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L’AJUNTAMENT APROVA UN PRESSUPOST 
DE 2,2 MILIONS PER AL 2018 (Pàg. 4)

L’ASSOCIACIÓ DE DONES PREPARA LA 32A 
EDICIÓ DE LA FESTA DE SANTA AGDA (Pàg. 6)

LA BRIGADA S’AMPLIA AMB UN JOVE 
CONTRACTAT GRÀCIES AL GARANTIA 
JUVENIL (Pàg. 6)

ELS VEÏNS DE RIBA-ROJA D’EBRE donen la benvinguda a un nou any amb 
les tradicionals cites del calendari hivernal. El 2018 comença amb bon peu, 
després d’acomiadar unes festes nadalenques i una entrada a l’any nou amb 
activitats variades i actes populars on s’ha vist una bona afluència de públic, 
i la satisfacció del comerç local per la resposta a iniciatives conjuntes com la 
campanya nadalenca. A la represa de les classes i les activitats trimestrals, ja 
habituals, se sumen noves iniciatives com les caminades per descobrir el terme 
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i el patrimoni local. També la tradicional foguera de sant Antoni i l’esperada 
cita de la festa de Santa Agda, festa major petita declarada d’interès comarcal 
per la seva genuïnitat; i el romiatge a santa Madrona ja quan comenci a albirar 
la primavera. La solidaritat riba-rojana, ja palesa en la bona resposta que ha 
tingut la recent recollida d’aliments, fa una crida a participar en la segona cursa 
popular contra el càncer de mama, una mostra més que el poble, malgrat la 
boira i el fred de l’hivern, continua actiu. Consulta l’agenda

ES COMPLEIX UN ANY de la posada en marxa de la recollida porta a porta de 
les escombraries, amb el qual s’han capgirat les xifres de recollida selectiva 
al poble: del 43,93% que es reciclava el darrer any dels contenidors soterrats 
s’ha passat al 70% d’aquest 2017. D’aquesta manera s’ha evitat augmentar 
el cost del tractament de residus del municipi, de moment.... Pàgina 3

EL COMERÇ LOCAL, BEN VALORAT PELS 
NENS I NENES DEL POBLE (Pàg. 5)

LA REPRESENTACIÓ DEL PESSEBRE VIVENT, LA 
NIT DE REIS, VA APLEGAR ELS VEÏNS I VEÏNES DEL 
POBLE A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA I A LA SALA 
DEL CINEMA DE LA SOCIETAT, ON SES MAJESTAT 
VAN REPARTIR ELS SEUS PRESENTS DESPRÉS 
DE LA TRADICIONAL I ESPERADA CAVALCADA 
PELS PRINCIPALS CARRERS. 
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EDITORIAL

TELEFONS  D’INTERÈS

BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
La diversificació econòmica i l’atracció 
empresarial són inversions a llarg 
termini, els fruits de les quals seran 
recollits en la propera generació. Per 
l’actual equip de govern són eixos 
prioritaris que intenta treballar i 
consensuar amb la resta de pobles veïns, en la recerca d’un model comarcal 
conjunt. Tampoc perdem de vista, i menys després de l’experiència del 
poble veí, que cal trobar un equilibri entre la creació de llocs de treball i la 
corresponent compensació municipal de noves activitats industrials, amb 
la generació de passius ambientals que quedaran de per vida al municipi. 
Crec que en aquest punt podem coincidir totes les sensibilitats locals per 
tal d’establir consensos i prendre decisions de futur.
 
Encetem un any amb un bon calendari festiu, superades les festes 
nadalenques i la foguera de Sant Antoni, l’Associació de Dones ens regala 
la Festa de la Dóna, amb un ric programa d’activitats que vesteixen aquesta 
festa declarada d’interès comarcal. No perdem de vista que enguany 
celebrarem, conjuntament amb els pobles germans de Vilalba dels Arcs 
i la Pobla de Massaluca, els 50 anys del trasllat de l’Ermita de Sta. M. 
Magdalena de Berrús a l’actual partida de les Sogues. No només vam 
salvar l’ermita, amb ella també vam salvar una part de qui som, de tot allò 
que ens van arrabassar les aigües.

A les vostres mans arriba amb retard el darrer butlletí de 2017, ja 
que d’acord amb la llei electoral no es poden repartir aquest tipus de 
publicacions durant la campanya electoral. Espero que hàgiu tingut una 
molt bona entrada d’any nou i desitjo que aquest 2018 sigui un any més 
tranquil; un any d’establiment de ponts de diàleg i construcció democràtica; 
de respecte a uns resultats, imatge de la voluntat d’un poble -doblement 
referendats- després d’un carrusel d’emocions i vivències que han deixat  
empremta definitiva al nostre imaginari col.lectiu. 

