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ARRIBA EL NADAL i Riba-roja acull aquests dies molts actes tradicionals:
Parc Infantil, arribada del Pare Noel i els Reis, visita dels Patges i de l’Home
dels Nassos, concerts, titelles, música, festa de Cap d’Any, la VII cursa de
sant Silvestre, el Berenar de Nadales per degustar productes típics aportats
pels assistents mentre es canten nadales... La solidaritat també està present
aquests dies al poble, amb iniciatives com el Nadal Solidari de l’àrea de

Benestar Social, que ha recollit 450 quilos d’aliments a canvi de l’entrada
a l’espectacle de màgia Habrá Kadabra. A més, fins al dia 24 es realitza la
tradicional recollida de joguines noves i no bèl·liques a l’Ajuntament, que igual
com els aliments es lliuraran a Càrites Parroquial i a la Creu Roja Joventut
Móra la Nova perquè arribin a les famílies i als petits amb risc d’exclusió
social, i així cap nen es quedi sense regal de Reis. Pàgina 8.

30 ANYS DE LA RECUPERACIÓ DE LA
FESTA DE SANTA AGDA (Pàg. 5)
PLA DE DINAMITZACIÓ I SUPORT AL
COMERÇ LOCAL (Pàg. 6)

NOU ASFALTAT L’Ajuntament de
Riba-roja d’Ebre ha tirat endavant
aquesta tardor l’asfaltat dels
carrers Major i plaça de l’Església,
Progrés, Xiprer i el tram nord del
carrer la Pau, a més del Camí de
Senals per accedir a les finques de
l’altre costat del riu. L’actuació, que

ha transformat la imatge i el mal
estat en què es trobaven aquestes
vies, arriba després de recuperar
la capacitat inversora amb un crèdit
de 200.000 euros que, després de
quatre anys de contenció, es pot
destinar a inversions i no a eixugar
deute municipal. Pàgines 3 i 4

NOVES SUBVENCIONS FEDER PER A
EMPRESES I EMPRENEDORS (Pàg. 6)
GARANTIA JUVENIL: AJUTS A LA
CONTRACTACIÓ DE JOVES (Pàg. 7)

www.riba-roja.cat
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EDITORIAL
BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Us fem arribar a les vostres mans l’últim butlletí municipal de l’any, així
com el calendari de l’any 2016. D’aquí a pocs dies acabarem un any marcat
per tres comicis electorals i l’inici d’una legislatura municipal amb un nou
equip de govern al vostre servei.
Finalitzem un any que marca molts inicis. Com en tots els nous
començaments mirem enrere i és per això que encarem el futur amb
optimisme i esperança. Porto poc més de quatre anys treballant pel
municipi, acompanyat de 2 bons equips de govern. Com a alcalde, han estat
anys molt durs, marcats per l’austeritat i la presa de mesures impopulars.
Fent ús de terminologia mèdica, ara fa 4 anys vam començar a tractar
un malalt agònic, el vam haver de diagnosticar i vam prendre mesures
de xoc per situar-lo a cures intensives. Allunyat el perill, ara ja tenim el
malalt a planta, gràcies al treball dels equips de govern i comptant amb la
col·laboració i comprensió de tots els veïns. Constata aquesta millora que
hàgim pogut recuperar la capacitat d’inversió municipal, que a la pràctica
s’ha traduït en l’asfaltat de carrers del nucli urbà i del camí de Senals, a
més de l’imminent inici dels treballs al carrer Sequer.
Encaro l’any 2016 amb optimisme i esperança, perquè des de l’Ajuntament
hem començat a materialitzar tot un conjunt d’inversions i també
d’iniciatives, algunes intangibles, que modestament aspiren a ser eixos
d’un projecte transformador per a la nostra vila. Per a mi, la política no és
la gestió del poder, sinó la recerca de solucions als problemes dels veïns;
també és la creació d’un espai de convivència -físic i alhora immaterial- on
tots els veïns puguem trobar el nostre lloc i sentir-nos a gust.

