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COMPTES MUNICIPALS 2016: INGRESSOS, 
DESPESES I INVERSIONS (Pàg. 3)

RIBA-ROJA DINS UNA NOVA RUTA 
TURÍSTICA COMARCAL (Pàg. 6)

EL PATRIMONI LOCAL DE PEDRA SECA 
SERÀ DECLARAT BCIL (Pàg. 4)

ELS ALUMNES DE L’ESCOLA PUBLIQUEN 
UN CONTE DE LA NANA CLOTXA (Pàg. 7)

LES DONES DE RIBA-ROJA han celebrat aquest any el 30è aniversari de 
la Festa de Santa Agda, declarada Festa d’Interès Comarcal des de l’any 
2007. Berenars, jocs tradicionals, campionat de pàdel, missa i pa beneït, 
degustació de plats casolans, balls, bingo, decoració de pastissos, elaboració 
de la tradicional manta que després es va sortejar entre totes les veïnes… 
Organitzada per l’Associació de Dones de Riba-roja, en aquests 30 anys Santa 
Agda s’ha consolidat com una de les tradicions més arrelades al poble, en 
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uns dies festius durant els quals les dones prenen el poder i organitzen tot 
tipus d’actes i activitats. En el ple extraordinari celebrat el dissabte 30 de 
gener, l’alcalde va cedir els títols d’alcaldessa i regidora a Leonor Cervelló 
i a Nieves Linde, i les pregoneres han estat Maria Vilàs i Dolors Aguilà, les 
treballadores de l’Ajuntament impulsores de la festa de santa Agda. Al web 
municipal trobareu els vídeos i més imatges de la festa per excel.lència del 
calendari d’hivern riba-rojà. Pàgina 6 

REFORMA DEL NUCLI ANTIC. Les obres de remodelació del carrer Sequer, 
primera intervenció per recuperar el Nucli Antic, suposen l’obertura del 
centre històric a la façana fluvial, amb dos nous miradors sobre el riu Ebre al 
centre del poble, que se sumen al de la Pena i al de Jesús Moncada, situats als 
dos extrems de la façana de cases sobre el riu. Pàgina 5

FOTO: NEUS BLANCH 
FEBRER 2015 30 ANYS DE SANTA ADGA 2016
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EDITORIAL

TELEFONS  D’INTERÈS

BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
procediment se cenyirà a comprovar 
uns fets objectius i determinar si 
es compleix o no amb la legislació 
actual, i un servidor es limitarà a 
prendre decisions objectives, siguin o 
no agradables, com el seu dia ja vaig 
prendre en relació amb l’activitat de bar restaurant de la Societat.

També vull puntualitzar que l’Ajuntament disposa d’assegurança per a tots 
els edificis de titularitat municipal. Ara bé, en aquells on es desenvolupa una 
activitat de bar (Societat, Poliesportiu o Llar de Jubilats) el concessionari 
ha de disposar d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les 
possibles incidències  de l’activitat, que en cap cas han de ser cobertes per 
l’assegurança de l’Ajuntament. L’activitat de bar de la Llar no disposava 
d’aquesta assegurança.

M’agrada construir, i independentment de la resolució d’aquest expedient, 
us puc dir que ja ens hem posat en contacte amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies per encarregar el projecte de reforma de la Llar de 
Jubilats, el qual ha de permetre albergar-hi un centre de dia. Una reforma 
per a la qual demanarem als nostres jubilats participar activament perquè 
puguin dir la seva, com ens vam comprometre en l’última Festa del Jubilat. 
Resto a la vostra disposició per informar-vos i aclarir els dubtes que 
cregueu oportuns.

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

Arriba la primavera després d’una entrada d’any marcada pel 30 aniversari 
de la recuperació de la festa de Santa Agda i per com van agafant forma el 
nou carrer Sequer i la plaça del Forn. Entre les activitats programades, el 
pròxim 22 de maig organitzarem la 4a edició de la Figot Race BTT, un èxit 
col.lectiu que com a poble ens anima a tirar endavant l’organització d’actes 
esportius que posicionen la nostra Vila en positiu.

Celebracions, obres al Nucli Antic o grans curses fan que la tasca d’un 
servidor no sigui tan feixuga; ara bé, en el dia a dia del càrrec públic 
sovint s’ha de fer front a situacions no tan agradables, com és el cas del 
procediment iniciat arran d’una denúncia al bar dels Jubilats.

