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A PUNT PER AL REGADIU

CONVERSIÓ AGRÍCOLA. El marge esquerre del terme municipal de Riba-roja
d’Ebre està preparat per a realitzar la transformació d’agricultura de secà a
regadiu. Així, i gràcies a una inversió de més de sis milions i mig d’euros, les
finques rústiques d’aquesta zona rebran una dotació anual de 2.800 metres
cúbics per hectàrea, i els propietaris tindran més fàcil accés a aquesta aigua
que ara tenien tan a prop però, a la vegada, tan lluny. Durant aquest mes d’abril
s’enviaran cartes a tots els propietaris del domini regable per tal que coneguin

i s’adhereixin al projecte, del qual es farà càrrec, en un 85%, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i del 15% restant, els mateixos
regants. Amb aquesta conversió, que arribaria d’aquí a un parell o tres d’anys,
es podran regar més de 450 hectàrees de terrenys on es cultiven, per exemple,
oliveres o ametllers. D’aquesta manera, el poble fa un esforç i una clara
aposta per un sector com és l’agricultura, imprescindible per a l’economia
riba-rojana, i aconsegueix que les terres esdevinguin més rendibles. Pàgina 3

EL CEMENTIRI MUNICIPAL GUANYA ESPAI
AMB UNA AMPLIACIÓ (Pàg. 4)
MIRA LES IMATGES DE LES ACTIVITATS
D’HIVERN (Pàg. 5)
ELENA PUIG, HOMENATJADA PEL DIA DE
LA DONA (Pàg. 5)
ÈXIT DE LA I FESTA DE L’OLI DE GINEBRE. Més de 200 persones van assistir
a l’esdeveniment, organitzat pels Amics de Riba-roja d’Ebre i amb el suport
de l’Ajuntament. Una festa on, gràcies al forn d’oli construït per a l’ocasió,
es va poder veure in situ com es realitzava, fa més d’un segle, el procés de
destil.lació d’aquest preuat producte: l’oli de ginebre. Pàgina 6

UN NOU IMPULS AL COMERÇ RIBA-ROJÀ
(Pàg. 6)
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EDITORIAL
BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Correspondència en paper, visites d’obra, correus electrònics, atendre
veïns, missatges de WhatsApp, gestions fora vila, Facebook, definir
projectes, Twitter, cerca de finançament... Les presses del dia a dia
configuren una trepidant agenda al càrrec públic que difícilment troba
moments tranquils i de gaudi. Sortosament també hi ha excepcions,
definides per aquells moments en què reps visites especials que t’omplen
el despatx i la Sala de Plens. No només omplen espais, a un servidor
l’omple i emociona les visites de petits riba-rojans a la Casa de la Vila, i
més quan et pregunten sobre la teva feina asseguts a la mesa de la junta
de govern.
Quan aquells que hem estat cridats a guiar un breu moment del mil•lenari
pas de les generacions de riba-rojans contemplem els alumnes de Cicle
Inicial asseguts a la Sala de Plens, us asseguro que els maldecaps diaris
desapareixen i tot adquireix ple sentit. Treballem perquè ells estimin i se
sentin orgullosos de la Vila que els ha vist créixer i, qui sap si algun dia,
alguns d’aquests infants guiaran algun capítol de la nostra història.
De fet ells, tot i no ser-ne conscients, ja escriuen capítols de la nostra
història... Diuen que una generació planta arbres i la següent gaudeix de
la seva ombra. Aquests infants ja han participat en la plantada de bosc de
ribera -Dos meandres, un riu-que fem alternativament amb els nostres
veïns de Flix per recuperar el nostre meandre. O en plena setmana cultural
de l’escola, ja immersos en la primavera, plantaran bosc mediterrani en un
dels baixants del Calvari. Participen, coneixen i estimen la vila, i així els fem
partícips de projectes de poble que s’estenen més enllà d’una generació.