Edita:
Ajuntament de Riba-roja d’Ebre

En aquest Any Nou que comença,
també miro al futur tocant de peus
a terra. He dit que tenim el malalt a
planta, així que cal continuar cuidantlo perquè recuperi la salut i poder-li
donar l’alta. La Hisenda Municipal
necessita una gestió cauta i prudent que la porti a una recuperació
definitiva, que arribarà al voltant de l’any 2018. Falten dos anys, encara,
però pocs dies abans d’iniciar un nou any, ara sí que us puc dir, mirant ja
enrere, que tot plegat valia la pena i que tot té sentit.
Tenim al davant un Any Nou ple d’emocions i sensacions algunes de ben
segur impensables a hores d’ara per a tots nosaltres; d’altres esperades
per molts veïns, com un servidor vostre, i/o preparades sigil·losament per
les entitats. I és que en l’any que iniciem celebrarem el 30 aniversari de
la recuperació de la Festa de Santa Agda i clourem el 10 aniversari de
l’agermanament amb la vila de Solignac.
Aprofito l’espai que em brinda aquest butlletí per desitjar-vos unes bones
festes en companyia dels vostres éssers estimats. Des de la Corporació
que presideixo, us faig arribar els nostres millors desitjos per Riba-roja i la
nostra gent perquè, com a poble i com a comunitat, iniciem aquest nou any
amb optimisme, des del civisme i la bona convivència.
Bon Nadal i Millor Any Nou!!
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

Impressió:
Centre Especial de Treball
Jeroni Moragas
Dipòsit legal:
T761-2014
Tirada:
550 exemplars
Desembre de 2015

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!

www.riba-roja.cat
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NOU PAVIMENT AL CARRER MAJOR I PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
L’ACCÉS AL CARRERS DEL NUCLI URBÀ DEL POBLE S’HA VIST RADICALMENT TRANSFORMAT DESPRÉS D’INVERTIR 44.455
EUROS EN UN NOU ASFALTAT. LES PROPERES MILLORES SERAN EL CARRER SEQUER I LA PLAÇA DEL FORN
L’Ajuntament ha executat aquesta tardor una
important inversió en obra pública renovant la
imatge de dues de les principals vies del poble: el
carrer Major i tot l’entorn de la plaça de l’Església.
L’actuació ha donat solució als problemes de
caigudes del veïnat que estava ocasionant el mal
estat del ferm els darrers temps, especialment
entre la població de més edat.
Els treballs de pavimentació han consistit a
rebaixar quatre centímetres el formigó ja existent
per tornar a asfaltar de nou tot el tram de via
pública afectada per aquesta actuació, en total
3.090 metres quadrats de via. L’empresa Arnó
ha estat l’encarregada d’executar les obres,
per un import de 44.455,52 euros, després de
presentar la millor oferta en un procés obert al
qual també van optar dues empreses del poble
convidades per l’Ajuntament.
La meitat del cost de la pavimentació d’aquests
carrers, 21.342,52 euros, prové del crèdit a
llarg termini de 200.000 euros que l’Ajuntament
va signar a finals d’octubre amb el BBVA.
Aquests diners es destinaran íntegrament a
finançar inversions per al municipi. Així, a més
de la pavimentació dels carrers ja executats,
es contempla el finançament del projecte
d’arranjament del carrer Sequer, que després
d’anys de demanda veïnal està a punt de
començar, i que preveu una inversió 159.711,97
euros, incloent-hi també la millora de la plaça
del Forn. Serà la primera intervenció de millora
urbanística al Nucli Antic del poble.

ABANS

DESPRÉS

LA IMATGE DEL CARRER MAJOR, EN EL SEU TRAM CENTRAL, ÉS UNA MOSTRA DEL CANVI
QUE HA PATIT LA VIA EN LES DARRERES SETMANES.

ABANS

DESPRÉS

AMB LES OBRES REALITZADES HA QUEDAT RESTITUÏT EL FERM EN MAL ESTAT QUE HI HAVIA
A L’ENTORN DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA.

MILLORES EN ALTRES CARRERS INCLOSES EN EL PROJECTE
ABANS

DESPRÉS

ABANS

DESPRÉS

ABANS

DESPRÉS

TAMBÉ S’HA EXECUTAT LA PAVIMENTACIÓ DEL TRAM NORD DEL CARRER DE LA PAU (A L’ESQUERRA), EL
CARRER PROGRÉS (AL CENTRE) I EL TRAM DEL CARRER XIPRER QUE DÓNA ACCÉS AL CALVARI (A LA DRETA).

