de dutxa o eliminar un
graó que dificulta l’accessibilitat.
Hi ha la possibilitat que l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya
s’encarregui de contractar i realitzar
les obres i, per tant, la persona
interessada no hagi d’avançar els
diners.
Les sol·licituds es poden presentar a
l’Ajuntament fins al 21 de novembre
de 2015. Poden demanar-ho aquells
que no tenen prou autonomia, els
que tenen un grau de discapacitat
igual o superior al 33%, els que
tenen reconeguda una pensió
d’incapacitat
permanent,
els
pensionistes de classes passives
o qui acrediti algun grau de
dependència. Han de viure sols, amb
una altra de 65 anys o més, o amb
algú en situació de dependència.

NOU CURS ESCOLAR

UN NOU SISTEMA DE CALEFACCIÓ I LA POSADA EN MARXA
DEL SERVEI DE MENJADOR, LES NOVETATS

L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
ha invertit 56.733 euros per renovar
el sistema de calefacció de l’escola
Sant Agustí. Aquesta és la novetat
principal de l’inici del curs escolar
on el passat 14 de setembre van
tornar a les aules 74 nens i nenes,
dels quals 7 han començat P3 i 9
van a la llar d’infants municipal Els
Figotets. Una altra de les novetats
és la posada en marxa del servei
de menjador escolar, atenent a
la demanda d’alguns dels pares i
mares.

el curs passat de 30.000 euros per
al nou sistema de climatització de
l’escola per biomassa. L’actuació va
suposar un estalvi econòmic per a
l’Ajuntament de fins a 5.000 euros
anuals.

Pel que fa a la renovació i instal·lació
del nou sistema de calefacció, s’han
retirat els radiadors de ferro i xapa
de fa 40 anys i s’han substituït per
radiadors nous d’alumini. Aquesta
inversió se suma a la que es va fer

LLAR D’INFANTS I AULA DE MÚSICA
La llar municipal d’infants Els
Figotets ha iniciat el curs amb 9
infants, 5 d’ells són nous alumnes. El
centre dóna servei d’escolarització a
nens a partir de 4 mesos i fins als

www.riba-roja.cat

D’altra banda, el menjador escolar
ha arrencat amb 6 escolars fixes
els 5 dies de la setmana, a més dels
esporàdics. El preu és de 2,5 euros
nen/dia per als fixes i 3,5 euros per
als que necessitin utilitzar el servei
puntualment.

ELS ALUMNES DE L’ESCOLA SANT AGUSTÍ DE RIBA-ROJA D’EBRE
HAN INICIAT EL CURS AMB NORMALITAT I SENSE INCIDÈNCIES.
3 anys, previ a l’etapa d’Infantil a
l’escola Sant Agustí. Les classes
també han començat a l’Aula de
Música amb 7 alumnes. Es fan
els dimecres a la tarda, en horari
de 16:30 a 19:30 h. L’Ajuntament
subvenciona el 40% del cost dels
estudis dels alumnes d’iniciació.

74

nens i nenes de Riba-roja
han tornat a les aules
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RIBA-ROJA S’OMPLE D’ACTIVITATS A L’ESTIU!
ALTA PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS QUE S’HAN PROGRAMAT AL MUNICIPI DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST
Ho demostra l’afluència de banyistes
a la piscina municipal, amb xifra
rècord respecte altres anys: s’han
expedit 564 abonaments, superant
els 470 de l’estiu passat. A més
de les 987 entrades d’adults i 436
d’infantils en els tres mesos que la
instal·lació ha estat oberta.
Prova de la bona resposta que ha
tingut la programació estiuenca la
trobem també en el Casal d’Estiu per
a nens, amb una vintena d’usuaris al
dia, i en les Nits d’Esports, destacant
la bona acollida de novetats com el
zumba. A més, aquestes activitats
han donat feina a 12 joves del poble
a través del programa Anem per
feina del Pla Local de Joventut.