Quan em vaig adreçar a vosaltres en la salutació del programa de la Festa 
Major 2017 ja albiràvem que a partir d’aquesta tardor mai més res seria 
com abans. Tot i el desig d’un marc d’estabilitat i tranquil.litat nacional, per 
poder continuar treballant pel nostre objectiu: Riba-roja, el vent d’aquest 
any nou no porta precisament una flaire d’assossec i potser quan l’acabem 
haurem presenciat que s’ha fet possible l’impossible.

En coordenades més properes també hem presenciat durant la passada 
tardor fets inimaginables fa anys: el tancament de la línia de clor de la 
Fàbrica. Una fàbrica, que tot i ser al poble veí, també l’hem sentit nostra 
i on molts riba-rojans han desenvolupat la seva carrera professional. La 
fi del clor és el fet tangible de l’inici de la fi d’un model econòmic, amb el 
qual el nord de la nostra comarca se n’ha beneficiat des de fa més d’un 
segle, conjuntament amb la nostra presa o la nuclear. Però aquest model 
econòmic difícilment es repetirà. La Fàbrica ha generat treball però també 
un passiu ambiental al pantà de Flix que fins ara hem hagut de gestionar 
íntegrament amb diner públic.
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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. Puig Vilàs . . . . . . . . .  

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

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.

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

www.ebando.es
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De moment l’Ajuntament no 
patirà les conseqüències de 
l’increment del cànon que paguen 
les administracions locals per cada 
tona de brossa que no es recicla 
en un municipi, un cànon que en el 
darrer any s’ha incrementat, dels 
24,5 euros/tona que es pagaven 
l’any 2016 als 30 euros/tona del 
2017, i que ho continuarà fent els 
pròxims anys. Així, a Riba-roja la 
pujada de preu per entrar brossa a 
l’abocador ha quedat compensada 
per la millora de la gestió en el 
triatge de la brossa, que des de fa un 
any va a càrrec dels mateixos veïns 
a casa seva, abans que els operaris 
la recullin porta a porta. Les dades 
del rebuig són molt significatives: 
en dotze mesos s’ha reduït un 
58,29% el volum de rebuig, sumant 
els bolquers que abans tampoc se 
separaven (vegeu quadre adjunt).

La reducció de la generació de 
rebuig evita l’augment significatiu 
del tractament dels residus en un 
municipi. En el cas de Riba-roja, 
amb la clausura dels contenidors 
soterrats s’ha pogut fer front a 
la primera pujada del cànon, tot i 
que per mantenir el preu del rebut 
els pròxims anys caldrà continuar 
millorant les xifres. Això exigeix 
consolidar la recollida selectiva de 
la brossa, especialment de la fracció 
orgànica, que és generalment la 
que més marge de millora té i que 
en el cas de Riba-roja en un any 
s’ha aconseguit incrementar en un 
43,19%. També augmenta el volum 
recuperat d’envasos, en un 30,88%. 
En canvi, s’ha recollit menys paper 
i cartró, i menys vidre (fracció 
aquesta última que es recull en 
contenidors).

BONS RESULTATS DE LA RECOLLIDA SELECTIVA
LA RECOLLIDA PORTA A PORTA HA MILLORAT ELS ÍNDEXS DE RECOLLIDA SELECTIVA, EVITANT LA PUJADA DEL REBUT

Hi ha punts millorables en la recollida, especialment 
tres punts negres: el càmping i els Welscamps, 
que entraran al nou sistema, i sobretot l’illa de 
contenidors per als usuaris de les barbacoes, on 
alguns dipositen residus sense separar.

ELS PUNTS NEGRES

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER 
PINTAR FAÇANES AL NUCLI ANTIC
Tres cases del Nucli Antic es van 
beneficiar l’any 2017 dels ajuts 
municipals per pintar les façanes 
dels habitatges d’aquesta zona 
històrica del poble. Es tracta 
de dos habitatges del carrer La 
Palla i un del carrer Sequer, que 
a més han adaptat la seva façana 
a la carta de colors aprovada 
per l’Ajuntament. L’objectiu és 
recuperar el Nucli Antic i cuidar 
la seva imatge, frenant la seva 

degradació i impactes visuals per 
colors estridents o composicions 
que en dificultin la integració 
en les edificacions de l’entorn. 
Així, per evitar una excessiva 
homogeneïtzació, dues cases 
veïnes no es podran pintar del 
mateix color, però sí de tonalitats 
diferents. L’Ajuntament manté la 
subvenció aquest any 2018. Les    
sol.licituds es poden fer a les 
oficines municipals.

EVOLUCIÓ RECOLLIDA SELECTIVA (2016-2017)
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2016
2017

2017

2016

2017
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2017
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  Orgànica

Paper i Cartó  

  Envasos

  Bolquers 
  Rebuig

  Vidre (*)

(*) Vidre és recull amb gestió de contenidors.
Font: Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques 
de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta.

