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CANVIS EN EL SISTEMA DE RECOLLIDA 
DE BROSSA (Pàg. 4)

ELS BOTIGUERS DE RIBA-ROJA ACTIVEN 
EL COMERÇ LOCAL (Pàg. 6)

REPÀS A LES ACTIVITATS REALITZADES 
DURANT LA PRIMAVERA (Pàg. 5)

L’ESTIU ÉS VIU! Quan arriba la calor i les vacances, comença també una 
temporada plena d’activitats per gaudir del poble i de fer molta vida al carrer. 
També és quan els més petits es diverteixen amb el Casal d’Estiu. A més, 
el dia 9 de juliol ja tenim la festa dels Quintos, i el 10, la piscina s’omple de 
solidaritat amb el ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple!’. Del 15 al 17 de juliol, la 
poesia torna a envair tots els racons de Riba-roja amb el IV Festival Poesia 
des dels Balcons, enguany dedicat a Rosa Fabregat. I per tancar el mes de 
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juliol, el 34è Aplec de sardanes i la Riba Rocks Summer Party. A l’agost és 
moment per les festes del barri de Santo Domingo i la Festa Major, amb 
actes per a totes les edats. Així mateix, el primer cap de setmana del mes hi 
ha la visita d’una representació de veïns de Solignac, que servirà per tancar 
una dècada d’agermanament amb el municipi francès. Ja al setembre 
arriba una nova edició del Riba Rocks Festival, la Diada i la Caminada de la 
Lluna Plena per posar punt i final a un estiu intens. Pàgina 16

NOVETATS AL NUCLI ANTIC. El carrer Sequer i la plaça del Forn llueixen 
renovats juntament amb els dos nous miradors sobre el riu Ebre. Unes 
actuacions que enceten el pla de reforma integral del centre històric. A més, 
s’han instal.lat noves plaques de senyalització i informació turística que 
constaten l’aposta del municipi pel turisme. Pàgines 3 i 4

FOTO: NEUS BLANCH 
FEBRER 2015 L’ESTIU, A RIBA-ROJA D’EBRE!

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VISITA 
RIBA-ROJA EL 16 DE JULIOL (Pàg. 3)
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EDITORIAL

TELEFONS  D’INTERÈS

BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
inaugurarà les obres realitzades al 
Nucli Antic.

En el dia a dia d’aquest estiu també 
posem a la vostra disposició el 
Casal d’Estiu, espai educatiu i 
d’entreteniment per als nostres infants on treballen joves de la nostra 
vila. El casal d’estiu i les múltiples iniciatives organitzades per les nostres 
entitats i que omplen els caps de setmana mantindran una Riba-roja 
activa fins ben entrat el mes d’agost. També a l’agost acollirem als nostres 
germans francesos de Solignac, i clourem la celebració del desè aniversari 
de l’agermanament d’ambdós pobles. Una celebració que vam iniciar l’any 
passat amb l’acollida de molts riba-rojans al poble francès, on vam gaudir 
de nou de la seva cultura, gastronomia i extraordinària hospitalitat.

Riba-roja d’Ebre, un poble viu i que es va transformant, tot i les dificultats 
del moment, que gaudeix de la calor de l’estiu a l’espera de la cita més 
esperada de l’any: la Festa Major. Com a alcalde us convido a no quedar-
vos com a mers observadors de la calor de l’estiu, us convido a ser partícips 
de la vida social i cultural de la nostra vila en les múltiples expressions d’oci 
i cultura que se superposen durant l’estació estiuenca fins a l’últim tro de 
la nostra nit de foc... fins a la darrera flaire de pólvora que recorrerà els 
nostres carrers el pròxim 28 d’agost. 

Molt bon estiu a tothom! Bona Festa Major 2016!

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

La calor estiuenca cau sobre els nostres caps, la remor de l’aigua de les 
piscines s’escampa pels voltants del poliesportiu i els carrers s’omplen 
del xivarri amb regust de vacances escolars, allargant la jornada diària 
fins ben entrada la nit. L’estiu al nostre poble suposa un canvi de ritmes 
horaris acompanyats de molts actes culturals i esportius organitzats des 
de l’Ajuntament o per les entitats locals.

