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RECUPERACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA 
XARXA MUNICIPAL DE CAMINS ( Pàg. 4)

4T FESTIVAL RIU D’ART I 5È ANIVERSARI DE 
ZONA LÍQUIDA (Pàg. 6)

LA INVERSIÓ DE LES VALLS, PENDENT DE 
TRAMITACIÓ (Pàg. 4)

PLA 20.30 I MARCA L’ Àrea de Promoció Econòmica ha tirat endavant aquesta 
legislatura un procés participatiu per engegar noves dinàmiques de treball en 
xarxa al municipi, convidant a ciutadans, empreses i entitats a imaginar i definir 
el futur de Riba-roja entre tots. Conegut com a Pla 20.30, en petits grups, s’han 
definit quatre línies de treball conjunt, dels quals tres estan actius (a “reactivar 
l’agricultura” no hi ha activitat). Així, un dels objectius a seguir treballant és “crear 
un relat cultural i una identitat forta”, que ja ha suposat embellir carrers amb 
plantes, organitzar mercats artesans i recuperar la cultura de l’oli de ginebre. 
També es vol “obrir el poble al riu i a l’esport”, i aquí el grup Figot Tour ha estat clau 
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impulsant un calendari estable de caminades per descobrir el terme municipal, 
connectant els veïns amb la natura. I, per últim, els riba-rojans han definit com 
a factor de futur “fer-nos un poble conegut i estimat” i d’aquí sorgeix una nova 
imatge i una estratègia de marca que busca una Riba-roja més unida, amb més 
autoestima i més projecció exterior a partir d’una visió de futur compartida i 
definida en el procés participatiu, I a partir de frases que descriuen com la gent 
veu el poble. “La filosofia de tot plegat era impulsar projectes que ajudessin a 
generar canvis positius al municipi, i l’experiència ha estat molt positiva”, diu el 
regidor responsable d’aquesta àrea, Josep M. Piñol.

RIBA-ROJA SOLIDÀRIA Les dones riba-rojanes han demostrat un any més la 
seva empenta amb l’organització d’una nova Festa de Sant Agda, declarada 
d’Interès Comarcal per la seva singularitat, on a més d’un ampli programa 
farcit de tradicions s’ha celebrat la tercera Cursa Popular de la Dona. Tot un 
èxit de participació, majoritàriament femenina, per una iniciativa solidària amb 
la lluita contra el càncer de mama a la qual hi han contribuït 75 col.laboradors 
i voluntaris del poble. Pàgina 5

LA REDUCCIÓ DEL DEUTE MUNICIPAL, 
PRINCIPAL REPTE ASSOLIT AQUESTA 
LEGISLATURA (Pàg. 3)
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Els últims rampells de l’hivern planen sobre el terme escampant rosades pels 
camps. El butlletí del març ha estat sempre el de primavera, el de les ermites... 
però  aquest arriba avançat en ple hivern per una primavera electoral. L’ edició 
s’ha hagut de tancar amb una celeritat inesperada, atès que el 5 de març 
comença el període electoral de les Eleccions Generals del 28 d’abril, que se 
superposaran alhora amb el de les Municipals i Europees del 26 de maig, i en 
períodes electorals no es poden dur a terme accions com repartir un butlletí 
municipal. Aquest hauria de ser un butlletí de balanç, amb un repàs exhaustiu 
de l’acció de la legislatura, on el Govern rendís comptes a la ciutadania, però 
l’avançament de les Generals no ens ho ha permès. 