43,93%
de recollida selectiva 

l’any 2016 amb 
contenidors soterrats

70%
de recollida selectiva 

l’any 2017 amb 
el porta a porta

106.361kg
152.295kg

277.787kg
99.955kg

15.902kg

30.996kg
40.569kg

26.966kg
35.363kg

36.247kg
31.730kg

Cal continuar amb els esforços actuals i intentar 
disminuir encara més la generació de rebuig, 
fomentant l’ús de la bossa compostable per a la 
recollida selectiva de l’orgànica. I practicar tres 
recomanacions: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

EL FUTUR

POLÍTICA EUROPEA: AUGMENTAR EL COST DEL REBUIG

El preu públic per dipositar la brossa en un abocador 
(i per tant, el preu que paguen els ajuntaments per 
cada tona de brossa no separada selectivament 
en fraccions) s’incrementa de cara al 2020, 
progressivament cada any, en aplicació de les 
directives europees. 

Any 2016 Any 2017 Any 2018 Gener de 2020

24,5
€/tona

30
€/tona

35,6
€/tona

47,1
€/tona

>> >

>

1.211
habitants. Aquesta és la 
xifra oficial de població 
de Riba-roja d’Ebre a 
1 de gener de 2017. 

La major part, 676, són 
homes (53,43%) i la resta, 
564 (46,57%), són dones. 

L’estratègia Europa 2020 aposta per un canvi de 
model, cap a una econòmia circular i sostenible, per 
prevenir el canvi climàtic i complir amb els acords de 
Kioto. I és que cada europeu consumeix 14 tones de 
matèries primeres a l’any i genera 5 tones de residus. 
I som més de 500 milions d’europeus...

HI HA UNA CARTA COLORS  PER 
AL NUCLI ANTIC
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EN QUÈ ES GASTA ELS DINERS L’AJUNTAMENT? 

28,97%

37,10%

5.95%

0,98%

10,10%

Despesa en 
personal municipal

16,90%

TOTAL DESPESA
2.191.906,43€Transferències a altres 

administracions i subvencions a entitats
130.232,00 €

635.013,17€

L’Ajuntament disposa per al 2018 
d’un pressupost que preveu una 
despesa de 2.191.906,43 euros, per 
sota dels 2.312.691,18 que compta 
ingressar a les arques municipals 
al llarg d’aquest any. Aquesta 
diferència té un objectiu: eixugar el 
romanent de tresoreria negatiu que 
es porta arrossegant durant anys, 
d’ençà que la crisi econòmica va 
retallar els recursos i va obligar a 
tirar endavant un pla de sanejament 
de la hisenda municipal que 
permetés mantenir la qualitat dels 
serveis sense augmentar la pressió 
fiscal sobre la butxaca del ciutadà. 

Cinc anys després de l’aprovació 
d’aquest pla, i després de fins 
a vuit adaptacions davant les 
circumstàncies del moment, l’any 
2018 es preveu liquidar els 390.000 
euros que es van demanar al banc 
per fer front a pagaments pendents 
d’exercicis anteriors. Això permetrà 
disposar d’uns 80.000 euros més de 
cara al pròxim any, que ara encara 
estan compromesos a tornar 
préstecs bancaris.

GAIREBÉ 2,2 MILIONS PER AL 2018
EL PRESSUPOST MUNICIPAL PREVEU MENYS DESPESA QUE INGRESSOS PER DISPOSAR NOVAMENT DE TRESORERIA

Inversions previstes al FEDER
Gairebé la meitat dels diners 
que s’ingressen (47,52 per cent) 
provenen dels impostos i les taxes 
i preus públics que es paguen a 
l’ajuntament, mentre que el  37,16 per 
cent són transferències que arriben 
d’altres administracions. Pel que fa 

SURT A LICITACIÓ EL PROJECTE 
DE LA CARRETERA A ALMATRET
Nou pas endavant per fer realitat 
la carretera que unirà Riba-roja 
amb l’eix viari Lleida-Saragossa, 
a través d’Almatret i la Granja 
d’Escarp. El departament de 
Territori i Sostenibilitat ha tret a 
licitació el projecte d’aquesta nova 
infraestructura viària, bàsica per 
al desenvolupament econòmic de 
la zona, llargament reivindicada 
pels veïns, i que a més forma part 

del Pla d’Evacuació Nuclear de 
Tarragona (PENTA). La carretera 
s’iniciarà al pont sobre l’Ebre 
de Riba-roja i finalitzarà en una 
rotonda de la carretera LP-7041, 
a l’entrada de la Granja d’Escarp, 
i des d’aquí comunicarà amb 
l’autovia A-2 i l’autopista AP-2. Les 
empreses tenen fins al 5 de febrer 
per presentar oferta, i de 15 mesos 
per redactar el projecte.