1

94

abonaments més a la
piscina aquest any
Les cites festives també confirmen
aquesta tendència. La festa de
Santo Domingo encetava un agost
molt intens que culminaria amb
una festa major molt participada.
Més enllà de la imatge de trobar
molta gent als carrers i places, hi
ha els 392 abonaments i les 572
entrades al ball o els 425 tiquets
del sopar popular del Menja’t Ribaroja, que després de cinc edicions
es consolida com una mostra de
productes locals, amb el suport del
comerç i l’Ajuntament de Riba-roja.

2

3

1.
2 ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA CURSA
1 ELS NENS I NENES DEL CASAL D’ESTIU AMB MÀSCARES. 2.
3 UNA VINTENA DE PERSONES FAN AQUAGYM A LA PISCINA.
PEDESTRE DE LA FESTA DE SANTO DOMINGO. 3.

EL FESTIVAL DE POESIA
HOMENATJA JOAN BROSSA
Un any més, Riba-roja va ser
al juliol l’epicentre de la poesia
contemporània del país, amb la
celebració del Festival Poesia
des dels Balcons. Aquest any
s’ha celebrat la tercera edició
homenatjant Joan Brossa, un dels
poetes referents de la literatura
catalana del segle XX.
El Festival va portar al poble 74
poetes i artistes vinguts d’arreu
del país i de l’Estat. Entre ells,
la pallassa Pepa Plana, Premi
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Nacional de Cultura 2014; i el Mag
Hausson, referent de l’il·lusionisme
i amic personal de Brossa. Un dels
trets que més destaquen els poetes
és la bona acollida rebuda per part
del poble, ja que alguns dels veïns
els han allotjat a casa seva.
La pluja va obligar a fer l’acte central
a l’interior de La Societat. Tot i així, el
Festival no va quedar deslluït perquè
els poetes van recitar poesia des del
balcó del teatre en comptes dels de
la plaça de l’Església.

EL FESTIVAL VA COMPTAR ENGUANY AMB LA PRESÈNCIA DE LA
PALLASSA PEPA PLANA, PREMI NACIONAL DE CULTURA 2014.

www.riba-roja.cat
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1.1 ANTONI BLADÉ I RECHA HA ESTAT EL PREGONER DE LA FESTA MAJOR. NEUS BLANCH, IVAN LLOP I ADRIÀ AGUILERA, LA PUBILLA I ELS HEREUS
3 ESPECTACLES INFANTILS. 4.
2 BALLADA DE LA JOTA TRADICIONAL EL DIA GRAN DE FESTA MAJOR. 3.
2.
4 CURSA PEDRESTRE AMB CORREDORS LOCALS
5 FIRA MENJA’T RIBA-ROJA DE PRODUCTES LOCALS. 6
I DE FORA. 5.
6. FESTA DEL RIU. 77. CARNAVAL D’ESTIU. 8
8. CORREFOC DELS FIGOTS SATÀNICS.

PATROCINI DELS DOS
EQUIPS DE FUTBOL DE
LA LLIGA CATALANA
L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre patrocina
aquesta temporada els dos equips de futbol
sala de la Joventut Esportiva (JE), que juga a
les categories sènior i cadet. L’entitat, referent
dins l’àmbit esportiu local, ha rebut el suport
municipal per engegar el projecte amb l’equip de
cadets, que es va presentar aquest estiu durant
la festa major. L’Ajuntament s’ha fet càrrec de
l’equipació de tots els jugadors i, al igual que la
resta d’entitats locals, la JE rep una subvenció
municipal per la seva funció de cohesió social al
municipi.

www.riba-roja.cat

ELS DOS EQUIPS ES VAN PRESENTAR PER LA FESTA MAJOR. LA JE SÉNIOR HA COMENÇAT
LA LLIGA AMB VICTÒRIA DAVANT EL MORELL I ELS CADETS S’ESTRENEN EL DIA 16.
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ZONA LÍQUIDA ACULL UN PROJECTE
PILOT PER REACTIVAR ZONES RURALS
S’HAN FET 16 CURSOS SOBRE EMPRENEDORIA I MILLORA DE LES CAPACITATS LABORALS

ESPAI
Lloc de treball amb
cadira ergonòmica i espai
d’emmagatzematge amb clau.