Edita:
Ajuntament de Riba-roja d’Ebre

Entre tots els projectes treballats
per la Corporació, n’hi ha un que
s’estendrà més enllà d’una generació.
Conjuntament amb el Departament
d’Agricultura s’està teixint un projecte
que ha de permetre regar el marge
esquerre del nostre terme municipal. Els aquí presents som i serem
responsables que puguem fer arribar l’aigua perquè la propera generació
pugui collir. Per això us animo que us sumeu a aquest gran projecte
col.lectiu, per tal de no deixar passar l’aigua i fer-la arribar al lloc on
s’assegurarà el futur de les generacions que vindran darrere nostre.
La recuperació de patrimoni i oficis antics com l’oli de ginebre, l’execució
imminent de l’ampliació del cementiri o l’atorgament de finançament
europeu a dos projectes del nucli antic, en un projecte presentant
conjuntament amb altres sis pobles de la comarca, ens animen a continuar
treballant en la millora de l’entorn i de les condicions de vida dels nostres
ciutadans.
Riba-rojanes i riba-rojans, des d’aquestes línies que em permeten adreçarme directament a vosaltres gràcies al butlletí trimestral, us agraeixo la
bona predisposició a la participació activa dels diferents esdeveniments de
la propera estació i us animo a realitzar les vostres aportacions a grans
projectes col.lectius i de poble que asseguraran el benestar de les futures
generacions.
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
Març de 2017

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. Puig Vilàs . . . . . . . . . 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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EL MARGE ESQUERRE, DE SECÀ A REGADIU
LA TRANSFORMACIÓ, AMB UNA INVERSIÓ DE MÉS DE 6,5 MEUR, SUPOSARÀ UNA IMPORTANT MILLORA AGRÍCOLA
L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
posa en marxa un projecte per
transformar de secà a regadiu
els terrenys agrícoles del marge
esquerre del terme municipal.
Així, els propietaris de finques
rústiques de secà d’aquesta àrea
del poble podran adherir-se a
aquesta conversió unint-se a
aquesta iniciativa, que es podrà
dur a terme gràcies a una inversió
total de 6.656.592,72 euros, la qual
cosa suposa 10.021,44 euros per
hectàrea (IVA inclòs). Del total, el
85% l’assumeix el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP), 5.658.103,81
euros, és a dir, 8.518,22 per hectàrea
(IVA inclòs). L’altre 15% va a càrrec
dels regants, que aportaran
998.488,91 euros, 2.164,48 per
hectàrea (IVA inclòs).
Per a l’alcalde del municipi, Antonio
Suárez, aquesta transformació
permetrà “que les finques sumin
valor”, ja que “la possibilitat de
regar més de 400 hectàrees del
terme farà que la terra sigui més
productiva”. Així mateix, amb
aquesta actuació “es reforça una
de les potes de desenvolupament
econòmic del municipi, el sector
agrícola, tradicionalment castigat i
amb una tasca difícil que, d’alguna
manera, es veurà beneficiada de
tot aquest projecte”, ha destacat.
Una forma més de manifestar
“una aposta per la diversificació
econòmica al territori”, treballant
a favor de cultius com les oliveres
o els ametllers i dels pagesos i
agricultors riba-rojans.

VISTA DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU EBRE A RIBA-ROJA DES D’UN DELS MIRADORS DEL CARRER SEQUER.

455,64

hectàrees és la superfície
total afectada

85%

és la part del projecte que
assummeix la Generalitat

6.656.592,72
euros és la inversió
total del projecte

2.800

m /ha és la dotació
anual què es disposarà
3

Si ets un propietari d’alguna finca
i estàs interessat a fer aquesta
conversió a les teves terres, o bé
vols rebre més informació sobre
aquest projecte, pots contactar
amb l’Ajuntament a través de la
pàgina web http://riba-roja.cat/
transformacio-regadiu-margeesquerre/. En aquest apartat
hi trobareu tota la informació
necessària: d’una banda, l’estudi
del projecte, que es pot consultar
al detall i que inclou mapes,
totes les característiques de la
transformació i també quin serà el
seu funcionament; i d’altra banda, el
compromís d’adhesió, un document
per a poder omplir i adreçar a les
oficines del consistori en cas que
vulgueu sumar-vos-hi.