L’Administració ha de complir i fer complir la llei, i això suposa que tots els 
locals de pública concurrència han de disposar de llicència d’activitats. 
En cas contrari, i en els locals de titularitat municipal, l’Ajuntament ha 
d’aprovar i executar els projectes per obtenir aquesta llicència, ja que hem 
de complir el que exigim a qualsevol altre negoci. Si no és així, qualsevol 
incidència pot no ser coberta per les assegurances de responsabilitat civil, 
i llavors l’Ajuntament hauria de respondre amb fons propis o patrimoni 
municipal. 

El bar de la Llar de Jubilats no disposa d’aquesta llicència d’activitats i 
les instal.lacions no compleixen amb l’actual normativa; el mateix que 
passava quan ens vam fer càrrec de l’edifici de la Societat.  En el cas de la 
Llar ho ha evidenciat una denúncia presentada a les oficines municipals. 
Aquest fet suposa iniciar un expedient per part dels serveis jurídics de 
l’Ajuntament, que proposaran a l’alcalde signar i complir una resolució. El 
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CAP de Flix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hospital de Móra d’Ebre . . . . . . 

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

Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Guàrdia Civil de Móra d’Ebre . .

RENFE  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Consell Comarcal 

de la Ribera d’Ebre . . . . . . . . . . 

Poliesportiu Municipal . . . . . . .  . . 

CEIP Sant Agustí . . . . . . . . . . . . . . . 

Llar infants Els Figotets . . . . . . . . 

Zona Líquida – 
Espai Coworking: . . . . . . . . . . . . . .

Biblioteca – Telecentre . . . . . . . . .
Horari de dilluns a divendres de 16:45 a 20:30 h

Consultori Mèdic . . . . . . . . . . . .  . . 

Farmàcia M. Vilas . . . . . . . . . . . . 

Atenció al client del servei 
de cable i fibra òptica . . . . . . . . . . .

977 41 22 08

977 40 18 63 

977 40 19 52

112

088

977 40 30 97

902 240 202

977 40 18 51

977 41 64 39

977 41 61 55

977 095 155

657 887 236

977 41 64 63

977 41 60 52

977 41 61 05

977 09 51 51

Cementiri
Horaris de visita: Tots els dies de 9 a 18 h

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!

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

ELS PREGONS,

ARA TAMBÉ

AL TEU MÒBIL!
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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L’Ajuntament disposa aquest any 
d’un pressupost de gairebé dos 
milions d’euros per gestionar els 
serveis i recursos municipals, una 
xifra lleugerament superior a la de 
2015. Preveu, a més, un superàvit 
de 203.961,39 euros que serà 
destinat íntegrament a amortitzar 
capital de préstecs que té amb 
els bancs. En total, a data 31 de 
desembre de 2015, es devien 1,214 
milions d’euros, dels quals aquest 
any es pagaran 251.861,39 euros, 
207,29 per habitant.
 
La major part dels diners, fins a un 
72,59 per cent, són per costejar la 
despesa corrent en béns i serveis 
propis de la gestió i el personal 
(actualment hi treballen 21 
persones, 19 fixes i dos temporals). 
Els comptes municipals contemplen 
també partida per a les dues 
noves places creades per cobrir 
les prejubilacions d’una auxiliar 
administrativa i un encarregat de 
brigada, llocs de treball als quals 
han optat 39 candidats. 

Pel que fa als ingressos, la major 
part provenen dels impostos 
directes com l’IBI (un 35,37 per 
cent del total) i de les taxes i 
preus públics pels serveis (17,86 
per cent).  Amb tot, el pressupost 
compleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i redueix el deute 
municipal, malgrat que l’any passat 
es va demanar un préstec per poder 
tirar endavant obres d’asfaltat i la 
remodelació del carrer Sequer. 
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1,9 MILIONS DE PRESSUPOST PER AL 2016
ES PREVEU EL SUPERÀVIT I CONTINUAR AMORTITZANT DEUTE COM PREVEU EL PLA D’AJUST FINS AL 2018