L’estiu també és acollida, retorn i visita de molts riba-rojans que viuen fora 
vila i que troben en aquesta època de l’any l’escalfor d’una societat molt 
més activa, que ocupa l’espai públic teixint relacions entre veïns i familiars. 
Enguany molts d’aquests riba-rojans visitants passejaran per un poble que 
s’ha transformat des del passat hivern amb l’asfaltat de molts carrers, la 
il.luminació de la Roca de la Pena o l’arranjament de part del nostre Nucli 
Antic.

Els que hi vivim tot l’any o els que hi passem l’estiu, tots podrem gaudir de 
la fresca del vespre i la nit passejant pel carrer del Sequer o contemplant 
lo nostre riu des d’un dels quatre miradors en una Riba-roja que 
urbanísticament s’està obrint al riu, atansant-li una façana fluvial que s’hi 
vol veure reflectida. Passejant per aquests carrers plens d’història podem 
fer una parada a la plaça del Forn de la Vila, espai adaptat a les necessitats 
actuals d’oci i cultura diürns i nocturns. Espai que enguany acollirà el IV 
Festival Poesia des dels Balcons.

Aquests racons carregats d’història, que han recuperat el protagonisme 
perdut, seran visitats el proper dissabte 16 de juliol pel M. Hble. Sr. Carles 
Puigdemont i Casamajó, President de la Generalitat de Catalunya, que 
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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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El Nucli Antic de Riba-roja d’Ebre 
ofereix, des de fa unes setmanes, 
una imatge renovada. Tot plegat, és 
fruit de les actuacions dutes a terme 
per tal de recuperar aquesta zona 
del municipi. Així, al carrer Sequer 
s’ha renovat totalment el sistema de 
xarxa de sanejament, incloses les 
escomeses i la recollida d’aigües 
pluvials en embornals. A més, s’ha 
substituït la xarxa de clavegueram, 
s’ha renovat la xarxa d’aigua potable 
i s’ha pavimentat la via amb lloses 
antilliscants a les voreres, properes 
a les façanes, i amb llambordins 
prefabricats a la conca central del 
carrer. Tota la via, doncs, ha quedat 
a la mateixa alçada, facilitant el pas 
dels vianants a aquesta zona antiga 
del poble.

En aquest projecte també s’ha 
inclòs la recuperació de dos 
miradors al riu Ebre: el Mirador 
de Dalt i el Mirador de Baix, que se 
sumen a l’emblemàtic balcó de la 
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EL CARRER SEQUER ESTRENA NOVA IMATGE
L’ACTUACIÓ FORMA PART DE LES OBRES PER RECUPERAR EL NUCLI ANTIC I LA VOLUNTAT D’OBRIR EL POBLE AL RIU EBRE

Les obres del carrer 
Sequer i la plaça del Forn 

han costat

159.711,97
euros

Pena i al de Jesús Moncada, situat 
al final del mateix carrer Sequer. 
Aquests espais, fins ara tapiats, 
permeten gaudir d’unes noves 
vistes d’un dels atractius principals 
de Riba-roja: la façana fluvial.

També s’ha arranjat la plaça del 
Forn, de 575 metres quadrats, que 
s’ha enrajolat seguint la mateixa 
línia urbanística prevista per la 
resta del barri històric del poble. 
Així, aquesta plaça es consolida 
com gran espai diàfan que servirà 
per acollir esdeveniments culturals 
i actes festius al Nucli Antic.

Inauguració amb Puigdemont
Aquesta actuació s’emmarca 
en el pla de reforma integral del 
Nucli Antic, i és la primera gran 
intervenció que s’hi fa des dels anys 
80. En aquest sentit, cal destacar 
que la inauguració anirà a càrrec 
del president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, que visitarà el 
municipi el dissabte 16 de juliol.

LA PLAÇA DEL FORN TAMBÉ S’HA RENOVAT AMB LA MATEIXA RAJOLA QUE S’HA COL.LOCAT AL CARRER SEQUER.

NOU ASPECTE QUE PRESENTA EL CARRER SEQUER DESPRÉS DE LES OBRES DE MILLORA REALITZADES.