Amb tot, vull agrair tota la col.laboració, el treball i suport que ens heu mostrat els 
quatre anys, tant en l’àmbit particular com des de les entitats. El poble som tots, 
el construïm entre tots i junts de nou ho hem fet possible. Fent repàs, miro enrere 
satisfet per la feina feta, amb errors i amb encerts, però crec modestament 
complint amb el deure de transformar i millorar les condicions de vida dels 
nostres ciutadans. Iniciàvem la legislatura amb les obres del carrer Sequer i 
plaça del Forn, el primer punt d’inflexió en la recuperació del Nucli Antic. I hem 
anat complint amb el Pla d’Acció Municipal: l’asfaltat del carrer Major, plaça 
Església i carrer Progrés; l’ampliació del cementiri, camí de Senals, nova Llar 
de Jubilats, plaça dels Jubilats, suport a Zona Líquida, Riu d’Art, la recuperació 
de Patrimoni, com la restauració de la Garita i el treball amb els forns d’oli de 
ginebre...  I, per descomptat, la millora de l’economia i les finances municipals. A 
més, s’està redactant el projecte de la carretera Riba-roja – Almatret – la Granja, 
mai havíem arribat tan lluny. I el departament de Territori i Sostenibilitat està a 
punt d’adjudicar la construcció de la depuradora d’aigües residuals (EDAR).
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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. www.ebando.es

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

Però  no tot ha estat feina ni bons 
moments. Dissortadament hem 
acomiadat a dos veïns que van ser 
regidors de la Casa; i és que amb el 
Manolo i la Tere vaig treballar amb molta 
complicitat, tots dos em van ajudar en 
la meva tasca, compartint amb ells 
quelcom més que feina. I personalment aquest final està sent especialment dur: 
Tenim a tocar la inversió més gran realitzada a Riba-roja des de la construcció 
de la presa. Des del seu inici, fa deu anys, el projecte de dipòsit de residus i 
centre de valorització s’ha tramitat amb la màxima transparència envers els 
ciutadans i els pobles veïns, i mai havia aixecat cap oposició. Sobta ara de veure 
els posicionaments ortodoxos de molts ajuntaments sense cap respecte per 
la nostra autonomia municipal, i sorprèn les tesis d’alguns arribant al límit del 
fanatisme i de l’atac personal descarnat respecte a l’alcaldia que represento. Em 
sap greu veure com s’ataca a una Riba-roja que fa anys que participa activament 
de la comarca. Tots aquests comportaments són majoritàriament explicables 
pel context d’unes eleccions municipals, i perquè alguns desitjarien una inversió 
com aquesta. Continuaré defensant Riba-roja amb força i convicció, com ho he fet 
fins ara, arreu on vagi i davant de qui sigui; i us vull agrair les mostres públiques i 
privades que he anat rebent que ens ajuden a un servidor, i al Govern, en la solitud 
d’aquesta travessia del desert. No ho dubteu, arribarem a l’oasi.

M’acomiado agraint-vos un cop més el suport i manifestant-vos la voluntat de 
continuar treballant pel poble que m’ha vist néixer i créixer, en la construcció de 
la Vila que tots anhelem.
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L’AJUNTAMENT REDUEIX UN 46% EL DEUTE 
MANTÉ LES INVERSIONS AL MUNICIPI
EN LA LIQUIDACIÓ DE 2018 ES PREVEU POSAR FI AL PLA D’AJUST 2013, UN COP RECUPERADA LA TRESORERIA AL MUNICIPI

BALANÇ DE COMPTES MUNCIPALS 2015-2019

-143.035,32€

INGRESSOS

DESPESES

1.869.215,58€2016

2.012.240,90€

+237.046,31€

INGRESSOS

DESPESES

2.227.251,68€2015

1.990.208,37€

+59.674,38€

INGRESSOS

DESPESES

1.969.670,43€2017

1.909.996,05€

+135.034,93€

INGRESSOS

DESPESES

2.221.996,80€2019
2.086.961,87€

+388.806,02€

INGRESSOS

DESPESES

2.374.544,10€2018

2.035.738,08€

(*)

(**) Previsió comptes municipals aquest any 2019.