www.riba-roja.cat

Juntament amb l’adjudicació del
projecte de millora dels carrers
Major i entorn de l’Església,
l’Ajuntament va negociar amb
l’empresa adjudicatària de les
obres millores en altres tres trams
de via urbana del poble.
Així, el pla d’asfaltat també ha
permès pavimentar el carrer
Progrés, a l’entrada del poble, on
estan situats els tallers Perna.
Aquest traçat urbà era fins a la
data un camí de terra, malgrat
ser accés a diverses cases del
poble i tenir ubicada una de les
illes de contenidors soterrats
utilitzades pels veïns de la zona.
Igualment, s’ha tirat endavant
la millora de la part nord dels
carrers La Pau i Xiprer, a través
dels quals s’accedeix al Calvari, i
on el ferm presentava importants
desperfectes.
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NOU ASFALTAT PER AL CAMÍ DE SENALS
AMB UNA INVERSIÓ DE 120.000 EUROS S’HA CONSOLIDAT EL TRAÇAT D’AQUESTA VIA,
PRINCIPAL ACCÉS A LES FINQUES I CAMINS DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU
L’Ajuntament ha asfaltat el camí
de Senals, una via de quatre
quilòmetres situada al marge
esquerre del riu, que uneix el
poble amb la presa, i que serveix
d’accés a les finques agrícoles de
l’altre costat de l’Ebre, i fins i tot
a la presa, com a alternativa a la
carretera T-7411 que uneix Ribaroja amb la Pobla de Massaluca.
La millora ha consistit a posar una
capa de 4 centímetres d’aglomerat,
com el que s’utilitza per a les
carreteres.
La inversió és de 120.000 euros,
dels quals 47.819 procedeixen
del Pla d’Emergència Nuclear
(PENTA). El camí de Senals, amb
una amplada mitjana de 4,33
metres, és una de les principals
vies del municipi, ja que dóna accés
a més d’una quarta part del terme
i a nombrosos camins a barrancs
i partides. A més, a la partida de
Senals concentra l’agricultura de
regadiu i on es practica la pesca
esportiva al municipi.

ABANS

ABANS DE L’ACTUACIÓ EL CAMÍ ESTAVA EN MOLT MAL ESTAT.

DESPRÉS

EL NOU ASFALT ÉS COM EL QUE S’UTILITZA PER A LES CARRETERES.

TREBALL I
FORMACIÓ PER
A ATURATS
Dos riba-rojans s’han vist beneficiats
pels Plans d’Ocupació posats en
marxa a la Ribera d’Ebre els darrers
mesos, els quals a més de donar
feina a aturats de llarga durada,
donen suport a les tasques de la
brigada municipal. Hi han participat
16 veïns de la comarca, seleccionats
pels dos ens impulsors: la Diputació
i el Consell Comarcal. El primer
grup va acabar al novembre, just
quan començava el segon equip,
que estarà en actiu fins al maig. A
més de sis mesos de feina, se’ls
ofereix formació, un certificat de
professionalitat i informació dels
recursos que tenen per ser actius
a l’hora de trobar feina, com el
Dispositiu d’Inserció Laboral.
A Riba-roja hi ha 75 veïns aturats, és
a dir, un 15,63% de la població activa,
d’entre 16 i 64 anys. Els plans de
foment de l’ocupació tenen caràcter
anual i es tornaran a posar en marxa
el pròxim any, amb una nova selecció
de candidats. Els interessats han
d’inscriure’s al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).

LA REFORMA INTERIOR COMPLETA
LES MILLORES FETES AL PAVELLÓ
L’Ajuntament ha tirat endavant
aquesta
tardor
la
reforma
interior del pavelló després que
la Direcció General de l’Esport
concedís una subvenció d’11.500
euros per acabar d’executar el
projecte previst en el Pla de Millora
Integral de les instal·lacions
esportives municipals. El cost total
de l’actuació ha estat de 16.000

euros, assumint la diferència el
pressupost municipal. Les obres
han consistit en un tractament
antioxidant de l’estructura i la
pintura de tot l’interior, tant parets
com graderia, a més de l’obertura
de finestres laterals de ventilació, i
complementa la inversió feta l’any
passat per acabar amb les goteres
i fer uns nous vestuaris.

EL PAVELLÓ MUNICIPAL PRESENTA UNA IMATGE TOTALMENT RENOVADA
DESPRÉS D’ELIMINAR LES GOTERES I PINTAR TOT EL SEU INTERIOR.