L’AJUNTAMENT CONTRACTA UN 
JOVE AMB EL GARANTIA JUVENIL
Un jove de Riba-roja s’ha 
incorporat a treballar a 
l’Ajuntament, concretament a 
la brigada municipal, gràcies a 
la convocatòria de subvencions 
del programa Garantia Juvenil, 
que l’any passat ja va ocupar una 
jove riba-rojana com a tècnica 
de Turisme al Consell Comarcal. 
L’objectiu és oferir una oportunitat 
laboral als joves i treball durant sis 

mesos, en aquest cas per agafar 
experiència com a peó. A tota la 
comarca han estat 13 els joves que 
s’han incorporat a l’administració 
pública i a entitats sense afany de 
lucre, fins al maig. Per formar part 
del procés de selecció calia estar 
inscrit al Garantia Juvenil, que 
assessora i acompanya els joves 
en temes laborals i formatius per 
ajudar-los a fer-se un futur.

LA GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL, RENOVADA
L’Ajuntament ha renovat el 
contracte de gestió de la llar 
d’infants municipal Els Figotets 
amb la Fundació per a l’Acció 
Educativa, que s’ha encarregat 
del servei des de la seva posada 
en marxa, el setembre de 2012. 
El contracte es va renovar el 9 de 
novembre, en un acte de signatura 
on a més de l’alcalde i el regidor 
d’Educació hi va prendre part el 
doctor Òscar Ros, apoderat de 

la Fundació. L’adjudicació s’ha 
realitzat per procediment obert 
en la modalitat de concessió i té 
vigència d’un any. Aquest és el sisè 
curs escolar per a Els Figotets, que 
acull 12 infants: dos de P0, quatre 
de P1 i sis de P2, als quals se’n 
poden incorporar de nous, ja que 
té matrícula viva durant tot l’any. 
El centre disposa de 20 places de 0 
a 3 anys, amb un preu mensual de 
125 euros. 

EL DOCTOR ROS VA VISITAR LA LLAR D’INFANTS ACOMPANYAT DE 
L’ALCALDE I EL REGIDOR D’EDUCACIÓ.

a la despesa (vegeu quadre adjunt), 
el 66,07 per cent es destina als 
costos de manteniment d’edificis, 
serveis i personal de l’ajuntament. 
En el capítol d’inversions destaquen 
les actuacions previstes dins 
el projecte del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 

(FEDER), que són la recuperació 
de la plaça del Molí del Sindicat i 
la baixada de la Barbulla, aquesta 
darrera per connectar la façana 
fluvial i el nucli antic. A més, el 
pressupost municipal aprovat 
compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària.

PREVISIÓ INGRESSOS
2.312.691,18€

(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. 

Despesa corrent (1)
813.287,53 €

Diners per a entitats bancàries (4)
221.399’56 €

Fons de contingència (3)
21.500€

Inversions (2)
370.474,17€
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CAMINADA 
LLUNA PLENA

Fer comprendre el valor del comerç 
de proximitat mentre descobreixen 
l’ofici de botiguer i, molt 
especialment, fer visible el paper 
del comerç en la vida del poble: el 
comerç il.lumina els carrers, els 
fa més nets, dóna seguretat, és un 
espai de trobada i cohesió social…

Aquest és l’objectiu del projecte ‘Les 
botigues del meu poble’, un taller 
que organitza el Consell Comarcal 
dins el Pla de Dinamització 
comercial de la comarca. Aquesta 
tardor hi han participat 160 escolars 
de la Ribera, entre ells els alumnes 
de 3r i 4t curs de l’escola Sant Agustí 
de Riba-roja. El taller inclou treball 
a l’aula i la visita a algunes botigues 
del poble. Així, dividits en equips, els 
petits van muntar una llibreria, la 
qual els va suposar triar i col.locar 
el mobiliari, escollir els llibres per 
vendre, marcar el preu, col.locar-
los, fer l’aparador i el cartell, 
atendre els clients, embolicar els 
productes venuts, fer publicitat per 
atraure clients... Així, a través del 
joc de simulació els nens coneixen 
l’ofici i valoren el paper que juguen 
i la dedicació dels veïns que tenen 
negoci obert al públic.

Molt bona opinió
Com ja es va posar en evidència 
en la diagnosi del sector comercial 
de la Ribera que es va fer fa dos 
anys, abans d’engegar el Pla de 
Dinamització comarcal, el comerç 
dels pobles està molt ben valorat 
entre els veïns: “Al meu poble hi 
ha botigues de tot. Pots comprar 
carn i peix, pa, flors, llibres, roba, 
sabates… Hi pots trobar moltes 
coses”, explica Marc Llop. La 
confiança i el tracte personal també 
és un dels aspectes destacats: “No 
tenen nom, la gent els coneixem 
per la persona que hi ha darrere”, 
diu en Roger Franquet. Els nens 
senten el comerç local molt proper 
i per ells és un avantatge: “Com 
que els botiguers et coneixen, és 
diferent, saben el teu nom i saben 
el que t’agrada”, explica la Miriam 
Azdad.