PRESSUPOST EXERCICI 2019

Restauració de la Garita: 26.901,36€
Arranjament de la Societat: 3.933,75€
Calefacció escola planta 1: 23.490€ 
Pavimentat c/Major i Esglèsia: 42.988,49€
Pintar pavelló poliesportiu: 16.371,87€
Pavimentació camí Senals: 59.774€

Arranjament c/ Sequer: 155.643,77€
Calefacció escola planta 2: 33.242,94€
Enllumenat monuments: 34.712,96€

Ampliació del cementiri: 33.082,30€
Adquisició terrenys Elena Puig: 44.000€

Ampliació del cementiri: 26.,367,81€
Arranjament Bar Jubilats F1: 114.995,89€
Parc infantil Jubilats: 32.994,36€
Clavegueram c/la Palla: 15.758,80€
Bar Jubilats (ús públic): 24.996,22€

L’ Ajuntament deu ara

561.864,79
euros als bancs

(31/12/2018) 

(*) Dades provisionals a data 21/02/2019, a l’espera del tancament definitiu dels comptes de 2018 en la liquidació.

L’Ajuntament ha continuat sanejant 
els comptes, recuperant la 
tresoreria negativa que va obligar 
el 2013 a aprovar un Pla d’Ajust que, 
si es compleixen les previsions, es 
podrà tancar en la liquidació dels 
comptes de 2018. Tot plegat ha 
permès tancar amb un superàvit 
de 542.498,39 euros, això és més 
ingressos que despesa.

Pel que fa al volum d’ingressos, 
han entrat 8.490.661,79 euros, 
la major part per fer front a les 
despeses corrents i de personal 
(19 treballadors en plantilla): 
un 66,74% del total ingressat, 
que són més de 5.667.397,37 
euros. Dels gairebé 8,5 milions 
ingressats, l’Ajuntament s’ha 
gastat 7.948.183,40 euros. La 
resta de despeses són el 6,38% 
corresponent al superàvit 
acumulat en quatre anys, un 8,72% 
al capítol 6 d’inversions i un 7,5 
dels ingressos han anat a parar 
als bancs.

Una de les prioritats ha estat 
eixugar el deute, que s’ha reduït 
gairebé a la meitat (en un 46%), 
passant de gairebé 1,2 milions 
que es devien a l’inici del 2015 als 
561.864,79 euros que es deuen 
en l’actualitat. En quatre anys 
s’han pagat 636.999,25 euros en 
préstecs, comissions i interessos 
bancaris. Malgrat això, s’ha 
mantingut la capacitat inversora, 
executant obres per un import 
de 690.263,52 euros (vegeu detall 
quadre adjunt).

La tendència es manté el 2019, quan 
es preveu ingressar 2.221.996,80 
euros, dels quals 1.558.385,78 
(74,67%) són per cobrir despesa 
corrent; 115.249,31 per als bancs 
(5,1%) i 263.143,12 per a inversions 
(11,84%). Queda pendent la partida 
de les inversions del FEDER al 
Nucli Antic, que s’inclouria en 
una modificació si finalment els 
tràmits del dipòsit de residus tiren 
endavant i l’Ajuntament ingressa 
els prop de 223.000 euros de 
l’impost construccions i obres 
(ICIO), als que s’haurien de sumar 
els diners previstos en el conveni 
amb l’empresa, dels quals ja s’han 
ingressat 107.000 euros.

INVERSIONS 2015

INVERSIONS 2016

INVERSIONS 2017

INVERSIONS 2018

En quatre anys

542.498,39
euros de superàvit

(31/12/2018)* 

Fa 4 anys es devien

1.198.864,04
euros als bancs

(31/12/2014) 

Camí de les Valls: 50.000€
Baixada de la Barbulla: Pendent
Pl. Molí del Sindicat Pendent
Clavegueram pl. Enher : 25.000€
Arranjament pista Societat: 150.000€
Climatizació 2P Ajuntament: 25.000€ 
Recòdrom escola: 4.143,12€

INVERSIONS 2019

(**)

SUPERÀVIT

SUPERÀVIT

SUPERÀVIT

DÈFICIT

Aquest 2019 es preveu pagar

115.249,31€ (95,17€/vei)
als bancs  (crèdits, interessos i comissions)
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RECUPERATS 120 QUILÒMETRES DE 
CAMINS I SENDERES MUNICIPALS
L’INVENTARI MUNICIPAL S’HA DIGITALITZAT I ESTÀ ACCESSIBLE AL WEB WIKILOC
La regidoria de Via Pública i Camins 
va invertir l’any passat 18.000 euros 
en el manteniment dels camins 
municipals, arranjant així fins a 120 
quilòmetres que cobreix tot el terme. 
A més, gràcies a la col.laboració 
de dues entitats locals, Figot Tour 
i Amics de Riba-roja, es van obrir 
cinc noves senderes, recuperant 
antigues vies amb l’objectiu de 
mostrar troballes i elements del 
patrimoni cultural local durant les 
sortides i activitats que organitzen 
periòdicament ambdós col.lectius.