MODEL D’ESTALVI ENERGÈTIC PER
A ALTRES ESCOLES DEL PAÍS
La subdirectora general de
Construccions,
Manteniment
i
Equipaments de Centres Públics
de la Generalitat de Catalunya,
Núria Ivern, ha visitat Riba-roja
per conèixer el nou sistema de
calefacció de l’escola Sant Agustí, ja
que el departament d’Ensenyament
està estudiant exportar-lo a altres
centres educatius del país per
l’estalvi energètic que suposa. I
és que a més d’una millora en el
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confort de les aules, la instal·lació
de dues calderes de biomassa ha
suposat reduir a la meitat la despesa
energètica de l’edifici, això són 5.000
euros anuals menys en la factura
que paga l’Ajuntament. La inversió
municipal ha estat de 30.000 euros en
calderes, als quals s’han de sumar
els 56.773 invertits aquest estiu per
substituir els vells radiadors de ferro
de feia més de 40 anys, per uns nous
radiadors d’alumini.

A MÉS DE DUES NOVES CALDERES, S’HAN SUBSTITUÏT ELS VELLS
RADIADORS DE FERRO DE FEIA 40 ANYS, PER UNS DE NOUS D’ALUMINI.

www.riba-roja.cat
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30 ANYS DE LA FESTA DE SANTA AGDA
AL 2016 ES COMPLEIXEN TRES DÈCADES DE LA RECUPERACIÓ D’UNA FESTA QUE HA ANAT CONSOLIDAN’T-SE EN EL
CALENDARI LOCAL COM UNA DE LES CITES MÉS ESPERADES DE L’ANY, I FESTA D’INTERÈS COMARCAL
“Fem la nostra festa”. Amb aquest
lema, fa trenta anys que les dones
de Riba-roja celebren la seva festa,
en honor a Santa Agda. Cada 5 de
febrer es proclamen alcaldessa i
regidores a dones del poble, una
riba-rojana fora vila té l’honor de fer
el pregó i el poble s’inunda durant
uns dies d’actes i ambient de festa
major, amb la tradicional processó
amb les coques (pa beneït) al cap i
el berenar servit pels homes. Un dia
simbòlic, durant el qual les dones
prenen el poder i reivindiquen el seu
paper en la vida local.
La iniciativa va néixer de dues
treballadores municipals, Maria i
Dolors, i el repte d’un alcalde que
“ens va dir que no seríem capaces
d’organitzar una festa de les dones,
i mira si vam ser capaces, i tant!”,
explica Dolors. I és que de tota la
vida, el dia 5 de febrer, havia estat
un dia de festa no oficial al poble.
“Era un dia laborable però diferent.
Al matí s’anava a missa, en sortir de
treballar es feia el vermut i un bon
dinar com un dia de festa i, a la tarda,
les dones es trobaven per jugar a
cartes en alguna casa, no era res
oficial però era la tradició”, explica
Maria.
Fa tres dècades, es van mobilitzar
per treure aquesta festa de l’àmbit
privat i donar-li notorietat. Així van
començar a organitzar una cita
que ha acabat sent dia de festa
local i, des de 2007, també Festa
d’Interès Comarcal. Ara és una data
assenyalada del calendari d’hivern
que ja no només se celebra a Ribaroja d’Ebre, sinó que s’ha estès a
molts pobles de la Terra Alta, la
Ribera i fins i tot algun del Priorat,
on la tradició de Santa Agda ha
anat agafant volada: “Molts pobles
s’han sumat al carro, i no només
per Santa Agda també amb altres
iniciatives que hem anat recuperant
i organitzant a Riba-roja, com la
Festa de la Clotxa”, explica Dolors.
Recordant, se senten satisfetes i
pioneres: “Per fer la primera festa
de la clotxa, el primer que vam fer
és buscar el significat de la paraula
clotxa al diccionari, perquè nosaltres
ho dèiem però no sabíem ni si existia.

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.
I sí, la paraula existia com un forat de
poca profunditat, tenia sentit doncs,
però era una cosa insòlita”, diu
Maria, i afegeix: “Tots els pobles ens
han trucat després per veure com ho
fèiem”.
REVULSIU PER A LA VIDA SOCIAL
Aquest efecte no només s’ha donat
fora del poble. La Festa de Santa
Agda i tota la seva organització ha
estat tot un revulsiu per a la vida
social, cultural i associativa de
Riba-roja. De fet, Santa Agda ha
estat l’embrió de l’Associació de
Dones, l’Escola de Puntaires, la
Festa de la Clotxa, les gegantes
Nana Clotxa, Agda i la Majorala...
i multitud d’activitats: “Hem fet de
tot!” però si una cosa en destaquen
és haver aconseguit “involucrar a
les veïnes en les coses del poble”:
“D’ençà que estem organitzades, les
dones parlem més entre nosaltres.
La festa de Santa Agda i tot el que
ha vingut després ha creat molts
vincles personals i un tracte més
humà en el dia a dia. Ens ha ajudat a
conèixer-nos entre nosaltres, abans
no sabies qui era una senyora que
vivia a les casetes de la Enher o al
barri de Santo Domingo, ara sí”,
destaquen les dues impulsores,
“orgulloses per la feina feta i pel
suport de les nostres veïnes. Que no
es perdi mai!”, diuen Maria i Dolors.