ÀREA REGABLE SEGONS L’ESTUDI REALITZAT PER TRANSFORMAR EL MARGE ESQUERRE A REGADIU.

www.riba-roja.cat
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MILLORA I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
EL PROJECTE S’ENGEGARÀ AL MES DE MAIG I ES TIRARÀ
ENDAVANT PER FASES
Al mes de maig començarà, al
cementiri municipal, un procés
d’adequació de les instal.lacions
que comportarà una gran millora
de l’equipament. El projecte,
la inversió total del qual és de
411.483,47
euros,
contempla
la seva ampliació i també la
pavimentació del carrer adjacent.
“Actualment no tenim nínxols
nous a oferir”, exposa l’alcalde de
Riba-roja, Antonio Suárez, i “feia
falta una solució a llarg termini i
de futur”, remarca. Amb aquest
projecte “es dóna resposta a una
mancança que quedarà resolta per
als pròxims anys”, assegura.
La brigada municipal s’encarregarà
de dur a terme els treballs, que es
realitzaran per fases. En un inici
s’executarà un 25% del pressupost
total, uns 120.000 euros i es
construiran 24 nous nínxols a la

zona est de l’actual cementiri, en un
solar propietat de l’Ajuntament.
La projecció final és que el nou
cementiri disposi de 177 nínxols
que se sumaran als existents. Així
mateix, s’ha projectat una ossera

Antonio Suárez, alcalde
de Riba-roja: ”Amb aquest
projecte queda resolta, per
anys, la manca d’espai”
general, lavabos i un dipòsit de
cadàvers, ja que el vell cementiri
no en disposa. També “s’arranjarà
com a espai de pàrquing la part
de davant de l’ampliació de les
instal.lacions, la qual cosa també
permetrà esponjar els llocs
d’aparcament al barri de Santo
Domingo”, assenyala l’alcalde. Un

ASPECTE D’UN DELS ESPAIS AMB NÍNXOLS DEL CEMENTIRI ACTUAL.

espai que en determinats moments
de l’any està molt congestionat. Pel
que fa a l’arranjament del vial es
farà més endavant i suposarà un
important canvi, ja que facilitarà
l’accés al cementiri.
Totes aquestes millores continuen
en la línia de les darreres obres

d’urbanització que es van fer en
aquest equipament. Llavors es
va substituir el sòl de terra per
paviment i també es va rehabilitar
la façana principal. L’actuació
més important però, va ser
l’arranjament dels nínxols, ja que
els més antics no disposaven de
teulada i estaven molt malmesos.

El projecte contempla

411.483,47

euros d’inversió total

En una primera fase
es constuiran

24

SIMULACIÓ DE COM QUEDARÀ EL CEMENTIRI UN COP AMPLIAT.

PUNT FIX DE BARCA. Atès
el perill d’enfonsament s’ha
enderrocat la sala de motors
de la barca. Així, s’ha consolidat
l’estructura
eliminant
els
elements inestables, s’ha dotat
el punt d’elements de seguretat i
s’ha netejat i desbrossat l’entorn.
Una actuació que dignifica i
millora l’accés al club nàutic i que
converteix l’indret en visitable,
testimoni del pas de barca que va
estar en funcionament al poble
fins a finals dels 90.
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nínxols nous

ENDERROC AL CARRER LA PALLA. Aquestes cases del carrer la Palla
seran enderrocades per runa imminent, mitjançant una actuació per la
via d’urgència. Uns treballs que, un cop finalitzats, suposaran un gran
canvi per al carrer, ja que la seva fisonomia canviarà al 100%.

www.riba-roja.cat
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RECULL DE FOTOS HIVERN 2017
Com és habitual, l’agenda de Riba-roja d’Ebre ha estat farcida d’activitats al
llarg dels mesos d’hivern. Així, des de Nadal i fins a l’inici del bon temps,
hem viscut actes tan variats com la tradicional Cavalcada de Reis, una nova

edició de la Copa de Lletres, o la Festa de l’Arbre, que enguany va tenir lloc al
nostre municipi. A tot això se suma la festa de Santa Agda, que aquest 2017 va
estrenar una cursa popular, i la romeria a l’ermita de Santa Madrona.