NOVES VISTES DES DEL MIRADOR DE DALT.IMATGE DEL RIU EBRE DES DEL MIRADOR DE BAIX.
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CANVI DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE LA BROSSA
A L’OCTUBRE SE SUSBTITUIRAN TOTS ELS CONTENIDORS 
SOTERRATS PER LA GESTIÓ PORTA A PORTA
Adéu als contenidors soterrats, 
a les males olors i al soroll que 
ocasionen els camions que 
els buiden a les nits. Riba-roja 
realitzarà la nit del 2 d’octubre 
un canvi de model de gestió de la 
recollida de la brossa. El servei 
passarà a fer-se porta a porta 
per totes les cases, amb l’objectiu 
de millorar els resultats i evitar, 
així, un increment de la taxa 
d’escombraries els pròxims anys. I 
és que el preu per abocar al dipòsit 
de residus pujarà fins a arribar als 
47,1 euros/tona, 28 més del que es 
paga en l’actualitat. Això obliga a 
augmentar la recollida selectiva, 
reduint la quantitat de rebuig dels 
458,22 quilos de brossa que genera 
cada riba-rojà a l’any. La mesura 
s’ha pres també en altres pobles, 
com Vinebre, que va fer el canvi al 
febrer i que amb la recollida porta a 
porta ha assolit un 72% d’efectivitat 

en la recollida selectiva, gairebé 
triplicant els seus resultats. 
Altres municipis, com Flix, també 
estan clausurant els contenidors 
soterrats, que de moment només 
es mantindran a Móra la Nova. 
El servei porta a porta ja es fa a 
Miravet, Rasquera, Ginestar, la 
Torre, Garcia i Vinebre, els pobles 
amb millors índexs i qualitat de 
selectiva a la comarca. Abans del 
canvi s’informarà els veïns del nou 
funcionament del servei. Només es 
mantindran contenidors aeris, no 
soterrats, per al vidre.

RIBA-ROJA ES PROMOCIONA EN TURISME 

NOVA SAMARRETA DE RIBA-
ROJA. Es tracta  d’un nou disseny 
de samarreta d’estil ‘vintage’ 
amb la creu de vuit puntes dels 
hospitalers, que apareix en 
l’escut local. També destaca la 
data de fundació del poble, l’any 
1182. A la part posterior hi ha 
la marca local simplificada. La 
samarreta es pot adquirir per 10 
euros a les llibreries, l’estanc i 
la Casa de la Vila. El model per 
adults és en color gris, i per 
nens, en taronja.

FAÇANA DE L’ESCOLA RENOVADA. L’escola Sant Agustí presenta una 
nova imatge, en color verd i taronja, després dels treballs realitzats 
per la brigada del Pla d’Ocupació impulsat pel Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre per donar feina a aturats de llarga durada.

El primer cap de setmana de 
maig, i gràcies a l’Associació 
d’Empresaris de Turisme de la 
Ribera d’Ebre, Riba-roja va ser 
present al Mercat d’Escapades, 
una fira de turisme familiar i de 
proximitat que busca acostar 
al principal mercat emissor, 
Barcelona, els recursos i atractius 
de les diverses zones de Catalunya. 
Una oportunitat de donar-se a 
conèixer com a destinació turística 
de qualitat amb una àmplia oferta 
d’activitats. De fet, des de l’Àrea 

de Promoció Econòmica del 
Consistori es treballa per millorar 
la informació que els visitants es 
troben al municipi, i per això s’han 
instal.lat uns nous plànols que, 
sota el títol ‘Un tomb per Riba-
roja’, tenen per objectiu orientar 
els turistes en la visita al centre 
històric. En concret, s’han situat 
als carrers Sol i Portal. També 
s’han col.locat diversos senyals 
orientadors en punts estratègics, 
sobretot per indicar el Nucli Antic 
des del centre de la vila i els dos 

nous miradors que hi ha sobre el riu 
Ebre, anomenats Mirador de Dalt i 
Mirador de Baix. Així mateix, s’ha 
editat nova documentació turística 
amb dades actualitzades, tenint 
en compte els camins asfaltats 
del Meandre i de Senals, amb 
propostes de rutes de senderisme 
o bicicleta. Es distribuirà a la Casa 
de la Vila i establiments locals, així 
com en fires i indrets de referència 
de la comarca, com l’oficina 
comarcal de Turisme de Miravet o 
la reserva natural de Sebes a Flix.

UN DELS NOUS PLÀNOLS 
TURÍSTICS, AL CARRER PORTAL.