L’experiència ha estat molt ben 
valorada també pels botiguers: “És 
una bona manera de donar valor al 
nostre producte i a la nostra feina”, 
diu el forner Joan Piñol.

“AL MEU POBLE HI HA BOTIGUES DE TOT”

(1) PRIMERA VISITA, AL FORN MONTSERRAT, PER CONÈIXER DE PRIMERA MÀ COM ES FA EL PA I ELS DOLÇOS. 
TAMBÉ VAN VISITAR LA BOTIGA DE PRODUCTES NATURALS MEL I MÉS; (4) LA MERCERIA REPUNTS (2), AMB 

TOT DE PRODUCTES DE COSTURA, MANUALITATS I PETITES PECES DE ROBA; (3) I LA CANSALADERIA CAL 
GRANDO ON  MONTSERRAT ELS VA EXPLICAR COM FAN LA CARN, ELS EMBOTITS I ELS MENJARS.

3 4

2

ELS COMERCIANTS DE LA UCSR FAN UN BALANÇ 
MOLT POSITIU DE LA CAMPANYA NADALENCA
La campanya comercial de Nadal ha tingut una 
molt bona acollida, com manifesten els seus 
protagonistes, que diuen estar “molt satisfets i 
agraïts amb el fet  que els riba-rojans i riba-rojanes 
hagin confiat en nosaltres. Es tractava de premiar la 
fidelitat de la nostra clientela i ha servit per animar 
les compres al comerç local”. 

Després que l’any passat fos l’Ajuntament qui 
prengués la iniciativa, aquest any la campanya 
nadalenca ha estat organitzada per la Unió de 
Comerç i Serveis de Riba-roja (UCSR), renovada la 
primavera passada. Hi han participat 13 empreses 
locals: Casa Adell, Farmàcia Montserrat Puig, 
Somper, Forn Montserrat, Llibreria Merceria 
Montse, Perruqueria Maria Teresa, Llibreria-
papereria Anna, Merceria Repunts, Bar Pota, 
Cansaladeria Cal Grando, l’Agrari, Objectes de 
Regal Jordi i Núria, i Espinosa.
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ALUMNES DE 3R I 4T DE PRIMÀRIA PARTICIPEN EN EL TALLER “LES BOTIGUES DEL MEU POBLE” PER CONÈIXER 
L’OFICI DELS BOTIGUERS. ELS NENS I NENES VALOREN MOLT POSITIVAMENT EL COMERÇ DE PROXIMITAT

Totes les butlletes dipositades entre l’11 de desembre 
i el dia de Reis a les urnes instal.lades als comerços 
participants entraran en el sorteig, que es farà 
públicament durant la tradicional foguera de Sant 
Antoni. Se sortegen gairebé 400 euros en premis, 
repartits en 13 lots de 30 euros cadascun, un per 
cada establiment participant.

PER PRIMER ANY S’HA ORGANITZAT UN MERCADET 
DE NADAL, DINS EL PLA IMPULSA’T, AMB LA 

PARTICIPACIÓ D’EMPRESES I ARTESANS LOCALS.
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PENDENT

ARRIBA LA FESTA DE SANTA AGDA
 L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE RIBA-ROJA D’EBRE ORGANITZA AQUESTA CITA DEL CALENDARI D’HIVERN LOCAL, DECLARADA 
FESTA D’INTERÈS COMARCAL. EL PROGRAMA INCLOU UNA VINTENA D’ACTES ON LES DONES SÓN LES PROTAGONISTES
Riba-roja celebra Santa Agda. 
Dissabte 27 de gener tindrà lloc el 
Ple extraordinari que proclamarà 
Pepita Busom Busom com a 
Alcaldessa de Santa Agda 2018 
i a Nati Llop Roca, Regidora, en 
substitució de Dolores Heras i 
Montse i Soraya Rollizo, que van 
tenir aquest honor l’any passat. El 
pregó d’aquest any, anirà a càrrec 
de Lolita Agustí Raduà. 

La festa d’hivern omple d’activitat 
el poble, amb torneigs de pàdel 
i videojocs, exposicions, teatre, 
revetlla, jocs, berenars, tallers 
de cuina i manualitats, zumba, la 
tradicional Festa de l’Àvia i una 
missa en honor a la santa, el dia 
5, festa local i dia de processó i del 
Gran Berenar servit pels senyors 
voluntaris, en el transcurs del qual 
se sortejarà la tradicional Toia. De 
fet, Santa Agda és tot un revulsiu per 
a la vida social i cultural del poble. 
Des de sempre, aquest dia les riba-
rojanes han mantingut la tradició 
d’anar a missa, fer el vermut i un bon 
dinar, una trobada d’amigues, ball... 
tot i que inicialment no era un festiu 
local. La festa, proclamada Festa 
d’Interès Comarcal, es va recuperar 
fa 32 anys, i ha estat determinant 
en el moviment associatiu de Riba-
roja. Consulta agenda pàg 8.