1

2

3

4

6
5
1 EL REI NEGRE DURANT LA CAVALCADA DE REIS, EL 5 DE GENER. 2.
2 UN INSTANT DE LA PROCESSÓ DE SANTA AGDA. 3.
3 UN DELS PODIS DE LA I CURSA
1.
POPULAR DE SANTA AGDA, AMB MÉS DE 250 PARTICIPANTS. 4.
4 POESIA I VI, PROTAGONISTES DE LA VIII COPA DE LLETRES. 5.
5 ROMERIA A L’ERMITA DE
SANTA MADRONA, EL 12 DE MARÇ. 6.
6 FOTO DE GRUP DE LA FESTA DE L’ABRE, QUE EGUANY HA TINGUT LLOC AL MEANDRE DE RIBA-ROJA D’EBRE.

ELENA PUIG, HOMENATJADA PEL
DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Elena Puig ha estat aquest any la
riba-rojana triada per l’Associació
de Dones del municipi per rebre
l’homenatge del Consell Consultiu
de Dones de la Ribera d’Ebre,
en el marc de la 10a edició del
Dia Internacional de la Dona
Treballadora a la comarca. Un acte
que es va dur a terme al Centre
Cívic de Rasquera el divendres

www.riba-roja.cat

10 de març. Puig exemplifica a la
perfecció l’esperit de la festa, ja
que sempre ha estat una dona molt
activa i treballadora (va portar una
perruqueria i una carnisseria).
Fins i tot ara, ja jubilada, assisteix
a l’Aula d’Art i també fa aquagym.
Juntament amb Puig van ser
homenatjades dones de tots els
pobles de la comarca.

ELENA PUIG (AL CENTRE), LA RIBA-ROJANA HOMENATJADA A RASQUERA.
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LA I FESTA DE L’OLI DE GINEBRE APLEGA 200 PERSONES
L’ESDEVENIMENT VA DONAR A CONÈIXER UN PATRIMONI
QUE JA S’HA DECLARAT BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
Un forn d’oli de ginebre construït a
la zona d’esbarjo de la Garita, i que
reproduïa els que hi ha al terme
municipal, va ser el protagonista
de la I Festa de l’Oli de Ginebre.
Un esdeveniment organitzat per
l’entitat Amics de Riba-roja d’Ebre,
amb el suport de l’Ajuntament,
al qual van assistir més de 200
persones que van poder veure
el procés de destil.lació amb el
qual s’obtenia antigament l’oli de
ginebre. Es tracta d’un producte
molt preuat que s’utilitzava
en
veterinària,
farmàcia
o
cosmètica, ja que se li atribueixen
moltes propietats. Encara ara,
molts productes cosmètics i
d’aromateràpia tenen com a
ingredient principal aquest oli.
La festa, que probablement se
celebrarà cada any, va començar
el dia abans amb una xerrada i una
exposició. També es va organitzar
una caminada i un esmorzar
popular, gràcies a la col.laboració
de l’Associació de Dones.

EL FESTIVAL RIBA ROCKS,
PREMIAT. El Riba Rocks ha estat
guardonat pels Iberian Festival
Awards com el festival més
sostenible de tota la Península
Ibèrica. L’esdeveniment, en
l’organització del qual dóna
suport el consistori municipal, es
caracteritza per fer ús de l’energia
solar o d’aigua de pluja a la zona
d’acampada, gots reutilitzables
o plats i coberts compostables.

VISITA A L’AJUNTAMENT. Els
alumnes de Cicle Inicial de
l’escola Sant Agustí han visitat
les instal.lacions de l’Ajuntament
del municipi. Una sortida que els
ha permès conèixer de primera
mà com funciona la institució.
De fet, l’alcalde Antonio Suárez
va ser l’encarregat de rebre’ls i
guiar-los pels principals espais
del consistori, alhora que va
resoldre tots els seus dubtes.
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Mirant al futur
Els Amics de Riba-roja d’Ebre,
amb el suport del consistori, han
localitzat i inventariat 24 forns
d’oli de ginebre i un pou de gel al
municipi, dels quals la meitat ja
han estat declarats Bé Cultural
d’Interès Local (BCIL). L’objectiu
d’entitat i Ajuntament és contribuir
a la conservació d’aquestes
estructures i donar-los valor com
a actiu visitable.
Visita del president de la Diputació
de Tarragona
Coincidint amb la festa, el president
de la Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, va visitar el municipi
i les darreres actuacions que s’hi
han fet gràcies a la col.laboració de
l’ens provincial. Així, va contemplar
els treballs que s’han dut a terme
a l’Antiga Societat o l’arranjament
del nucli antic, a més de la
restauració de la torre de guaita
carlina de la Garita, Bé Cultural
d’Interès Nacional, on va descobrir
una placa commemorativa.