ALCALDESSES I REGIDORES DELS ÚLTIMS 30 ANYS
ANY
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

ALCALDESSA
Pilar Puig
María Arenas
Quima Munté
Conxita Català
M. Dolors Munté
Elena Rodríguez
Rosa M. Busom
Meritxell Adell
Felisa Castilla
Feliciana Aguilà
Rosa M. Alcober
Anna Alonso
Anna Alabart
Cèlia Gonzàlez
Paquita Català
Emilia Sabaté
Roser Raduà
Pepita Tarragó
María Martínez
Liberada Terrè
Núria Aragó
Regina Alonso
Carme Graell
Antònia Marchal
Conxita Franquet
M Mar Puig
Consuelo Griso
Balbina Pons
Paula Arrebola
Leonor Cervelló

REGIDORA
Francesca Agustí
Estelina Agustí
Anna Guasch
Juanita Agustí
Paquita Gironés
Anna Belmar
Dolors Cebador
Teresina Busom
Rosa Mesa
Neus Sabaté
Paquita Rufat
María Castilla
María Muñoz
Carmen Acuña
Pepita Aresté
Carmina Garcia
Mª Teresa Borrull
Àngela Castelo
M. Isabel Orta
Irene Franquet
Rufina Alabart
Neus Algueró
Guadalupe Roman
M. Isabel Morales
Josefina Andreu
M. Carmen Valverde
Conxita Ambròs
María Angeles Pons
M.Jesús Arrebola
Nieves Linde

REGIDORA
Anna Franquet
Pilar Baldirà
Sílvia Català
Armonia Terré
Tere Agustí
Mercè Rodríguez
Enriqueta Gimènez
Cati Carrillo
Mercè Aguilà
-

Dorina Franquet
María Ezquerra
Loli Martínez
Matilde Pericon
M. Carmen Jaquel
Pili Andrés
Fina Descarrega
M. Mercé Puig
Anna Conxillo
Joselina Piñol
Antònia Rufat
Mercè Prunera
M. Jesús Sánchez
M. Isabel Paris
M. Mercè Castellví
M. Angels Peralta
Maribel Ambròs
-
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PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL
L’ AREA DE PROMOCIÓ COMPARTEIX L’ESTRATÈGIA COMARCAL QUE APOSTA PER
UN COMERÇ DE PROXIMITAT I CREAR OFERTA CONJUNTA AMB EL SECTOR TURÍSTIC
Més professionalitat i formació,
treball en xarxa i accions conjuntes,
millores en zones comercials i
accessos, i més notorietat per ser
la primera opció de compra per
als veïns de la comarca. Aquests
són els reptes futurs del sector
comercial recollits en el Pla de
dinamització comercial de la
Ribera d’Ebre 2016-2020, elaborat
pel Consell Comarcal dins el
projecte Ribera d’Ebre Viva.
El regidor de Promoció Econòmica,
Josep Maria Piñol, ha participat
activament en el grup de treball que
impulsa el projecte. Com ja s’ha
fet amb altres sectors estratègics
(fruita dolça, turisme o oli), s’està
treballant amb els comerciants
per millorar la seva competitivitat

Una Cistella de
Nadal, prova pilot
per promocionar el
comerç local
i crear ocupació. La diagnosi inicial
(feta a partir de 174 enquestes
a ciutadans, 84 botiguers, els
presidents d’associacions locals i
18 representants públics) destaca,
a pesar de la regressió que ha patit
el sector, aspectes positius per
treballar els pròxims anys, sobre
tot el potencial de creixement lligat
al sector turístic i la bona valoració

XERRADA QUE ES VA FER EL MES D’OCTUBRE PASSAT
SOBRE LES OPORTUNITATS DE FUTUR PER AL COMERÇ LOCAL.
de les botigues de proximitat que
fan els veïns. A partir d’aquí s’han
consensuat unes actuacions en les
quals s’invertiran 130.829 euros en
quatre anys, 20.000 euros d’ells el
2016, amb l’objectiu d’impulsar el
comerç als pobles.