El pressupost de 2016 preveu 
114.121,96 euros per tirar 
endavant projectes com la 
segona fase del sistema de 
calefacció de l’escola, la 
climatització de la sala de plens 
i l’enllumenat de monuments, 
és a dir, inversions en 
infraestructures que s’emporten 
gran part de la partida (73.721,96 
del total d’euros). També es 
preveuen 27.000 euros per la 
compra de terrenys, 2.000 per 
a material informàtic i 11.400 
per a maquinària, mobiliari i 

LES OBRES DEL MENJADOR I ELS RADIADORS DE L’ESCOLA ES VAN 
AVANÇAR A L’ESTIU A CÀRREC DEL PRESSUPOST 2016 PER PODER 

POSAR EN MARXA ELS SERVEIS A L’INICI DEL CURS.

electrodomèstics, entre ells els 
que han permès posar en marxa 
aquest curs escolar el menjador 
de l’escola Sant Agustí, un nou 
servei que ha arrancat amb sis 
usuaris fixos per donar resposta a 
la necessitat de conciliar l’horari 
dels nens amb els compromisos 
laborals de les famílies. Les 
obres dels carrers es van 
finançar amb un crèdit destinat 
íntegrament a inversions, sense 
que això però hagi suposat un 
major nivell d’endeutament a 
acabar l’any.

MÉS PARTIDA PER A INVERSIONS   

Cada veí pagarà

207,29
euros als bancs
aquest any 2016

EN QUÈ ES GASTA ELS DINERS L’AJUNTAMENT? 

34,82%

37,77%

7,7%

0,4%

13,12%

Despesa en 
personal municipal

5,9%

L’Ajuntament deu

1.214.902,66
euros als bancs

(31/12/2015)

3.2M€2.4M€1.6M€800.000€ 0€

2009

2010

2011

2012

2013

2016

2015

2014

EVOLUCIÓ INGRESSOS/DESPESES PER ANYS

TOTAL DESPESA
1.918.558,60€

1 Despesa corrent: manteniment 
edificis i serveis municipals, via 
i enllumenat públics, compres a 
proveïdors. 
2  Previsió, depèn de la consecució 
de subvencions d’altres 
administracions. 
3   Obligat per llei. 
4 Inclou amortització de capital, 
interessos bancaris i comissions 

2.034.071,55€
2.391.319,47€

Despesa corrent *1

724.740 €

Inversions *2

114.121,96 €

Fons de contingència *3

8.600 €

Diners per a entitats bancàries *4

251.861,39 €

Transferències  a altres 
administracions i subvencions a entitats

151.117,79 € 668.117,46€

2.897.918,19€
3.072.596,95€

2.012.061,35€
2.056.457,00€
2.063.879,43€
2.106.954,61€

2.266.817,81€
2.078.359,59€

1.984.780,35€
1.911.448,94€

1.976.348,96€
1.881.860,34€

1.918.558,60€*
1.918.558,60€*

 Ingressos

 Despeses

(*segons Pressupost)
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INICIATS ELS TRÀMITS PER DECLARAR EL PATRIMONI 
DE PEDRA SECA BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL)
ES TRACTA D’UN POU DE GEL I D’ONZE FORNS D’OLI DE GINEBRE SITUATS PER TOT EL TERME MUNICIPAL 
El Ple de l’Ajuntament de Riba-roja 
ha iniciat els tràmits per declarar 
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) 
dotze construccions de pedra seca 
ubicades en diferents indrets del 
terme municipal. Es tracta d’un 
pou de gel situat a la partida de 
Delaguà, prop de santa Madrona, i 
onze forns d’oli de ginebre ubicats 
per tot el terme, dos d’ells a 
Berrús i dos de set metres d’alçada 
coneguts per la seva grandària 
com a catedrals. Tots ells han 
estat localitzats i inventariats com 
a patrimoni etnològic local gràcies 
al treball fet des de l’entitat local 
Amics de Riba-roja amb l’objectiu 
de contribuir a la seva conservació i 
valorització com a actiu visitable. La 
declaració com a BCIL correspon 
al Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre, un cop resolt el tràmit amb 
els propietaris i l’ajuntament per 
tirar endavant amb la preservació 
d’aquest patrimoni local, vestigi 
d’una activitat industrial de fa dos o 
tres segles. L’objectiu és estudiar-
los, senyalitzar-los i fins i tot des 
de l’entitat ja es pensa a organitzar 
visites guiades, ja que alguns d’ells 
es troben en molt bon estat de 
conservació. De moment, Amics de 
Riba-roja ha recopilat fotografies i 
el testimoni de gent del poble que 
en coneixia l’existència i el seu ús, 
com a primer pas per al seu estudi i 
la seva declaració com a BCIL.