LA FESTA VA COMPTAR AMB UNA GRAN AFLUÈNCIA DE PERSONES.

EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ VA DESCOBRIR UNA PLACA A LA GARITA.

EL COMERÇ, EN
MARXA
El comerç riba-rojà reactiva la
Unió de Comerciants, entitat
que es presentarà el 30 d’abril.
Tot plegat ha estat iniciativa
de diversos establiments, els
propietaris dels quals han assistit
a sessions de formació enfocades
al comerç organitzades des de la
regidoria de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Riba-roja i
des del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, en el marc del
projecte Ribera d’Ebre VIVA. És el
cas de Paquita Terré, de Merceria
Repunts, i Maricel Muñoz, de
Carnisseria Espinosa, que han
assegurat que les sessions les
han ajudat a posar-se al dia i a
innovar. Pel que fa a unir esforços
en una renovada entitat, ho veuen
molt positiu per a poder tenir
força com a sector. El regidor
Josep Maria Piñol remarca que
“l’objectiu és fer accions locals
de dinamització i col.laborar
amb agents que contribueixin a
millorar la salut del petit comerç”.

www.riba-roja.cat
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PAISATGES DE POSTAL

LA FLORACIÓ DELS ABRES FRUITERS, UN ATRACTIU MÉS DEL TERRITORI.

En les últimes setmanes els camps
del nostre municipi, com els de tota
la comarca, s’han pintat de blancs
i rosats gràcies a la floració. Les
primeres calors de la primavera han
deixat, com cada any, una estampa
efímera esplendorosa. Val a dir
que enguany el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre ha apostat per
aquest moment com a actiu turístic,

per tal de cridar l’atenció d’aquells
visitants que persegueixen aquest
tipus d’atractiu. Entre aquests hi
ha els aficionats a la fotografia, que
busquen immortalitzar aquests
instants efímers de la natura. I
és que el nostre és un territori
molt ric on el paisatge canvia de
forma acusada durant les quatre
estacions.

INVERSIÓ EUROPEA
El desplegament del projecte FEDER “Ribera d’Ebre: camí de sirga, camí
de riu” del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre inclou dues actuacions
de millora al nucli antic de Riba-roja d’Ebre. La primera és a la Baixada
de la Barvulla, on s’arranjarà la cobertura de la plaça del carrer Portal,
davant de l’antiga Casa Janot, fins al barranc. Uns treballs que es faran
amb materials tradicionals (pedra o còdol de riu) i seguint amb la mateixa
línia constructiva que a la resta del casc antic. La segona correspon a la
remodelació de la plaça del Molí del Sindicat. També inclou la recuperació
de la riba del riu com a zona d’esbarjo, amb la restauració de l’embarcador
municipal i de l’antic Pou de ca Manolo i una nova àrea amb arbres i
mobiliari per a activitats de pícnic, oci i esbarjo.

PREINSCRIPCIONS OBERTES
Del 23 de març al 4 d’abril està obert el període de preinscripció a l’escola
sant Agustí i a l’institut de Flix per als alumnes que l’any que ve han de
començar a cursar Infantil, Primària i l’Educació Secundària Obligatòria
(ESO). La matrícula es podrà formalitzar del 12 al 16 de juny. Així mateix,
la llar d’infants municipal Els Figotets celebrarà les seves jornades de
portes obertes del 26 al 28 d’abril, per donar a conèixer les instal.lacions a
les famílies amb nens d’almenys quatre mesos que estiguin interessades
a escolaritzar-los a partir del mes de setembre. La preinscripció
a la llar d’infants per al pròxim curs 2017-18 serà entre els dies 2 i 12
de maig, mentre que la matrícula s’ha de formalitzar del 6 al 9 de juny.
Més informació al web municipal i a la contraportada.