RIBA-ROJA JA ESTÀ ACTIVA
L’estratègia comarcal reforça el
paper que està jugant des de fa uns
anys l’Ajuntament de Riba-roja,
on ja hi ha una marca local per
al comerç i els productes locals
(Tasta’la i Menja’t) i periòdicament
ja s’estan fent xerrades periòdiques
i formació. La regidoria, a més,
dóna suport a les iniciatives del

mateix sector, com la cistella de
Nadal per fomentar que veïns i
visitants que facin les compres i
consumeixen als establiments del
poble durant les festes. “El comerç
rural és una realitat viva que, encara
que viu moments complicats, té
moltes possibilitats de futur si som
capaços de treballar conjuntament,
col·laborar i aprofitar bé els recursos
comarcals i d’experts, com la
patronal PIMEC”, afirma Piñol, que
és optimista amb el futur del comerç
local i destaca la predisposició, el
relleu generacional i les millores ja
fetes en negocis del poble.
Informa’t de les properes xerrades
(pàgina 8).

LA RIBA-ROJA
DEL FUTUR
Aquesta tardor s’ha posat en
marxa un grup de debat per
reflexionar sobre la realitat actual
i futura de Riba-roja, sorgit a partir
dels cursos del Pandorahub de
l’agost i impulsat pel regidor de
Promoció Econòmica, Josep Maria
Piñol, Anna Castellví Calvo i Diana
Moret (Pandorahub). La iniciativa,
que s’estructura en sessions
periòdiques, pretén crear una visió
de futur compartida tot identificant
àmbits d’interès sobre els quals
enfocar els recursos municipals
els pròxims anys, com són el riu, el
paisatge urbà, el patrimoni local,
les festes, la cultura, la música
i l’art, els productes locals, els
esports, el senderisme, l’educació,
el desenvolupament sostenible...
El regidor anima a participar-hi a
aquelles persones proactives, que
tinguin ganes de canviar coses i
que puguin aportar coneixement
d’alguna àrea.

Interessats podeu contactar
amb el regidor Josep Maria
Pinyol (jm_pinol@hotmail.com)
o Anna Castellví.

4 MILIONS PER A EMPRESARIS I EMPRENEDORS
PER POSIN EN MARXA O CONSOLIDIN UN NEGOCI
El
Consorci
Intercomarcal
d’Iniciatives
Socioeconòmiques
(CIS) Ribera d’Ebre – Terra Alta posa
en marxa, a partir de gener, una
nova convocatòria d’ajuts Leader
que, fins a l’any 2020, contempla
més de 4 milions d’euros d’inversió
per a la creació, ampliació i millora
de petites i mitjanes empreses
del territori. Es tracta d’incentivar
activitat econòmica en els sectors
agroalimentari, turístic, serveis i
petita indústria, com ja s’ha fet en
l’anterior programa Leader 20072013. Llavors, la inversió pública
de 5,6 milions d’euros ha servit per
tirar endavant 164 projectes, dels
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quals 94 a la Ribera i 70 a la comarca
veïna. D’aquests, 50 han estat
per transformar i comercialitzar
productes agraris, 62 per crear i
desenvolupar microempreses, 46
per fomentar activitats turístiques
i 6 per a la conservació i millora
del patrimoni. Sis de 10 projectes
van ser liderats per dones, es van
mantenir 160 llocs de treball i se’n
van crear 73 de nous.
L’experiència amb l’anterior leader
confirma que cada euro públic
invertit en empreses del territori
triplica el seu valor, ja que s’han
generat inversions de 18 milions

164

projectes han rebut
finançament els darrers
sis anys
d’euros. L’ajut Leader pot arribar a
ser del 40 per cent de la inversió,
i no pot ser superior als 200.000
euros en tres anys. L’impulsor rep
assessorament i suport del CIS per
tirar endavant la seva idea de negoci.