 Ingressos

 Despeses

100%75%50%25%0%

MIRAVET

% RECOLLIDA SELECTIVA PER MUNICIPIS 2014* 

78,84% 

(*) Últimes dades oficials publicades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 
L’ordre dels pobles correspon a la qualitat de la recollida selectiva, de millor a pitjor 
caracterització, segons els impropis detectats a la brossa.

(**) Salt qualitatiu des de la implementació del porta a porta al febrer.

RASQUERA

LA TORRE DE L’E 

GARCIA

FLIX

GINESTAR

RIBA-ROJA D’EBRE

PALMA D’EBRE

MÓRA LA NOVA

TIVISSA

BENISSANET

VINEBRE

ASCÓ

67,27% 

58,96% 
52,12% 
54,71% 

46,02% 
41,99% 

46,81% 

37,61% 
44,39% 

40,57% 
61,96% 

27,87%**
72%

MÓRA D’EBRE

41,14% 

  Recollida porta a porta

+ 146%
d’increment del cànon 
que paga l’Ajuntament 
per portar la brossa a 

l’abocador. 

       Altres sistemes
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EL 23 D’ABRIL, DIADA DE SANT JORDI, ES VA PENJAR LA BANDEROLA.

IV EDICIÓ DEL FESTIVAL 
POESIA DES DELS BALCONS

UNA PRIMAVERA PLENA D’ACTIVITATS
Aquests darrers mesos l’agenda de Riba-roja ha estat farcida d’activitats 
molt diverses i adreçades a tot tipus de públic. Des de la Festa de l’Arbre a 
la tradicional Trobada de puntaires, passant pel Campionat de Catalunya de 

Carpfishing, la Festa de la Clotxa, la Festa dels Jubilats o la cursa en BTT 
Figot Race. Totes elles amb una alta participació, que contribueix a situar el 
municipi al mapa en diversos àmbits, com l’esport, la cultura i la gastronomia.

1. VEÏNS I ESCOLARS DE RIBA-ROJA A LA FESTA DE L’ARBRE, QUE ENGUANY VA TENIR LLOC A SEBES. 2. GUANYADORS DEL PRIMER SELECTIU DEL 
CAMPIONAT DE CATALUNYA CARPFISHING. 3. L’ASSOCIACIÓ DE DONES VA SERVIR 400 ÀPATS A LA FESTA DE LA CLOTXA. 4. MÉS DE 200 CICLISTES VAN 

COMPETIR EN LA IV FIGOT RACE. 5. LA 23A TROBADA DE PUNTAIRES REUNEIX MÉS DE 250 COIXINS. 6. CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE SANT JOAN.

1

3

1
6

4

2

2
4

5 6
3
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Coincidint amb la diada de Sant 
Jordi, la regidora de Cultura, 
Montserrat Arbonès, i dues 
voluntàries del club de lectura i el 
taller de memòria de la Biblioteca 
Dolors Cabré, van penjar al balcó 
de l’Ajuntament la banderola 
que anuncia el IV Festival Poesia 
des dels Balcons, elaborada per 
alumnes de l’escola Sant Agustí. 

L’esdeveniment tindrà lloc els dies 
15, 16 i 17 de juliol i es dedicarà a la 
figura i obra de la poeta i escriptora 
lleidatana Rosa Fabregat. Des de 
l’Ajuntament es fa una crida a que 
les famílies del municipi s’animin a 
acollir a casa seva els participants 
d’aquesta cita poètica. Tots els 
actes programats es poden 
consultar al web municipal.

78,84% 
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EL COMERÇ 
LOCAL S’ACTIVA

L’Àrea de Joventut, Esports i 
Educació de l’Ajuntament de Riba-
roja ha organitzat una nova edició 
del Casal d’Estiu per a nens i nenes 
de 3 a 14 anys. S’han programat 
tres torns: del 27 de juny al 8 de 
juliol, de l’11 al 22 de juliol, i del 25 
de juliol al 5 d’agost. L’horari, de 
dilluns a divendres, es reparteix 
en tres franges: matí, tarda i nit. 
Les activitats s’adapten a l’edat 
de tots els infants: esports, jocs 
tradicionals i de psicomotricitat, 
activitats d’aigua i jocs de piscina, 
tallers, manualitats, activitats 
didàctiques de reforç, zumba, 
balls, gimcana i jocs nocturns.