Més informació: 
www.amicsderibaroja.cat/

L’ENTITAT AMICS DE RIBA-ROJA, CREADA FA TRES ANYS, HA 
LOCALITZAT AQUEST PATRIMONI UBICAT PER TOT EL TERME.

L’Ajuntament de Riba-roja ha cedit a 
l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre 
el seu fons documental, el qual 
inclou tots els documents generats 
a partir de novembre de 1938, quan 
el Consistori va reiniciar la seva 
activitat administrativa després de la 
Guerra Civil.

Es tracta de 600 capses d’arxiu 
normalitzades, amb documents fins 
a l’any 1996, com ara la comptabilitat 
municipal, els allistaments, els 
impostos o les obres públiques, entre 

L’ARXIU COMARCAL JA GESTIONA 
EL FONS DE L’AJUNTAMENT

d’altres. En total 60 metres lineals de 
documents que recullen les activitats 
desenvolupades per l’Ajuntament i 
se sumen als que ja gestiona l’arxiu 
comarcal, tan públics com privats, 
entre ells els dels ajuntaments de 
Móra d’Ebre, la Palma, Vinebre, 
Ascó, Ginestar, Rasquera, Tivissa, 
Benissanet i la Torre de l’Espanyol. 
L’Arxiu està situat al carrer Gaudí de 
Móra d’Ebre i forma part de la Xarxa 
d’Arxius Comarcals del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

EL POU DE GEL LOCALITZAT, A 3 QUILÒMETRES DEL POBLE, 
S’UTILITZAVA PER CONSERVAR ALIMENTS I PER A ÚS MEDICINAL.

L’OBERTURA SUPERIOR SERVIA 
PER CARREGAR LES SOQUES .

EN ELS FORNS ES FEIA LA 
DESTIL.LACIÓ SECA DE LA FUSTA. 

L’Ajuntament i l’Institut de Flix han 
signat un conveni bianual gràcies 
al qual col.laboraran promocionant 
l’educació entre la població entre 
la població, millorant-ne les 
competències i fomentant la relació 
entre el món educatiu i laboral. Això 
permetrà impulsar set projectes 
perquè els alumnes, sobretot 
els de cicles formatius, potenciïn 
els aspectes pràctics de la seva 
formació. També s’oferirà formació 
específica i personalitzada al 
personal de l’Ajuntament, en camps 

CONVENI AMB L’IES DE FLIX PER 
PROMOURE LA FORMACIÓ

com el manteniment d’instal.lacions, 
la domòtica, la prevenció de riscos, 
Microsoft Office o la soldadura. 

A l’institut de Flix estudien 386 
alumnes de la Ribera, dels quals 41 
són de Riba-roja. Més de la meitat, 
24, cursen l’ESO i 10, Batxillerat. De 
la resta, tres fan un cicle formatiu 
mitjà o superior, dos preparen la 
prova d’accés per cursar un cicle el 
curs que ve i dos fan un programa 
de formació després de no haver 
superat l’ESO.
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AVANCEN LES MILLORES AL NUCLI ANTIC
Aquest hivern s’ha completat la 
renovació dels serveis del carrer 
Sequer, on els veïns ja disposen 
d’una nova xarxa de sanejament, 
clavegueram i aigua potable, 
totalment renovada, per posar 
fi als problemes que l’antiga 
infraestructura dels anys 60 
provocava als baixos de les cases. El 
proper pas és pavimentar el carrer 
amb lloses antilliscants i llambordins 
per anivellar tota la via, facilitant el 
pas dels vianants a la zona antiga 
del poble. I és que la nova imatge del 
carrer Sequer s’estendrà a mesura 
que més carrers històrics es vagin 
remodelant, fins a completar tot 
el projecte de reforma integral del 
Nucli Antic que la crisi econòmica va 
obligar a posposar. A més d’aquest 
carrer, s’està ja tirant endavant la 
remodelació de la plaça del Forn, 
en la mateixa línia urbanística, 
consolidant aquest espai diàfan per 
acollir actes culturals i festius al 
barri històric del poble.