XARXA
Internet d’alta velocitat.
Impressora làser color d’us
compartit.

ACCÉS
7/24 per a usuaris fixes.

PREU
GRATIS
(Consultar condicions)

Riba-roja i Zona Líquida, l’espai de
coworking que hi ha al poble, han
acollit aquest estiu el Pandorahub,
un programa pilot per reactivar
les zones rurals a través de
l’emprenedoria. Això ha fet que mig
centenar de persones de 12 localitats
i quatre països diferents hagin visitat
el municipi, gaudint del seu entorn
natural, a la vegada que s’han format
agafant forces per a emprendre els
seus negocis i projectes personals.
En total s’han programat 16 cursos, 85
hores de formació, sobre continguts
al voltant de l’emprenedoria i la
millora de les capacitats laborals:
el lideratge, la gestió i l’organització
d’equips, l’autocreació, el coaching i
altres continguts relacionats amb el
món de l’empresa i la vida sostenible.
Els cursos han anat a càrrec d’una
quinzena de formadors, que també
han pogut conèixer el que és un
dels centres de coworking rural de
referència del país.
També dins la promoció de l’espai de
teletreball de Riba-roja, al juliol Zona
Líquida va estar present a la Fira BIZ
Barcelona, donant-se així a coneixer
en un dels més grans aparadors
de suport a emprenedors, pimes i
autònoms . El conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació,
Jordi Ciuraneta, i la directora general
de Desenvolupament Rural, Esther
Peña, han visitat aquest estiu Ribaroja per conèixer de primera mà
l’espai de coworking, projecte que
compta amb el suport del govern
català.

LA ZONA LÍQUIDA S’HA PROMOCIONAT AQUEST ESTIU A LA FIRA BIZ
BARCELONA COM A REFERENT EN COWORKING RURAL.

AUGMENTA L’AFLUÈNCIA
D’USUARIS DURANT L’ESTIU.

UNA DE LES ESTADES DEL
PROGRAMA PANDORAHUB.

A LA TARDOR, ACTIVA’T!
L’Ajuntament de Riba-roja ha posat
en marxa aquest mes d’octubre la
programació anual de les activitats
esportives, com la gimnàstica per
a la gent gran i la gimnàstica de
manteniment. Ambdues s’allargaran
tot el curs, fins al 22 de juny. Les
inscripcions encara estan obertes i
es poden fer a les oficines municipals.
Les classes de gimnàstica per a la
gent gran s’imparteixen els dilluns,
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dimecres i divendres, de 10 a 11
del matí, a la sala polivalent de
l’Ajuntament. A la primavera, es
faran al Pavelló Municipal. El preu
mensual és de 10 euros. Per la
seva banda, les de gimnàstica de
manteniment es fan els dilluns,
dimecres i dijous, d’11 a 12 del matí;
i els dilluns, dimecres i divendres de
8 a 9 del vespre. El preu trimestral
és de 12 euros i tenen lloc a la sala
polivalent de l’Ajuntament.

FOTO DE LA PRESENTACIÓ DE LES ACTIVITATS DE CULTURA D’AQUEST
TRIMESTRE, A LA BIBLIOTECA. Consulta l’agenda a la pàgina 8.

www.riba-roja.cat
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CANVIS EN LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL 2015-2019

D’ESQUERRA A DRETA: DAVID TORRES, JÉREMY SÁNCHEZ, JOSÉ LUÍS
APARICIO I GINA BUSOM, DE PM; I ANTONIO SUÁREZ, FRANCESC ESTEVE,
JOSEP MARIA PIÑOL, JAUME AGUSTÍ I MONTSERRAT ARBONÉS, DE CDC.