Es tracta de la sendera dels 
Castellons, d’1,1 quilòmetres, que 
comunica la partida del mateix 
nom amb el camí de la Vall de 
les Savines. D’aquest punt, i fins 
al camí de Vall de Penes, s’han 
recuperat uns 500 metres d’un camí 
empedrat en temps inèdits. També 
s’han retrobat 4,8 quilòmetres de 
la sendera dels Valencians, entre 
el camí de la Fatarella i la partida 
de Pinyeres, un recorregut que ha 
tingut molt èxit en les curses de BTT 

El diumenge 31 de març Riba-
roja serà l’escenari de la 6a 
FIGOT RACE, una cita que 
forma part del calendari BTT 
Xallenger Terres de l’Ebre.

La tramitació de la llicència d’obres 
del dipòsit de residus no perillosos i 
el centre de valorització de les Valls 
ha aixecat un moviment contrari 
a la comarca. El Ple del Consell 
Comarcal va aprovar el 30 de gener 
una moció de rebuig frontal, amb 13 
vots a favor dels 18 assistents, per 
considerar-lo contrari a la línia de 
desenvolupament comarcal. Així es 
va exposar al conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià Calvet, en 
una visita a Móra el 14 de febrer, 
a partir de la qual s’ha creat una 
comissió jurídica per estudiar si 
es pot paralitzar, ja que “no es pot 
fer una revisió d’ofici perquè ha 
superat tots els tràmits legals”. El 
2012 va obtenir el permís ambiental 
i el 2013, la llicència urbanística, 
sense que aquestes ni els tràmits 
municipals aixequessin fins ara 
oposició al territori. En aquests 
anys, Ajuntament i empresa han 
tingut en actiu un conveni de                                
col.laboració amb prestacions per al 

i que travessa punts on el patrimoni 
municipal manifesta el seu gran 
esplendor. I s’han obert 600 metres 
del sender dels Valencians fins al 
camí de Vallmorta, en el que és 
una bona alternativa per conèixer 
noves traçades. A més, a prop del 
límit amb la Fatarella, s’ha reobert 
la sendera dels Montserrats, amb 
2,4 quilòmetres que deixen al 
descobert antigues trinxeres de la 

guerra civil, fins a les Modorres, 
on s’ha recuperat un altre camí 
amb aquest nom de 800 metres, 
entremig de planes d’ametllers 
i olivers, que el bosc havia anat 
fent seu amb els anys. I per últim, 
la sendera de la Vall de Tapioles, 
oberta amb motiu de la cursa Figot 
Race que se celebrarà ara al març i 
que amb 1,7 quilòmetres comunica 
la Vall de Savines i la de Tapioles, 

on es troba amb un camí destinat 
a manteniment de les torres d’alta 
tensió.

També s’ha digitalitzat l’inventari 
municipal de camins i sendes, 
amb un total de 222 quilòmetres, 
i està tot publicat i posat a l’abast 
de tothom al web Wikiloc (usuari 
caminsfigots), especialitzat en rutes 
i punts d’interès GPS del món. 

MEMBRES DE FIGOT TOUR I AMICS DE RIBA-ROJA HAN PARTICIPAT EN LA 
OBERTURA I RECUPERACIÓ DELS SENDERS DEL TERME MUNICIPAL.