Per a l’Ajuntament, les actuacions al 
Nucli Antic són estratègiques i claus 
per al futur desenvolupament turístic 
i econòmic, i s’han anat succeint 
en la mesura de la disponibilitat 
de recursos municipals. Així, 
s’ha millorat l’enllumenat , s’han 
instal.lat papereres i jardineres, 
s’han protegit els elements del 
patrimoni arquitectònic local amb 
una Ordenança i s’estan recuperant 
d’altres, com en el cas del Perxi de 
Cal Nunci. 

NOUS SERVEIS I NOVA PAVIMENTACIÓ AMB RAJOLA QUE CANVIARÀ LA IMATGE DELS CARRERS HISTÒRICS

IL.LUMINACIÓ DEL NUCLI ANTIC. Amb la il.luminació del mirador de la Pena es culmina l’enllumenat d’elements del patrimoni arquitec-
tònic local impulsat per l’Ajuntament, com la façana de l’església i del consistori i els porxos del carrer la Palla, a més de la Garita.

 L’Ajuntament ha adquirit el solar de ca Hilarion, situat 
al número 8 del carrer Fatarella, que romania sense 
urbanitzar. L’objectiu és condicionar la parcel.la i 
habilitar-la per situar-hi un pàrquing públic. L’espai 
s’urbanitzarà, s’hi instal.laran jardineres i servirà a 
més per reubicar-hi el mercat municipal, amb els 
paradistes ambulants que fins ara ocupen els carrers 
Sant Bartomeu i Fatarella. També s’encarregarà un 
mural a un artista local. La compra es finança amb 
càrrec al pressupost municipal d’aquest any i del 
2017, en total 44.000 euros.

LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SERVEIS HA 
SUPOSAT AIXECAR TOT EL CARRER SEQUER.

EL PERXI DE CAL NUNCI, RESTAURAT, CONSERVA 
UNA TÍPICA PARET DE MAÇONERIA.

COMPRA DEL SOLAR D’HILARIÓN

ACOLLIRÀ UN PÀRQUING I EL MERCAT.
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“Riba-roja té una ermita 
romànica, la de Berrús, 
des de la qual s’albira un 
panorama extensíssim”

 
Artur Bladé, 

Visió de l’Ebre català, 1983

RIBA-ROJA PER 
LA IGUALTAT DE 
GÉNERE

DINAMITZACIÓ 
I XERRADES AL 
COMERÇ LOCAL

Riba-roja s’ha sumat a la Ruta 
Literària Artur Bladé per la Ribera 
d’Ebre, una iniciativa comarcal 
que proposa un viatge per tots els 
pobles tot descobrint a través dels 
textos d’Artur Bladé i Desumvila 
com és la seva gent, els costums 
i la seva manera de viure, lligada 
al riu Ebre, com a eix vertebrador 

NOVA RUTA LITERARIA ARTUR BLADÉ 
PER FER TURISME A LA COMARCA 

del territori. Així, des de Setmana 
Santa el mirador de la Pena és un 
dels 18 punts d’interès senyalitzats 
per als turistes que visiten la 

Ribera. En aquest balcó al riu s’ha 
instal.lat una placa amb un text 
escrit l’any 1983 per Bladé, referent 
de la literatura de la segona meitat 
del segle XX, on es destaca el 
paisatge i la pesca com a atractius 

locals. La ruta Bladé també es 
promociona al web de Turisme de 
la Ribera. Recordem que Riba-roja 
participa en la Taula Comarcal de 
Turisme, de la qual en forma part 
el regidor de Promoció Econòmica.

UN CODI QR OFEREIX INFORMACIÓ I ELS ÀUDIOS AMB ELS FRAGMENTS 
SELECCIONATS DE L’OBRA LITERÀRIA DE L’ESCRIPTOR I CRONISTA.

El 30 aniversari de Santa Agda ha copat bona part del 
protagonisme d’aquest hivern al poble, però també 
s’han celebrat altres activitats tradicionals, com el 

UN HIVERN PLE D’ACTIVITATS 
Nadal i l’arribada dels Reis Mags i el Pare Noel, la 
cursa de sant Silvestre, Cap d’Any, Sant Antoni, el 
Carnaval, Santa Madrona i el Copa de Lletres.