OPINIÓ

CP
VIA POLÍTICA O VIA JUDICIAL

¡INCREÍBLE PERO CIERTO!

Des de l’any 2010 hem presenciat la manera d’obrar del govern de l’Estat
enfront de les reiterades ofertes de diàleg i pacte des del nostre país; clar i
català, la visió d’un estat que només entén de drets de conquesta i ens tracta
com una colònia de la perifèria, enfront una Catalunya cansada d’apuntalar
i finançar un estat que la maltracta i que s’ha vist abocada a un referèndum
d’autodeterminació.

Increíble que el boletín municipal se use para atacar a la oposición, sobre
todo con la mentira y medias verdades. Desde la primera reunión con
el grupo de CiU, aportamos ideas para la buena gestión del municipio,
ofreciéndonos a visitar con ellos los ministerios. El sr. Josep M. Piñol tomaba
nota de todas las propuestas e ideas que aportábamos, pero curiosamente
nunca se nos llamó o consultó, al contrario, en los plenos fueron rechazadas
de manera sistemática todas las propuestas efectuadas por nuestro grupo,
propuestas que mejoraban las del equipo de gobierno, sean en inversiones
o presupuestarias. Han tenido que anular acuerdos plenarios por ser nulos
o no ser aceptados por la Generalitat y/o Diputación.

Quatre càrrecs públics del Partit Demòcrata: Mas, Ortega i Rigau, per una
banda, i Homs, per l’altra, han estat inhabilitats del Tribunal Superior de
Justícia i el Suprem respectivament. I han estat condemnats per haver fet
possible una cosa tan natural en democràcia com és posar urnes el 9N i
deixar-nos votar en llibertat. És la resposta judicial a les nombroses ofertes
de diàleg i pacte, mai escoltades, que ens han portat fins a l’escenari actual.
Algú creu que després de l’espoli fiscal, de l’incompliment de la disposició
addicional tercera de l’Estatut pel qual deuen a Catalunya 3.000 milions
d’euros o d’un dèficit d’inversió en infraestructures acumulat de més de
6.000 milions d’euros... algú creu la promesa de Rajoy que invertirà a
Catalunya 4.000 milions d’euros fins al 2025? La nostra vila ja no creu en
l’Estat que ha deixat d’invertir en una línia de ferrocarril que ha portat a
circular els seus trens a 20 km/h entre Móra la Nova i Riba-roja.
Nosaltres ja som majors d’edat i volem decidir democràticament el nostre
futur i la gestió del nostre país.

www.riba-roja.cat

Últimas propuestas presentadas: Cementerio y Centro de Día, C/ La Palla
y La Pau, siguen sin admitir ninguna mejora presentada por nosotros, las
obras, una vez realizadas, no tendrán remedio. En todo lo que sea beneficio
para nuestro pueblo, ahí estaremos con ellos, codo con codo. No nos
encontraran en lo que beneficie a los partidos políticos. En el pleno de enero
se trataron temas que son ilegales, que perjudican los intereses del pueblo
y a los trabajadores, así lo hicimos ver, pero ni caso. ¿La liquidación de las
cuentas del 2016, para cuándo? ¿Por qué no se instaló un parque de salud, si
era gratis? Como Delegado de Territorio y Movilidad, ¿cómo está el proyecto
de la carretera? ¿Reclamaron los seis millones de euros ingresados por el
Estado a la Generalitat para la carretera en 2010?
No tenemos más espacio, no lo permiten. Esperamos que por fin podamos
informar, algún día.
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AGENDA
ACTIVITATS ABRIL A JUNY:

SETMANA SANTA 2017:

Activitats trimestrals al Telecentre i
la Biblioteca municipal

9 D’ABRIL - DIUMENGE DE RAMS
Benedicció de rams i processó S. Missa

Més info:

Viacrucis

A les 10.30, a la plaça de l’Ajuntament

telecentre-riba-roja@riberaebre.org

A les 18 hores, al Calvari.

Els dimarts, de les 17 a 19 hores.

Taller de memòria

13 D’ABRIL - DIJOUS SANT
Celebració del Sant Sopar

Taller de Rumikub

Hora Santa

A les 18 hores.