Jorgina Busom Cervelló ha pres possessió del càrrec de regidora en el Ple
del 29 de setembre. Busom passa així a formar part del grup Candidatura de
Progrés (CP), al costat de José Luís Aparicio, David Torres i Jeremy Sánchez. La
nova regidora anava de número 6 a la llista de CP en les eleccions municipals
de maig i ha estat proclamada després de la renúncia presentada per Maria del
Carmen López Carrasco, a l’agost, i del segon de la llista Ícar Sanz López, que
va renunciar abans del primer Ple d’aquest mandat. El Grup de CP constitueix
l’oposició al Govern Municipal de Convergència.

Publicació trimestral d’informació municipal

PRIMER BATEIG CIVIL AL MUNICIPI
L’Ajuntament de Riba-roja va celebrar el 20 de juny de 2015 la primera
Cerimònia d’Acolliment a la Comunitat, popularment coneguda com a
bateig civil. L’acollida va ser la nena Nayara Torres Pino, filla del Manel
Daniel i de la Yolanda. Els seus padrins van ser la Magda i l’Agustí. L’acte
s’emmarca en l’Ordenança per a la celebració d’acolliments civils o actes
de benvinguda a la comunitat, aprovada al desembre de 2014 per regular
l’acolliment o benvinguda dels nouvinguts, per naixement o adopció, al
poble. S’hi poden acollir els menors de 6 anys, en cas de naixement, o
menors de 12 si és per adopció, sempre i quan l’infant estigui empadronat
al municipi. El bateig civil, que se celebra a la sala de Plens, està presidit
per l’alcalde, o regidor en qui delegui, i disposa d’un protocol que inclou la
lectura de dos articles de la Convenció dels Drets de la Infància.

RESULTATS 27S A RIBA-ROJA
Votants: 776
Vots en blanc: 11 (1,42%)

Participació: 82,47%
Vots nuls: 2 (0,26%)

JXSI
PSC
CSQP
PP
C’s
CUP
UDC
ALTRES

367 vots / 47,42%
123 vots / 15,89%
70 vots / 9,04%
66 vots / 8,53%
65 vots / 8,49%
43 vots / 5,56%
27 vots / 3,49%
2 vots / 0,26%

OPINIÓ

CP
LA CULTURA DEL NO
Qualsevol excusa és bona per votar a tot que NO. Màxima de tot aquell que,
lluny d’una posició dialogant, aprofita qualsevol ocasió per posar pals a les
rodes de l’equip de govern, encara que sigui en detriment dels veïns i de
l’interès general.
Al ple ordinari del 4 de setembre es van sotmetre a votació 3 punts,
d’aprovació imprescindible per l’execució de les obres del carrer Sequer,
Major i plaça de l’Església, i l’ampliació del cementiri.
1) Reformulació dels plans d’ajust i financer. L’oposició va votar NO,
argumentant que eren una enèsima modificació. Aparicio ja no recorda
que ell aprovà el primer pla d’ajust per fer front al seu desastre econòmic i
financer.
2) Modificació del pressupost. L’oposició va votar NO, argumentant que
eren fruit d’una gestió no correcta de l’equip de govern. Un pressupost es
modifica les vegades necessàries d’acord a circumstàncies sobrevingudes,
és una eina de gestió que com el seu nom indica “pre” “suposa”. Aparicio
no podia modificar mai cap pressupost perquè no n’aprovava mai cap
quan tocava; siguem rigorosos, Aparicio prorrogava el pressupost de l’any
anterior, i l’aprovava un cop tancat l’exercici pressupostari, fent copiar i
pegar de la liquidació de l’exercici. Així vam acabar.
3) Demanda d’un préstec de 200.000€. Van votar afirmativament al ple
ordinari del 4 de setembre però en una modificació de les condicions
sotmesa de nou a votació en l’extraordinari del 29 de setembre voten NO.
Qualsevol excusa és bona per votar NO.
Es vota 3 vegades NO, NO a les obres necessàries com el carrer Sequer,
NO a l’asfaltat del carrer Major i plaça de l’Església i NO a l’ampliació del
cementiri.