LA RIBA-ROJANA BEGOÑA
GARCIA ÉS LA GERENT DEL CIS.
Més informació: gerencia@
cisriberaebre-terraalta.org.

www.riba-roja.cat

Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
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Publicació trimestral d’informació municipal

SUPORT ALS ESTUDIS DE MÚSICA
JOVENTUT PROMOU CONTRACTES
ha destinat una partida de 300 euros per subvencionar la
PER A JOVES EN EMPRESES LOCALS L’Ajuntament
matrícula i el 66% de la quota anual per als alumnes de primer curs de l’Aula
Una desena de veïns de Ribaroja ja s’han apuntat al programa
Garantia Juvenil, una iniciativa
de la Comissió Europea dirigida
a joves de 16 a 29 anys que no
treballen ni estudien perquè
puguin accedir a un treball o un
programa de formació que millori
les seves expectatives vitals. A
proposta del regidor de Joventut,
Francesc Esteve, la tècnica del
Consell Comarcal encarregada
de gestionar programa a la
Ribera d’Ebre es va desplaçar a
Riba-roja, i tornarà a fer-ho, per
explicar de primera mà als joves
els avantatges de formar part de
la Garantia Juvenil i propiciar així
que s’apuntin. Un cop inscrits, es
fa un seguiment de la situació del
jove i se l’assessora dels passos
a seguir per millorar la seva
incorporació al mercat laboral.
A més de als joves, des de la
regidoria de Joventut també s’està

de Música, posada en marxa el curs passat. L’objectiu és promoure al poble
els estudis de música, i concretament de banda, vinculats a la Banda i l’Escola
de Música de Benissanet, amb més de 40 anys de trajectòria i actuacions a
les festes locals.

ES TREBALLA AMB ALTRES
REGIDORS I ELS TÈCNICS
COMARCALS DE JOVENTUT.

donant a conèixer la Garantia
Juvenil entre els empresaris
locals, ja que es contemplen
incentius i bonificacions per als
que contractin joves inscrits al
programa, tant en la cotització
de la Seguretat Social com en el
salari que es destina al lloc de
treball creat.

EL COPA DE LLETRES ES CONSOLIDA i després de cinc edicions a l’octubre
va reunir un públic ja fidel per gaudir d’una tertúlia literària amb l’escriptora
soriana Lucía Santamaría, el barceloní Carles Duarte (Premi Sant Jordi
2007) i el poeta flixanco Albert Guiu, maridada amb els vins del Celler Xavier
Clua de Vilalba dels Arcs. La bona acollida del públic fa que l’organització
ja estigui treballant en el cartell del VI Copa de Lletres, per a la primavera.

S

OPINIÓ

CP
SENTIT COMÚ?

¿HASTA CUANDO RIBA-ROJA? ¡NUEVA MENTIRA!

Amb el 2015 acaba una legislatura estatal amb un govern central que en
mans dels populars ha estat sinònim de desconnexió entre els ciutadans
i la classe política. La corrupció, el salvament dels bancs amb diners
públic mentre es reduïen drets socials i laborals, l’atur, l’atac sistemàtic a
l’autogovern de Catalunya i a la seva llengua i cultura, la violació permanent
de l’autonomia municipal... Aquests són alguns dels molts factors que
han detonat l’aparició de noves forces polítiques emergents, moviments
socials amplis demanant la creació de la república catalana o un Congrés
polaritzat, que tal vegada, serà ingovernable.

Calle Sequero Votamos a favor del proyecto, de las bases, de la obra, de
la subasta, votamos en contra del aumento de los intereses, que el BBVA
había ofertado. La calle Sequero como todos saben quedó pendiente de
continuar la obra el año 2011, las elecciones de ese año dieron otro equipo
de Gobierno a Riba-roja, Y este consideró que la obra no era urgente, es
ahora cuando de una forma electoralista (tú me votas, yo te hago) se inician
unas obras que deberían estar terminadas. Propusimos la inclusión de
la tubería de recogida de aguas pluviales, pero nos tememos que no se
cumpla. Dicho esto, que había que hacerlo por el bien de la Gobernanza
del pueblo, el equipo de Gobierno no tiene que hacer de oposición a la
oposición, esa no es su misión, el pueblo les votó para que hagan cosas,
unas las harán bien y otras mal, como todos, y nosotros estamos, que para
eso nos votaron también, para decir lo que hacen mal. Por ejemplo:
Las calles Major, Iglesia, Perna han sido asfaltadas sin haber reparado
los servicios, el agua, alcantarillado, las líneas eléctricas y, una vez más,
nos dejamos por instalar la tubería de recogida de aguas pluviales, ¿Qué
pasará cuando se tenga que hacer? ¡Romper las calles con el costo
económico y estético para Riba-roja! Alguien puede pensar que se puede
maquillar con la cara sucia y después lavársela. Pues eso hemos hecho.
El Camino de Senals, no hubiera sido más sencillo su reparación por la
misma empresa, y lo sobrante se hubiera utilizado en Les Valls, poco a
poco con subvenciones se podría terminar.
Como no podía ser de otra forma, estamos en la obligación de informar
cómo está la deuda actualmente: Amortización de créditos más intereses:
Años: 2012 = 178.422€, 2013 = 181.662€, 2014 = 265.794€, 2015 se informará
una vez cerrado. Informaremos de URBASER.