IMATGE DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL DIA 30 DE GENER. 

poble. L’acord es va signar el 2008, i 
s’ha resolt executant les obres per 
fases. Preveu ingressar un cànon 
d’explotació de 10,5 milions d’euros 
a l’Ajuntament en 21 anys; 14 llocs 
de treball i preferència a les borses 
de Griñó; 6 quilòmetres de carretera 
al camí de Maials; i que l’empresa 
es faci càrrec de la factura de la 
brossa dels veïns.

Diversos ajuntaments, també del 
Segrià, han aprovat la moció i s’ha 
constituït la plataforma Ribera 
Digna. La Diputació de Lleida s’hi 
ha sumat, però la Diputació de 
Tarragona ha votat en contra per 
“respecte a l’autonomia municipal” 
i perquè “denegar la llicència 
municipal, complint els requisits, 
seria contrari a llei”.

LA RIBERA D’EBRE, EN CONTRA DEL 
DIPÒSIT DE RESIDUS DE LES VALLS

OBRES TALUSSOS. Fins a 
finals d’abril s’estan fent obres 
per estabilitzar els talussos de 
la carretera T-741, en gairebé 
mig quilòmetre d’aquesta via, 
entre l’entrada al club nàutic i 
l’encreuament amb el carrer 
la Palla, i per davant de la zona 
d’accés de l’estació de tren de 
Riba-roja. Es tracta d’evitar 
despreniments i es fa per via 
d’urgència, amb una inversió 
de 309.959,49 euros. Ho fa 
Altius Geotécnica y Obras 
Especiales, especialitzada en 
aquest tipus de treballs. 
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Les dones han tornat a demostrar 
que són un col.lectiuben actiu de la 
societat riba-rojana. El dissabte 2 de 
febrer es va celebrar el tradicional 
Ple Extraordinari per proclamar 
l’Alcaldessa i la Regidora de Santa 
Agda 2019. Magda Garrigós Falcó 
i Helena Llop Roca van recollir 
simbòlicament la Vara de mans de 
l’alcalde riba-rojà, prenent així el 
relleu a Pepita Busom i Nati Llop i a 
les altres 90 dones que des de l’any 
1987 han tingut l’honor d’ostentar 
aquests càrrecs.

L’encarregada de pregonar la festa 
va ser Elisenda Castellví Andreu que 
va reivindicar el paper de la dona 
al poble: “Volem que se’ns tingui 
en compte. Nosaltres, les dones, 
contribuïm a fer que Riba-roja sigui 
un bon lloc on viure”; mentrestant, 
l’acabada de nomenar Alcaldessa 
aprofitava per demanar millores 
en el local social on es reuneix 
l’Associació de Dones, entitat local 
organitzadora de la festa.

LA DONA RIBA-ROJANA, PROTAGONISTA
SANTA AGDA PROGRAMA VUIT DIES D’ACTIVITATS EN UNA FESTA LOCAL SINGULAR QUE ÉS D’INTERÈS COMARCAL

Com és tradició, i ja en són 33 
edicions, aquesta festa declarada 
d’Interès Comarcal fa dotze anys 
va programar vuit dies d’activitat 
al poble amb les dones com a 
protagonistes: torneig de pàdel, 
zumba, jocs de taula, degustació 
de plats casolans, festa de l’àvia, 
videojocs per a joves, xocolatada, 
exposició de manualitats i revetlla 
a la Societat, en aquest cas el ball 
organitzat pels Quintos del 79 que 
enguany fan 40 anys. 

Festiu local
Els actes van culminar el 5 de 
febrer, dia de Santa Agda i festiu 
local. La missa i la processó, 
encapçalada per la Santagdera 
Major i el Pa Beneït, van encetar 
una jornada festiva local en què les 
dones es troben per dinar i acaben 
berenant a l’Ajuntament en un acte 
servit per senyors voluntaris, que 
va aplegar 200 veïnes i durant el 
qual se sorteja la Toia, que enguany 
va ser per a Tere Corcuera.

170 dones van participar en la 
tercera Cursa de la Dona de Riba-
roja, una cita solidària que s’ha 
convertit ja en un dels actes amb 
més participació de la festa local 
d’hivern i que serveix per recaptar 
fons per a la lluita contra el 

càncer de mama, en aquest cas 
1.250 euros. Les corredores van 
recórrer 5 quilòmetres, mentre 
que els caminants en van fer 
la meitat. Isona Bes va ser la 
inscrita més jove, i Ana Belmar 
la de major edat.