Els botiguers de Riba-roja d’Ebre 
s’estan activant per dinamitzar el 
sector comercial, formant-se en 
gestió de xarxes socials i noves 
oportunitats de negoci. Així ho 
destaca el regidor de Promoció 
Econòmica, Josep Maria Piñol, que 
assenyala com un dels objectius 
principals la necessitat d’ampliar 
la clientela de fora del poble. Un 
fet que es pot aconseguir “cridant 
l’atenció del turisme i també 
buscant obrir mercats en altres 
municipis”, indica. Pel regidor 
també és important tirar endavant 
propostes col.lectives entre els 
diversos comerciants locals, com 
ara promocions o sortejos. 

De fet, des de l’Ajuntament, i amb 
la col.laboració de PIMEC Comerç, 
ja fa mesos que es programen 
xerrades sobre qüestions 
interessants de cara als botiguers. 
Se n’acostuma a organitzar una 
cada mes o mes i mig, i després de 
l’estiu se’n tornaran a programar.

S’HA PREPARAT UN PROGRAMA QUE S’ALLARGA DEL 27 DE JUNY AL 5 D’AGOST

EL CASAL OMPLE L’ESTIU DE DIVERSIÓ 

ELS RIBA-ROJANS ÍCAR I HÉCTOR SANZ, VINCULATS AL CLUB NÀUTIC, 
HAN ESTAT GUARDONATS AMB ELS PREMIS ESPORTIUS DE LES 

TERRES DE L’EBRE, COM A RECONEIXEMENT A LA SEVA TRAJECTÒRIA 
I PER HAVER ESTAT CAMPIONS DE CATALUNYA DE MOTONÀUTICA. 

CINC EQUIPS HAN PARTICIPAT A LES 12 HORES INFANTILS 
CELEBRADES AL PAVELLÓ MUNICIPAL EL PRIMER CAP DE SETMANA 

DE JULIOL. L’EQUIP BAR POTA, FORMAT PER JOVES DE RIBA-ROJA, ES 
VA PROCLAMAR EL CAMPIÓ DE LES 24 HORES EL 18 DE JUNY.

ELS NENS DEL PRIMER TORN,  GAUDINT DE LES ACTIVITATS DEL CASAL.

NOVA ENTRADA AL POLIESPORTIU
L’antiga tanca i la vella taquilla del 
poliesportiu municipal (que feia molts anys 
que no s’utilitzava), han quedat definitivament 
enderrocades i han deixat pas a una nova 
imatge de l’entrada principal d’aquest 
equipament riba-rojà, al carrer Sant Agustí. 
Així, i gràcies a una intervenció de la brigada 
municipal, s’ha construït una nova tanca 
que dóna una major visibilitat i amplitud a la.    
instal.lació. També s’ha fet una nova entrada 
des del carrer de la Ribera, que connecta 
directament amb la tercera pista de pàdel que 
ha muntat el Club de Tennis (i que se suma a 
les dues pistes que ja hi havia en funcionament 
fins ara). Aquest segon accés, però, no estarà 
obert al públic en general, sinó que s’ha pensat 
per donar servei als usuaris del pàdel i també 
per a ocasions concretes i especials en què 
pugui ser d’utilitat.

Més informació:
jm_pinol@hotmail.com
desenvolupament@riberaebre.org

El Ple Municipal ha aprovat 
oficialment la dada de

1.212
habitants empadronats a 

Riba-roja a data 1 de gener 
de 2016
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OPINIÓ

26J: L’INCAPACITAT DE TRANSFORMAR L’ESTAT
“En España el mérito no se premia, se premia el robar y el ser sinvergüenza. 
En España se premia todo lo malo”. Amb aquestes paraules Ramón del 
Valle-Inclán va retratar la societat a l’inici segle XX a la seva obra Luces 
de Bohemia. Aquesta societat ja havia estat perfectament descrita segles 
abans en obres universals com el Lazarillo de Tormes i El Quijote; i 
posteriorment amb Los Santos Inocentes.