Una trentena de persones de 
totes les edats, tan veïns com de 
fora vila, van fer al desembre la 
segona caminada organitzada pel 
Figot Tour, el grup de caminadors 
habituals del poble que participen 
al Pla Estratègic Impulsa 20.30, 
una iniciativa per dinamitzar 
l’activitat local en tots els àmbits. 

La iniciativa vol fomentar el 
turisme actiu i augmentar l’oferta 
d’activitats esportives al poble, 
tot gaudint de l’esport i la natura, 
explorant i descobrint el terme 
municipal. A l’octubre es va fer 
una primera sortida a la Punta 
de l’Home dels Montserrats i ja 
se n’han programat dues més 
per aquest hivern, amb l’objectiu 
d’establir caminades periòdiques i 

ES VOL AUGMENTAR L’OFERTA ESPORTIVA LOCAL I FOMENTAR EL TURISME ACTIU

CONTINUEN LES CAMINADES PEL TERME

CAMINADA FINS AL LABORATORI HIDRÀULIC DE LA ENHER, AL DESEMBRE.

noves rutes que permetin conèixer 
el patrimoni local tot fent exercici. 
Totes les rutes estan prèviament 
definides i estudiades, i el grup 
compta amb mitjans de suport. 
Els interessats a col.laborar o 
participar poden enviar un correu a 
impulsa20.30@gmail.com.

Arriba la II Cursa popular 
de Santa Agda solidària 
amb la lluita contra el 
càncer de mama. Les 
inscripcions es poden fer a 
les oficines de l’Ajuntament 
o a les llibreries del poble 
fins al 31 de gener. Preu 
anticipat: 7€, 5€ els majors 
de 65 anys i 10€ el mateix 
dia de la cursa. 

A les pròximes sortides es 
visitarà un pou de gel, el mirador 
dels barrancs i les trinxeres de 
la Guerra Civil del nostre terme 
municipal. Consulta l’agenda.

PRÒXIMA CITA

La festa de Santa Agda s’ha consolidat com a festiu local gràcies a 
l’Associació de Dones de Riba-roja d’Ebre, inicialment Grup de Dones, 
que de fet es forma precisament per organitzar la primera jornada 
festiva de Santa Agda l’any 1987. En un principi, l’associació la formaven 
totes les dones del poble, que col.laboraven per fer la festa de Santa 
Agda, i no es pagava quota. A partir de l’any 2000 es va fixar que les 
sòcies fessin una aportació econòmica per donar suport a l’organització 
d’activitats i permetre que siguin gratuïtes o tinguin un preu simbòlic.  
La quota anual és de 12 euros, i l’actual repte és incorporar dones 
joves a l’entitat per garantir la seva continuïtat.  Són molt actives: fan 
activitats esportives, manualitats, anglès ... Organitzen també la Festa 
de la Clotxa i col.laboren en gairebé tot el que es fa al poble.

UNES 140 ASSOCIADES
L’Alcaldessa de 

Santa Agda 2018 és 
Pepita Busom Busom i la 
Regidora, Nati Llop Roca

Dissabte 27 prendran 
possessió al Ple i, 
després del pregó 

inauguraran el ball, a la 
Societat

IMATGE DE LA FESTA DE LA SÒCIA, CELEBRADA AQUESTA TARDOR.

CARTELL DE SANTA AGDA 2018, 
DISSENY D’ISABEL TORRES.
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OPINIÓ

21-D

El passat 21D el poble de Catalunya va anar a votar massivament (81,94%) en 
unes eleccions anormals: convocades pel govern central, amb mig govern a 
la presó i la resta a l’exili, una Generalitat intervinguda i un Parlament dissolt 
pel 155. Un cop més vam mostrar un gran civisme en un dijous laboral. La 
llista Junts per Catalunya, integrada per sensibilitats polítiques i trajectòries 
professionals diverses (inclòs el PDeCAT), va guanyar amb el 21,65% dels 
vots, obtenint 34 diputats.

Si analitzem el resultat per blocs: el bloc del SÍ va obtenir el 47,49% i el bloc 
del NO un 43,49%, mentre que un 7,45% fou per a altres opcions. Quedaven 
doncs ratificats, amb la màxima participació de la història en unes eleccions 
al Parlament, els resultats de l’1 d’Octubre. 