LA SALA DE PLENS VA ACOLLIR L’ACTE PROTAGONITZAT PER LES DONES. LA CORPORACIÓ MUNICIPAL AMB L’ALCALDESSA I REGIDORA.

CURSA SOLIDÀRIA CONTRA EL CÀNCER

CASSOLADA FEMINISTA A LA PLAÇA DE LA VILA, ORGANITZADA EL 8 DE 
FEBRER PEL COL.LECTIU FEMINISTA DE RIBA-ROJA, UN MES ABANS DE 

LA VAGA DEL 8M PER REIVINDICAR LA IGUALTAT DE GÈNERE.

ALCALDESSA, REGIDORA I PREGONERA AMB L’ASSOCIACIÓ DE DONES.

L’Associació de Dones ha escollit 
enguany a la riba-rojana Mercè 
Prunera Alabart, coneguda com 
a Mercedes de la Co Colastio, per 
a representar al poble de Riba-
roja d’Ebre a la festa que cada any 
organitza el Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre amb motiu del Dia 
Internacional de Dona Treballadora, 
el 8 de març. Aquest any la cita 
és a Benissanet, on s’aplegaran 

MERCÈ PRUNERA, HOMENATJADA 
COM A DONA TREBALLADORA EL 8M

familiars, amics, membres de les 
associacions de dones de tots els 
pobles i representants del Consell 
i dels ajuntaments de la Ribera, a 
més de les dones homenatjades. 
A la trobada, anual i itinerant pels 
pobles, les dones de las Ribera 
són les protagonistes i cada any 
se’ls hi reconeix la seva trajectòria 
vital. L’acte l’organitza el Consell 
Consultiu de la Dona.

SORTIDA DEL GRUP QUE VA FER EL RECORREGUT CURT CAMINANT.
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FINS AL 28 DE MARÇ ELS ARTISTES PODEN PRESENTAR PROPOSTES A TRAVÉS DEL WEB RIUDART.CAT
El 15 de febrer es va obrir la 
convocatòria del festival per a 
artistes nacionals i internacionals 
que, conegut com a Riu d’Art, se 
celebrarà del 10 al 22 de juny a Riba-
roja d’Ebre, i que arriba a la seva 
quarta edició. Fins al 28 de març, 
es poden presentar les propostes 
a través de la pàgina web riudart.
cat. El veredicte del jurat, format 
per persones relacionades amb 
el món de l’art i de Riba-roja, i del 
qual formarà part l’artista Enrique 
Larroy, es farà públic la primera 
setmana d’abril.

Riu d’Art és una iniciativa organitzada 
per l’Ajuntament, amb l’Associació 
Cultural Riba Rocks, que parteix 
de l’art com a element transversal 
i dinamitzador proposant una 
estada de dues setmanes al poble 
per desenvolupar una obra, alhora 
que es coneixen i fan xarxa per 
fomentar projectes internacionals 
entre ells. L’organització els 
proporcionarà espais urbans on fer 
les intervencions. La convocatòria 
està oberta a totes les disciplines 
artístiques. Es valorarà la seva 

integració amb l’entorn, així com la 
seva relació amb el context històric, 
social i cultural de Riba-roja. Una 
altra novetat d’aquest any és que 
s’augmenten els diners destinats 
als projectes: 300 euros per al 
viatge i 200 per a l’obra i el material 
de cada artista. L’allotjament i la 
manutenció durant l’estada va a 
càrrec de l’organització.

Zona Líquida (ZL) celebrarà al maig 
una jornada de portes obertes amb 
motiu del seu cinquè aniversari, 
una data especial per als residents 
que utilitzen aquest espai municipal 
per treballar al poble, tot i que 
alguns fan feina per a despatxos i 
empreses urbanes. El teletreball 
els permet gaudir dels avantatges 
de viure en un entorn rural, més 
tranquil que a les ciutats i on les 
relacions són més properes.