Des del segle XV davant de la política catalana pactista d’entendre relacions 
entre països, s’ha anat imposant la mentalitat d’imposició de l’Estat, que 
només entén de drets de conquesta als pobles que ha anat sotmetent i 
espoliant, consolidant-se una oligarquia rància a Madrid. Han estat múltiples 
les iniciatives catalanes per transformar l’Estat i resoldre definitivament 
l’encaix de Catalunya. La primera iniciativa catalana de transformació 
de l’Estat després de la pèrdua de les nostres llibertats el 1714 fou 
protagonitzada pel general Prim, i acabà al madrileny carrer del Turco de 
la pitjor de les maneres. La Mancomunitat de Prat de la Riba, el President 
Macià i la Segona República, la política del peix al cove i l’últim Estatut són 
exemples del treball incansable del nacionalisme català per transformar 
Espanya. Algú es pensava que una formació política d’última fornada podria 
canviar l’Estat, el que no ha aconseguit canviar el nacionalisme català en 
múltiples iniciatives des de fa més d’un segle? El passat 26J l’Estat va parlar 
per dir-nos que no vol canviar, fent tocar de peus a terra a il.lusos i acabant 
amb l’arrogància d’altres. L’únic camí que resta als catalans és finalitzar 
amb èxit el procés, ja no només per salvar la nostra llengua i cultura, també 
els nostres sistemes sanitari i educatiu o les pensions de la gent gran, en 
definitiva l’estat del benestar.

El grup Candidatura de Progrés Municipal ha declinat la seva participació 
en aquest número del butlletí municipal.

L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre va retirar el títol d’”alcalde honorari i 
perpetu” del municipi al dictador Francisco Franco al ple del passat 3 de 
juny. La mesura es va aprovar gràcies a un acord entre govern i oposició 
que especifica que la situació “topa frontalment amb la consciència 
democràtica i, a més, és contrària a la llei de la memòria històrica”. Així, 
“constitueix una obligació legal per a aquest Ajuntament [...] que aquest 
guardó no pot recaure ni un dia més en qui va accedir a la Prefectura 
de l’Estat al marge de tot procediment democràtic i, per tant, contrari 
a la Constitució”, remarca el text. Francisco Franco Bahamonde va ser 
nomenat alcalde de tots els ajuntaments de la demarcació de Tarragona 
el 31 de març de 1964, per ordre de la Governació Civil de l’època.

REVOCAT EL TÍTOL A FRANCO

CP

Els alumnes dels centres educatius 
de Riba-roja d’Ebre han acabat les 
classes aquest mes de juny amb 
festes i festivals de final de curs. Els 
nens i nenes de l’escola Sant Agustí 
ho van fer el divendres 17 de juny, 
mentre que els de la llar d’infants 
Els Figotets van fer una festa el 
dia 22. A Sant Agustí, el curs que 
ve hi estudiaran 74 alumnes, els 

ACABA EL CURS ESCOLAR

mateixos que durant el 2015/2016. 
Se n’incorporaran tres a P3 i dos a 
P4, i cinc han finalitzat la seva etapa 
escolar al centre i continuaran la 
seva formació a l’INS Flix. A Els 
Figotets també es mantindrà la xifra 
respecte aquest curs, amb onze 
infants. Quatre seran nous i quatre 
més deixaran la llar d’infants per 
començar a l’escola Sant Agustí.

S’HA PREPARAT UN PROGRAMA QUE S’ALLARGA DEL 27 DE JUNY AL 5 D’AGOST

ELECCIONS GENERALS A RIBA-ROJA

EL CASAL OMPLE L’ESTIU DE DIVERSIÓ 

974 votants riba-rojans estaven cridats a les urnes el passat 26 de juny, 
en les darreres eleccions generals espanyoles. Uns comicis en què la 
força més votada al municipi va ser En Comú Podem, amb el 28,36% dels 
vots, mentre que ERC en va assolir un 20,68%. El recompte va deixar en 
tercer lloc el PSC, amb un 15,95%, seguit de molt a prop per CDC, amb 
un 15,21%, i el PP, amb un 12,26%. Amb percentatges molt més petits van 
quedar C’s, amb un 3,55%, PACMA, amb un 0,89%, Recortes Cero, amb 
un 0,59%, i el PCPC, amb un 0,44%. Pel que fa a la participació, va ser del 
72,88%, lleugerament més baixa que en les passades eleccions del 20 de 
desembre. L’abstenció va ser del 27,12%, i es van comptabilitzar 14 vots 
blancs i 3 de nuls.