LA TRADICIONAL PROCESSÓ AMB LES COQUES. LES DONES EN EL BERENAR DE SANTA AGDA.

IMATGE DE LA FESTA DE CARNAVAL AL POBLE. TERTÚLIA LITERÀRIA I VI, AL COPA DE  LLETRES.

Oferir eines perquè comerciants i 
empresaris locals es posin al dia, 
millorar la competitivitat i trencar 
amb l’àmbit estrictament local per 
atreure emprenedors i empresaris 
al municipi. Aquest és l’objectiu 
de les xerrades que s’organitzen 
periòdicament des de l’Àrea de 
Promoció Econòmica a Zona 
Líquida, i que  complementen les 
accions en dinamització comercial. 
La formació s’orienta “a partir de 
les necessitats actuals i futures 
de gestió i en clau de territori. 
Es tracta de contribuir a que una 
botiga de Riba-roja no només pensi 
en els residents habituals del poble 
sinó que aprofiti fluxos turístics 
i de cap de setmana, així com el 
potencial de les TIC”, explica el 
regidor Josep Maria Piñol. A més, 
des del Consistori es va promoure 
una reunió sobre els ajuts Leader 
per informar empresaris i 
emprenedors de la disponibilitat 
de recursos públics com a suport 
real a la modernització d’empreses 
i establiments locals. Fins al 2020 
aquests ajuts preveuen gairebé 4 
milions per a les comarques de la 
Ribera i la Terra Alta.

Ana Belmar Raja ha estat aquest 
any la riba-rojana homenatjada 
pel Consell Consultiu de Dones 
de la Ribera d’Ebre en l’acte 
anual que se celebra en motiu 
del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora. Belmar, que no va 
poder assistir a l’acte organitzat 
al Casal d’Ascó el divendres 
13 de març, ja que es trobava 
hospitalitzada, va ser escollida a 
proposta de l’Associació de Dones 
de Riba-roja. La seva presidenta i 
el nét de l’homenatjada van pujar a 
l’escenari a llegir la trajectòria de 
l’Ana per reivindicar el paper de la 
dona com a “diferent sí, desiguals 
no”.  El 8M també es va celebrar 
un acte a la plaça de la Vila que va 
aplegar veïns en favor de la lluita 
per la igualtat de gènere.

A RIBA-ROJA HI HA UN DELS 18 PUNTS SENYALITZATS PER  DESCOBRIR LA RIBERA D’EBRE

Més informació:
jm_pinol@hotmail.com.
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NI ATÒNITS NI SORPRESOS SIN ACRITUD, SIN CRÍTICA, SIN NÚMEROS, 
PERO CON CRITERIOEn l’últim mes hem contemplat -ni atònits ni sorpresos- com el cap de 

l’oposició intervé en l’afer de la Llar de Jubilats. Ara que ja l’havíem relegat 
de l’ocupació diària de tota l’amplada de la barra del bar de la Llar de 
Jubilats a la lectura tranquil.la del diari en una taula del racó, ha saltat de 
nou a la palestra actuant com advocat del demandat. Quan s’obre qualsevol 
expedient, i a sobre tan delicat com aquest; ni alcalde ni regidors han 
d’intervenir; és més, han de deixar treballar els serveis jurídics de la casa, 
que de ben segur, ho faran amb la màxima professionalitat i imparcialitat. 
Aquest comportament no sorprèn venint d’algú que sempre s’ha sentit 
còmode en ambients de crispació i dels quals se n’ha aprofitat per treure’n 
un rendiment polític personal lluny de qualsevol ànim constructiu.

Aquestes maniobres no poden emmascarar qui durant 24 anys ha fet 
carrers i s’ha vanagloriat de ser el primer poble del país amb fibra òptica, 
mentre mantenia en decadència els edificis municipals fins a l’aparició de 
goteres, o sense adaptar-los a la normativa vigent, no cal que parlem de 
l’estat dels WC de la mateixa Llar dels Jubilats.