Els dijous, de les 17 a 19 hores.

A les 22 hores

Manualitats

14 D’ABRIL - DIVENDRES SANT
Viacrucis

Els divendres, de les 17 a 19 hores.
Dates a concretar.

Club de lectura

Els divendres, de les 17 a 19 hores.
Dates a concretar.

Activitats trimestrals de l’àrea
d’Esports
Gimnàstica de la gent gran

Els dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 11
hores, a la Sala Polivalent.

Gimnàstica de manteniment

Els dilluns i dimecres, d’11 a 12 hores, i els
dijous de 10 a 11 hores.
Els dimarts, dijous i divendres, de 20 a 21
hores. A la Sala Polivalent.

22 D’ABRIL
Concentració de vehicles antics
23 D’ABRIL
Diada de Sant Jordi

Venda de llibres i roses al carrers de la vila.

30 D’ABRIL
Presentació de la Unió de Comerciants de
Riba-roja
A partir de les 19 hores, a la Plaça del Forn

A les 11 hores, al Calvari

Passió, Mort de Crist i processó del Sant
Enterrament
A les 19 hores.

15 D’ABRIL - DISSABTE DE GLÒRIA
Vetlla Pasqual
A les 21.30 hores.

16 D’ABRIL - DIUMENGE DE PASQUA
Processsó de l’encontre i Missa
A les 10.30 hores.

17 D’ABRIL - DILLUNS DE PASQUA
Dia de l’ermita de Berrús. Missa
A les 12 hores, a l’ermita de Berrús.

1 DE MAIG
Festa de la Clotxa

A les 10 hores, a la zona de barbacoes del pantà.
Organitza: Associació de Dones.

6 DE MAIG
Torneig de pàdel
13 DE MAIG
“Alimentació saludable en nens: forjant un
futur en salut” a càrrec de M. Pilar Vaqué
De les 16 a les 18 hores, a Zona Líquida.
Organitza: AMPA Escola Sant Agustí

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2017/18
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS FIGOTETS

JORNADA DE PORTES OBERTES: DEL 26 AL 28 D’ABRIL
PREINSCRIPCIÓ: DEL 2 AL 12 DE MAIG
MATRÍCULA: DEL 6 AL 9 DE JUNY
ESCOLA SANT AGUSTÍ

PRENSCRIPCIÓ: DEL 23 DE MARÇ AL 4 DE D’ABRIL
MATRÍCULA: DEL 12 AL 16 DE JUNY
INSTITUT DE FLIX

PREINSCRIPCIÓ: DEL 23 DE MARÇ AL 4 D’ABRIL
MATRÍCULA: DEL 12 AL 16 DE JUNY

20 DE MAIG
“Esmorzars saludables” a càrrec de Laia
López
De 16 a les 18 hores, a Zona Líquida.
Organitza: AMPA Escola Sant Agustí

29 DE MAIG
Taller “L’art d’explicar contes” a càrrec de
Joan de Boer

De les 15.30 a les 17 hores, a la Biblioteca Municipal

3 DE JUNY
Festival benèfic

Organitza: Susi Ronda.

4 DE JUNY
XXIVa trobada de puntaires

Organitza: Escola Municipal de Puintaires.

12 DE JUNY
“Contes d’arreu del món” a càrrec de Joan
de Boer
Hora a determinar, a la Biblioteca Municipal

23 DE JUNY
Revetlla de Sant Joan
24 DE JUNY
Festa dels Jubilats
PROGRAMA “CRÉIXER EN FAMÍLIA”
Tallers Dirigits a famílies amb infants
de 0 a 3 anys
De les 17.30 a les 19.30 a Zona Líquida
Organitza: Llar d’infants Els Figotets

10 d’abril sessió 1: “Mama! Papa! Upa!”
24 d’abril sessió 2: “Deixa’m. Jo sol!”
8 de maig sessió 3: “A dormir no”
22 de maig sessió 4: “Per menjar li poso la
TV i fora problemes!”
5 de juny sessió 5: “El meu fill no para”
19 de juny sessió 6: “Sessió monogràfica i
de tancament de cicle”