LA FESTA DE  FINAL DE CURS DE L’ESCOLA ES VA FER A LA SOCIETAT.
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DEL 27 DE JUNY AL 5 D’AGOST
Casal d’Estiu 2016 
De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores, 
de 16 a 19 hores i de 21.30 a 23:30 hores.
Amb un programa de matí i tarda per a nens 
d’entre 3 i 12 anys i activitats esportives 
nocturnes per a joves.

2 DE JULIOL
Sopar de la parròquia
A les 20:30 hores, a la segona planta de la 
Casa de la Vila.

9 DE JULIOL
Festa de Quintos
A partir de les 12 de la nit, a la Pista d’Estiu de 
la Societat. 

10 DE JULIOL
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple”
De 11 a 20 hores, a les piscines municipals.

10 DE JULIOL
Berenar de l’Associació de Jubilats
A partir de les 17 hores, a la segona planta de 
la Casa de la Vila.
Organitza la Junta de l’Associació de Jubilats.

DE L’11 AL 14 DE JULIOL
Taller de poesia “Aprèn a fer un cadàver 
exquisit”, a càrrec de Tite Peralta
Per a nens, d’11:30 a 13 hores.
Per a adults, de 19 a 21 hores.
Inscripcions a les oficines municipals.

16 DE JULIOL
Visita del president de la Generalitat de 
Catalunya Carles Puigdemont
A les 12:30 hores, recepció a l’Ajuntament, 
inauguració de les obres del Nucli Antic i acte 
a la plaça del Forn.

DEL 15 AL 17 DE JULIOL
IV Festival Poesia des dels Balcons
Homenatge a poeta lleidatana Rosa Fabregat.

Divendres 15
Inauguració d’exposicions
A les 18 hores, a la segona planta de la Casa de 
la Vila.

Cercavila poètica i musical
A les 19 hores, des de la Plaça de la Vila.

Presentació del documental“Vehemència i 
poesia” i poesia a la fresca
A partir de les 22:30 hores, a la Societat. 

Dissabte 16
Plantada de banderoles al carrer Major
De 8 a 11 hores. 

Acte central del festival a la plaça del Forn
A les 19 hores, amb la poeta Rosa Fabregat, i 
el pregó del degà de la Institució de les Lletres 
Catalanes (ILC), Francesc Parcerisas.

Diumenge 17
Esmorzar poètic
A les 9 hores, a la terrassa del bar dels Jubilats. 
Amb Rosa Fabregat i música de Xavi Múrcia i 
Mirna Vilasís.

20 DE JULIOL
Trobada de coworkers de Catalunya
De 10 a 14 hores a la Zona Líquida.
Organitza: CIS dins el projecte Cowocat Rural.

30 DE JULIOL
34è Aplec de Sardanes de Riba-roja d’Ebre
A les 19:30 hores, a la plaça de l’Església.
Tiquets a la venda uns dies abans de l’aplec al 
forn de pa i botigues col.laboradores.

30 DE JULIOL
Riba Rocks Summer Party
A partir de les 23 hores a la Pista d’Estiu de la 
Societat. Organitza: Colla de Diables, Assoc. 
de Joves, Assoc. los Músics i Riba Rocks.

DEL 5 AL 6 D’AGOST
Festes de Santo Domingo
Amb missa solemne i processó, jocs populars 
infantils i el tradicional ball.

DEL 5 AL 7 D’AGOST
Tancament dels 10 anys d’agermament 
amb la vila de Solignac (França)
Veïns d’aquesta localitat francesa seran 
acollits a les cases i participaran dels actes 
que es fan a Riba-roja durant tot el cap de 
setmana. 

DEL 23 AL 28 D’AGOST
Festa Major 2016

Dimarts 23 a les 23 hores a la sala de 
la Societat, el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, donarà el tret de 
sortida a les festes amb el pregó.
Consulteu la resta d’actes al programa de 
Festa Major i al web municipal.

DEL 2 AL 4 DE SETEMBRE
IV Riba Rocks Festival
Festival de Música i Art.
Pots adquirir les entrades i fer-te voluntari del 
festival a: riba-rocks.com

10 I 11 DE SETEMBRE 
Actes de celebració de la Diada Nacional de 
Catalunya

17 DE SETEMBRE
V Caminada de la Lluna Plena
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VIU L’ESTIU A RIBA-ROJA!!

Participa dels actes i activa’t!
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