Tampoc ens deixa atònits que un cap de l’oposició –que no es mou de les 
pistes de pàdel- demani a l’alcalde la paràlisi de la construcció d’una de 
nova, al.legant no sabem el què... quan tots sabem que l’únic que pretén 
és aprofitar-se de nou d’un ambient de confrontació, potser per enfrontar 
entitat i govern municipal

Ni atònits ni sorpresos ens deixa el comportament d’un petit constructor de 
carrers i gran destructor de relacions humanes.

Hemos pasado información económica a nuestros vecinos, nadie se 
preocupa, cinco años gobernando no mejoró la situación, “la culpa es del 
Alcalde anterior”, ¡el que transformo  Riba-roja d’Ebre a la modernidad!, 
creando las infraestructuras necesarias para el crecimiento, el que 
cambio el sistema de comunicación entre el Ayuntamiento y los vecinos, 
contestando a sus preguntas por la TV local, el que recibía a los vecinos 
sin hora previa concertada, el que solucionaba los problemas en lugar 
de crearlos, el que transformo las fiestas Mayores en más populares 
introduciendo la “Charanga”, Los Diablos, El Toro de Fuego, Las Peñas 
festivas, etc. para disfrute de los vecinos y nuestros visitantes. Tres 
preguntas al pueblo, 

El Llar dels Jubilats i Pensionistas de Riba-roja está en trámite de cierre 
(ante una denuncia particular), una mala gestión del equipo de gobierno 
no dando una solución, provocó un gran problema que puede generar el 
cierre. ¿Os parece correcto?

La ampliación del Cementerio se realiza por el Alcalde sin el proyecto 
aprobado y publicado, sin los informes previos exigidos por la normativa, 
haciéndolo por un lateral, en lugar del frontal que hubiera servido para el 
adecentamiento de la fachada y donde los nichos serían de 360 número que 
serviría para la renovación del resto. Está ampliación puede ser declarada 
ilegal, y obligar a su derribo. ¿Os parece correcto?

TV local, y pregones. ¿Os parece correcto?

L’alcalde, Antonio Suárez, és des 
del 16 de febrer director dels 
Serveis Territorials de Territori i 
Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre, 
substituint la deltebrenca Carmen 
Bigorra que ocupava el càrrec 
des de 2011. Suárez forma part de 
l’organigrama del Govern de Carles 
Puigdemont, dins la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat. Suárez, que 
continua a l’alcaldia, és el màxim 
representant del conseller Josep 
Rull a les quatre comarques. En 
depenen l’Agència Catalana de 
l’Aigua, la de Residus, la d’Habitatge 
o l’Institut per al Desenvolupament 
de les Comarques de l’Ebre (IDECE), 
i projectes importants per Riba-roja 
com són la carretera a Almatret i la 
Granja d’Escarp, la potabilitzadora i 
la depuradora.

L’ALCALDE, NOU 
DELEGAT DE 
TERRITORI A 
L’EBRE

CP

EL CONTE ES FARÀ ARRIBAR A TOTES LES ESCOLES DE LA COMARCA.

Els alumnes de cicle Superior de 
l’escola sant Agustí, juntament 
amb la seva mestra de Plàstica, 
han creat el conte de la Nana 
Clotxa, una història il.lustrada de 
12 pàgines. Aquest relat inventat 
està protagonitzat pels ingredients 
de la clotxa, el plat tradicional per 
excel.lència del poble i la comarca, 
el qual, a més del conte, té una 
diada pròpia i una geganta dins el 
seguici festiu local. Els dibuixos del 
conte són obra de la mestra Isabel 
Torres, mentre que la història que 
s’hi explica és fruit de les idees 
recollides entre els alumnes dels 
diferents nivells. I és que aquest 
projecte ha servit per posar en 
contacte als 64 nens i nenes de 
l’escola, i per treballar altres 
aspectes del currículum, com 
és la redacció d’un conte com a 
gènere literari. Carme Ruscalleda, 

ELS ALUMNES DE L’ESCOLA CREEN 
EL CONTE DE LA NANA CLOTXA

reconeguda cuinera amb tres 
estrelles Michelin i pregonera de 
la festa comarcal de la clotxa el 
2015, és qui signa el pròleg del 

conte, que es pot adquirir per 10 
euros. La publicació ha vist la llum 
gràcies al suport de l’Ajuntament i 
la Diputació de Tarragona.