www.riba-roja.cat

¿COMPRA DE PERSONAS?, ¿COMPRA DE VOTOS?
¡¡¡¡MAFIÓS COMPORTAMENT!!!!
Des del grup local Progrés per Riba-roja d’Ebre volem donar la nostra
versió sobre l’escrit que va realitzar el grup de CiU a l’anterior butlletí
informatiu, envers l’oferiment d’una cartera dins de l’equip de govern.
Volem aclarir que a nosaltres se’ns ofereix agafar una cartera en l’única
condició que els nostres companys de llista Jose Luis Aparicio Escorza i
Maria del Carmen Lopez dimitissin del seu lloc com a regidors.
També dir que ens ofereixen l’oportunitat de tindre cartera quan ja tenien
les carteres repartides entre els seus regidors. Per la nostra part, els vam
oferir de treballar tots junts sense excloure a cap regidor per al municipi
sense posar cap condició i reiterant que nosaltres no donaríem l’esquena
als nostres companys.
Vam decidir no acceptar la seva preposició per respecte als dos companys
anteriorment mencionats i, sobretot, per a totes aquelles persones que
ens van transmetre la seva confiança a les passades eleccions municipals.
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AGENDA
OCTUBRE
CURSOS I TALLERS

ALTRES ACTIVITATS

Divendres 20, a les 17 hores, a la Biblioteca
Municipal.

Xerrada “Decidir el nostre futur” a càrrec de
Pilar Andrés.

ALTRES ACTIVITATS

Dijous 22, a les 17 hores, a la Biblioteca
Municipal.

Manualitats

NOVEMBRE

Dilluns 5 i 19, a les 17 hores, al Telecentre.

Taller d’escacs

CURSOS I TALLERS

Curs “Inicia’t a Internet”
Tots els dimecres, a les 17 hores, al Telecentre.

Dilluns 2, 16 i 30, a les 17 hores, al Telecentre.

Taller “Exercitem la memòria amb el
Rumikub!”

Dimarts 3, 10 i 24, a les 18 hores, al Telecentre.

Tots els dimarts, a les 18 hores, al Telecentre.

5a. Copa de Lletres

Dissabte 14, a la segona planta de la Casa de
la Vila.

DESEMBRE

Manualitats

CURSOS I TALLERS

Taller d’escacs

Dimarts 1 i 15, a les 18 hores, al Telecentre.

Dijous 8, 15 i 29, a les 17 hores, a la Biblioteca
Municipal.

Curs “Inicia’t a l’ordinador”

Divendres 11, a les 17 hores, a la Biblioteca
Municipal.

Taller de memòria

Taller “Exercitem la memòria amb el
Rumikub!”

Manualitats

Divendres 16, a les 17 hores, a la Biblioteca
Municipal.

Club de Lectura amb el llibre “Els jugadors
de whist”, de Vicens Pagès. Conduït per
Magda Castellví.
Divendres 23, a les 17 hores, a la Biblioteca
Municipal.

FESTES
La Castanyada

Dissabte 31
Organitzen: Quintos del 1998.

Dimecres, a les 17 hores, al Telecentre.

Tots els Dijous, a les 17 hores, a la Biblioteca
Municipal.

Taller d’escacs

Taller de memòria

Dilluns 14, a les 17 hores, al Telecentre.

Taller de memòria

Club de Lectura amb el llibre “Els jugadors
de whist”, de Vicens Pagès. Conduït per
Magda Castellví.

Divendres 6 i 27, a les 17 hores, a la Biblioteca
Municipal.

Divendres 18, a les 17 hores, a la Biblioteca
Municipal.

Taller “Aprenem les TIC mòbils en família”

FESTES

Dimarts 17, a les 17 hores, a la Biblioteca
Municipal.

Club de Lectura amb el llibre “Els jugadors
de whist”, de Vicens Pagès. Conduït per
Magda Castellví.

Nadal Solidari amb espectacle de màgia,
monòlegs i música en directe.
Dissabte 12, a les 22 hores, a la sala del
cinema de la Societat.

www.riba-roja.cat/agenda