Als ajuntaments, l’aprovació de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local (LRSAL), per part del PP, ha suposat:
- Violació de les competències de la Generalitat recollides en l’Estatut.
Tampoc ens hauria de sorprendre, és una de les moltes iniciatives
destinades a aniquilar Catalunya com a poble i com a país.
- La recentralització de l’Estat, sinònim d’ineficiència en la gestió dels
recursos públics. Els ajuntaments som l’administració més propera al
ciutadà, la que millor gestiona serveis de proximitat com els Serveis Socials
o l’Educació. Situar la gestió de certs recursos en mans d’administracions
superiors, allunyades dels ciutadans, només pot suposar més burocràcia o
augment de les desigualtats socials.
- Criminalitzar els ajuntaments, quan som les úniques administracions que
estem fent els deures pel que fa a reducció del deute i la despesa.
La tronada acció legislativa del Congrés, avalada per la majoria absoluta
del PP, només ha fet evident que el sentit comú és el menys comú de tots
els sentits.

www.riba-roja.cat
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30ª FESTA DE SANTA AGDA
FESTA D’INTERÈS COMARCAL DE LA
RIBERA D’EBRE

3 DE FEBRER  
Tasta-plats. Mostra i
degustació de plats casolans

Manualitats

16, 17 i 23 DE GENER
La Marató de la Manta de la 30a Festa de
Santa Agda

Els dilluns, a les 17 hores.

A càrrec de l’Associació de Dones.

4 DE FEBRER
Festa de l’Àvia

Taller d’escacs

II Torneig de Pàdel Femení

A les pistes del Poliesportiu municipal.
Pendent de confirmar dates.

Taller Inicia’t a l’ordinador

30 DE GENER
Jocs de la Play de santa Agda

A PARTIR DE GENER, I FINS A SETMANA
SANTA:
Activitats trimestral al telecentre i
biblioteca municipal

Els dimarts, a les 18 hores.
Els dimecres, a partir del mes de febrer, a les
17 hores.

Durant el matí

Taller de Rumikub

Inauguració de les diverses exposicions

Taller de memòria

Ple Extraordinari per a la proclamació de
l’Alcaldessa Leonor Cervelló Garcia i la
regidora Nieves Linde Alcázar,

Els dijous a les 17 hores.
Els divendres 22 de gener, 12 i 26 de febrer, i 11
de març, a les 17 hores.

GENER I FEBRER
Club de lectura

Amb el llibre de Jesús Moncada Històries de la
mà esquerra. A les 19 hores.

A partir de les 19 hores, en diversos espais.

A les 22:30 hores, a la Casa de la Vila.

5 DE FEBRER
FESTA LOCAL DE SANTA AGDA
Missa en honor de Santa Agda

A les 12 hores, a l’església parroquial

30è Berenar de Santa Agda

A les 18 hores, a la segona planta de la Casa
de la Vila
Tot seguit, sorteig de la Manta de Santa
Agda, la Toia i altres sorpreses.

MARÇ I ABRIL
Club de Lectura
Amb el el llibre Els fruits saborosos, conduït

per Josep Cid. A les 19 hores.

31 DE GENER
Bingo de Santa Agda

25 DE FEBRER
Nova xerrada formativa per al comerç,

A les 17 hores, a la Sala Polivalent Casa de la Vila.

21 DE GENER
Nova xerrada formativa per al comerç,
Organitzada per PIMEC.

A les 17 hores, a la Sala Polivalent.

De 15 a 17 hores, a Zona Líquida.

A la tarda, a la Llar del Jubilat

Tot seguit, ball de Festa Major
A la sala de cinema de la Societat.

16 DE GENER
Foguera de Sant Antoni

A la nit, a la plaça del Refossar.

A la tarda, a la Sala Polivalent

1 DE FEBRER
Tarda de jocs diversos
2 DE FEBRER   
Taller de cakes

De les 16:30, a la Sala Polivalent.

Organitzada per PIMEC. De 15 a 17 hores, a
Zona Líquida.

13 DE MARÇ
Santa Madrona

Romeria a l’ermita i missa en honor a la
copatrona local.