La ciutadania té clar que prefereix la democràcia al 155: la democràcia no es 
toca, no es retalla ni s’empresona. I en democràcia, Catalunya ha de ser el 
que vulgui la gent. Els catalans preferim a Puigdemont, en lloc de Rajoy. El 
President ha demostrat una trajectòria indiscutible en l’execució dels desigs 
del poble. Ens estimem la nació abans que la imposició; no som una colònia 
de l’Estat que es pugui governar des de Madrid per la via de la imposició, 
la repressió o la supressió de les nostres institucions. Som una nació de 
ciutadans lliures i majors d’edat que tenim clar què volem ser. 

El passat 21D no va tenir lloc unes eleccions autonòmiques més, van 
esdevenir una ratificació dels resultats de l’1 d’Octubre. 

CP

911 votants riba-rojans estaven 
cridats a les urnes el passat 21 
de desembre, en les darreres 
eleccions al Parlament de 
Catalunya. Uns comicis en què 
la força més votada va ser ERC-
CatSí, amb el 33,44% dels vots, 
mentre que JuntsXCat en va assolir 
un 22,07%. El recompte va deixar 
en tercer lloc al PSC, amb un 
13,70%, seguit de molt a prop per 
C’s 11,97%. Amb percentatges molt 
més petits van quedar CatComú-
Podem amb un 5,85%, PP amb 
un 5,45 i la CUP amb un 5,05%, 
PACMA 0,93% i Recortes Cero-
Grupo Verde amb 0,13%. I, partit 
Diàleg (C. Retirada) no va obtenir 
cap vot. Pel que fa a la participació 
va ser del 82,88%, molt similar a 
la dels comicis del 2015 on va ser 
del 82,47%. L’abstenció va ser del 
17,12%, i es van comptabilitzar 3 
vots en blanc i 3 nuls.

RESULTAT 
ELECCIONS 21-D

¿FELIZ NAVIDAD, MEJOR AÑO NUEVO?

Este escrito comienza como acaba, personal, reflexivo, reivindicativo, …

Llevamos un tiempo, bastante largo, que el ciudadano se abstrae de los 
problemas de su pueblo, de la sociedad local a la que pertenece. No le 
importa, o no quiere saber lo que sucede. Así nos va, nadie se preocupa de lo 
que sucede. ¿Les da igual? ¿Es dejadez? ¿Pasa de la gestión? 

Cualquier respuesta afirmativa a una de estas tres preguntas nos lleva a una 
recesión sin remedio: la falta de implicación de una sociedad en los asuntos 
internos de la misma la lleva a la ruina de los criterios imprescindibles 
para el crecimiento del pueblo; el conformismo a lo que sucede, les lleva a 
lo primero: a la falta de compromiso, solidaridad y ausencia de principios, 
todos comportamientos imprescindibles para la unión en la defensa de 
los intereses de su pueblo. No puede dejarse que el control de los que 
nos gobiernan sea responsabilidad de los demás. La participación de la 
ciudadanía no debe ser únicamente cada cuatro años. 

El retroceso en los servicios municipales y en su mantenimiento nos lleva 
a la pérdida de la calidad de vida que teníamos. Estas Navidades es notorio 
que todos hemos padecido la acumulación de residuos en casa, no nos vale 
llevarlos a Flix y caminos (las bolsas estarían en los soterrados). Esto que 
no nos preocupa en estos momentos repercutirá en nuestros bolsillos. El 
municipio está pagando más por la recogida de residuos desde el cambio, la 
promesa era que pagaríamos menos. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué pasamos?

L’Ajuntament, juntament amb 
el departament de Cultura de 
la Generalitat, el Museu de les 
Terres de l’Ebre i l’Institut Ramon 
Muntaner, van organitzar a l’octubre 
la XV Jornada d’Etnologia de les 
Terres de l’Ebre, dedicada a Les 
plantes remeieres. Recol.lecció, 
distribució i usos tradicionals. 
Entre els ponents, hi havia Josep 
Aguilà, Antonio Castellví i Ramon 
Puig, representants de l’associació 
local Amics de Riba-roja, que van 
explicar el procés de destil.lació de 
l’oli de ginebre, amb demostració 
inclosa a la zona de la Garita, on els 
assistents a la jornada van dinar 
una clotxa cuinada per l’Associació 
de Dones de Riba-roja. L’objectiu 
era aprofundir en el coneixement 
de les plantes remeieres i la 
pràctica de remeis naturals com 
a elements patrimonials i de la 
cultura popular i tradicional de 
casa nostra. 

RIBA-ROJA HA ACOLLIT UNA CITA SOBRE PLANTES I REMEIS NATURALS

“XV JORNADA ETNOLÒGICA EBRENCA”

EL PÚBLIC DE LA X JORNADA ETNOLÒGICA DE LES TERRES DE L’EBRE.

DEMOSTRACIÓ DE LA DESTIL.LACIÓ D’OLI DE GINEBRE, A LA GARITA, ON 
ELS PARTICIPANTS VAN DINAR UNA CLOTXA.