A RIBA-ROJA HI HA UN DELS 18 PUNTS SENYALITZATS PER  DESCOBRIR LA RIBERA D’EBRE
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PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2016-2017

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS FIGOTETS
JORNADA DE PORTES OBERTES: DEL 27 AL 29 D’ABRIL
PREINSCRIPCIÓ: DEL 2 AL 13 DE MAIG
MATRÍCULA: DEL 6 AL 10 DE JUNY

ESCOLA SANT AGUSTÍ
PRENSCRIPCIÓ: DEL 30 DE MARÇ AL 7 DE D’ABRIL
MATRÍCULA: DEL 13 AL 17 DE JUNY

INSTITUT DE FLIX
PREINSCRIPCIÓ: DEL 30 DE MARÇ AL 7 D’ABRIL 
MATRÍCULA: DEL 13 AL 17 DE JUNY

AGENDA www.riba-roja.cat/agenda

20 DE MARÇ
“Història dels cinemes a la Ribera d’Ebre” 
A càrrec d’saac López, Doctor en Història 
Contempòrania de la URV.I
A les 17 hores, a la sala del cinema de la Societat

21 DE MARÇ
Celebració del dia Mundial de la Poesia
Lectures de poemes per part dels assistents
A les 17 hores, a la Biblioteca Municipal.

28 DE MARÇ
Romiatge a l’Ermita de Berrús
Tradicional romiatge a l’Ermita per celebrar 
el dilluns de Pasqua. La Joventut Esportiva 
gestionarà el servei de bar de la festa jove de 
Berrús.

3 D’ABRIL
Festa “Dos meandres, un riu”
Recuperació del bosc de ribera al Mas de les 
Cigonyes. Organitzen: Grup de Natura Freixe, 
Reserva Natural de Sebes, Fundació Catalunya 
La Pedrera, Ajuntament de Riba-roja d’Ebre i 
Ajuntament de Flix.
Sortida: a les 10,30 hores, des de la plaça de la 
Vila.

22 D’ABRIL (Pendent de confirmació)
Xarxes socials: de tenir “m’agrada” a millorar 
les vendes d’un negoci.
Organitza Àrea de Promoció Econòmica i PIMEC.
A les 15 hores, a Zona Líquida.

23 D’ABRIL 
Diada de Sant Jordi,
Venda de llibres i roses als carrers de la vila. 

Penjada de la banderola del IV Festival 
Poesia des dels Balcons. Tret d’inici del 
festival que es celebrarà del 15 al 17 de juliol.
Al matí, al balcó de la Casa de la Vila.

1 DE MAIG, 
Festa de la Clotxa
Organitza l’Associació de Dones.
A partir de les 10 del matí, a la zona de les 
barbacoes del pantà de Riba-roja.

7 DE MAIG, 
Festa dels Jubilats

22 DE MAIG,
IV cursa de BTT Figot Race
Inscripcions fins al dia 19 de maig.
Més informació:  http://figotrace.blogspot.com

5 DE JUNY. 
XXIIIa Trobada de Puntaires
Organitza l’Escola Municipal de Puntaires.

18 DE JUNY 
24 Hores de Futbol Sala
 Al pavelló municipal.

23 DE JUNY
Revetlla de Sant Joan

ACTIVITATS DE MARÇ FINS A JUNY: 

Activitats trimestrals al telecentre i 
la biblioteca municipal

Manualitats 
Els dilluns, a les 17 hores.

Taller Inicia’t a l’ordinador 
Els dimecres, a les 17 hores.

Taller de Rumikub
Els dijous, a les 17 hores.

Taller de memòria 
Els divendres, a les 17 hores.

Del 18 al 24 d’abril, 
Activitats culturals de Sant Jordi
A la Biblioteca Municipal.

19 DE MARÇ
Enfoca’T. Fòrum Informatiu per a Joves 
interessats a treballar en empreses 
punteres del sector de les TIC
Dins el projecte Garantia Juvenil , amb el 
suport del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), el Ministerio de Trabajo, el Fons Social 
Europeu, la Fundació Esplai i l’Ajuntament de 
Riba-roja d’Ebre.
A les 11 hores, a Zona Líquida.

Més informació: educacio@riba-roja.cat