BUTLLETÍ MUNICIPAL  
HIVERN 2018

  

NÚM

17

UN NADAL PLE D’ACTIVITATS

ACTIVITATS DE GENER A MARÇ 

Activitats trimestrals al Telecentre i 
la Biblioteca municipal

Taller de manualitats 

Taller de memòria

Taller de Rumikub

Més info: 
telecentre-riba-roja@riberaebre.org

20 DE GENER
Foguera de Sant Antoni i sopar popular
A la tarda els Quintos/es passaran a recollir la llenya.
A partir de les 20 hores, a la plaça del Refossar.

10 DE FEBRER
Rua de Carnaval pels carrers del poble
Acompanyats de la Xaranga La Murga. 
Tot seguit, ball i concurs de disfresses.

18 DE FEBRER
3a Caminada del Grup Figot Tour dins el Pla 
Impulsa, al pou de gel i mirador dels barrancs
Nivell de dificultat mitjà-alt.
Sortida a les 9 hores, a la Plaça de la Vila.

18 DE MARÇ
Romiatge a l’ermita de Santa Madrona

31 DE MARÇ
4a Caminada a la Punta del Duc
Miradors i trinxeres de la Guerra Civil. 
Sortida a les 8 hores, a la Plaça de la Vila.

AGENDA

2 DE FEBRER 
Masterclass de Zumba oberta a tothom 
A càrrec de Melani Bosquet. 
A les 18 hores, a la Plaça de la Vila.

3 DE FEBRER
2a fase IV Torneig de pàdel de Santa Agda
A les pistes de pàdel del Poliesportiu municipal.

IV Torneig de Videojocs de Santa Agda
A les 15 hores, a Zona Líquida.  
 
Teatre “El florido pensil” d’Andrés Sopeña
A càrrec del grup “La Teatr’Era”.
A les 22 hores, a la Societat.

4 DE FEBRER 
Dia Mundial contra el càncer
II Cursa Popular de Santa Agda Solidària
amb la lluita contra el càncer de mama
Entrega de dorsals de 9.30 a 10 hores.

5 DE FEBRER (Dia de Santa Agda)
Repartiment dels rams per a l’ofrena floral
A les 10.30 hores, a l’entrada de l’Ajuntament.

Comitiva per recollir la Santagdera Major i el Pa 
Beneït per anar a missa
A les 11.30 hores, des de la Plaça de la Vila.

Santa Missa i Processó en honor a Santa Agda
A les 12 hores,  a l’església parroquial.

32è Gran Berenar servit per senyors 
voluntaris, sorteig de la tradicional Toia i 
sorpreses
A les 18 hores, a la Sala de Plens.

32A FESTA DE SANTA AGDA
FESTA D’INTERÈS COMARCAL

27 DE GENER
1a fase IV Torneig de pàdel de Santa Agda
A les pistes de pàdel del Poliesportiu municipal.

Inauguració d’exposicions
A les 19 hores, a la Sala Polivalent de la Segona 
Planta de l’Ajuntament. 

Ple Extraordinari per a la proclamació de 
l’Alcaldessa i la Regidora 2018. 
Pregó de festes a càrrec de Lolita Agustí Raduà
A les 23 hores, a la Casa de la Vila.

Tot seguit, revetlla a la Societat.

28 DE GENER
Jocs recreatius
A les 17 hores, a la Sala de Plens. 

Tot seguit, xocolata desfeta i redoltets.

30 DE GENER
Parxís i jocs de taula
A les 17 hores, a la Sala de Plens.

Tot seguit, berenar 

31 DE GENER
Demostració i degustació de plats casolans 
A les 18 hores, a la Sala de Plens.

1 DE FEBRER 
Festa de l’Àvia amb el joc del 15 i berenar
A les 17 hores, a la Sala de Plens. 

www.riba-roja.cat/agenda

1. FESTIVAL DE NADAL DELS ALUMNES DE L’ESCOLA SANT AGUSTÍ. 2. NENS I NENES  VAN FER FIGURETES NADALENQUES DE FANG AL 
TALLER DE NADAL. 3. ELS REIS DE L’ORIENT VAN VISITAR RIBA-ROJA LA NIT DEL 5 DE GENER I, VAN LLIURAR REGALS A LA SOCIETAT.
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280
QUILOS 

D’ALIMENTS

es van recollir en la tradicional campanya del 
Nadal Solidari, impulsada per la regidoria 
de Benestar Social. La recollida es va fer en 
una paradeta el dia de mercat i bescanviant 
l’entrada del concert de Santa Cecília per 
aliments. També es van recollir 25 euros per 
comprar menjar. Tots els aliments han arribat 
a famílies que ho necessiten a través de Creu 
Roja Joventut de Móra i Càritas Parroquial.
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