Pioner de Cowocat Rural
En aquest temps, Zona Líquida s’ha 
consolidat com a alternativa per a 
aquells que amb les tecnologies 
digitals poden avui treballar 
a distància, i que en aquest 
coworking rural han trobat bona 
connexió a internet, un espai ampli 
i, sobretot, una comunitat dinàmica 
formada per altres emprenedors 
amb qui comparteixen oficina i 
complicitats. Quan Zona Líquida 

ZONA LÍQUIDA: CINC ANYS DE 
COWORKING RURAL A RIBA-ROJA

va obrir portes era l’únic espai 
d’aquestes característiques situat 
en un poble, el coworking s’estenia 
llavors a les grans ciutats, la qual 
cosa el va convertir en pioner i 
referent per a altres territoris 
rurals que busquen alternatives 
al seu desenvolupament. De fet, 
s’han succeït les visites d’arreu 
de Catalunya, de l’Estat i fins i tot 
d’Europa per conèixer el projecte i 
la història d’un espai que va quedar 
buit el 2012, quan la biblioteca es 
va traslladar a la planta baixa. 
Zona Líquida va cobrar vida perquè 
Riba-roja tenia un avantatge: tenia 
desplegada la fibra òptica i, amb el 
suport dels informàtics comarcals 
i els ajuts europeus del Centre 
d’Iniciatives Socioeconòmiques 
(CIS), també amb una riba-rojana 
al capdavant, el seu model s’ha 
expandit arreu del país, on avui hi 
ha una vintena d’espais que formen 
la xarxa Cowocat Rural.

Fins a la data, i després de 
tres edicions d’aquest festival, 
s’han realitzat una vintena 
d’intervencions artístiques amb 
la participació d’artistes de tres 
dels cinc continents del món, 
també de Riba-roja i de l’Aula 
d’Art local. El festival neix l’any 
2016, com a prova pilot, i de tot 
plegat n’ha quedat una ruta Riu 
d’Art pel poble.

La iniciativa forma part de 
l’estratègia municipal de 
recuperació del centre històric 
riba-rojà. El fet que les obres 
estiguin en espais oberts i en 
un enclavament al costat del 
riu Ebre pretén ser un factor 
diferenciador i singular, amb la 
perspectiva futura de convertir 
els carrers de Riba-roja en una 
gran galeria d’art a l’aire lliure.

GALERIA D’ART A L’AIRE LLIURE
CARTELL RIU D’ART 2019.

COWORKERS DE ZL, A LA SALA DE REUNIONS, FA UNS DIES ENRERE.

El Consell Comarcal ha obert 
a Móra d’Ebre CoEbreLab, un 
espai d’innovació social, digital i 
col.laborativa per donar suport 
als emprenedors. A través de 
processos innovadors i eines 
digitals, CoEbreLab ajudarà a 
joves ebrencs a establir-se al 
territori, en un primer moment 
a l’espai de Móra però amb la 
mirada posada a nodrir els espais 
de Cowocat Rural, com ZL.

COEBRELAB

CARRER SEQUER, 
OBRA DE CARYS WILSON (2018).

CARRER LA PALLA, 
OBRA DE  ROSER GAY (2018). 

EN MARXA LA 4A EDICIÓ DEL FESTIVAL RIU D’ART

COWORKERS DE RIBA-ROJANS, A 
LA INAUGURACIÓ DE COEBRELAB.

JORNADA DE PORTES OBERTES PER DONAR AL MAIG



Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
PRIMAVERA 2019 Publicació trimestral d’informació municipal

www.riba-roja.cat 07

OPINIÓ

AUTONOMIA MUNICIPAL
En els últims dos mesos hem contemplat atònits com des dels ajuntaments 
de la comarca i el mateix Consell Comarcal es viola flagrantment el principi 
d’autonomia municipal. Però que és? L’autonomia municipal consisteix en 
la potestat normativa, fiscalitzadora, executiva, administrativa i tècnica 
exercida per un govern local en el seu terme municipal en benefici de la 
població i d’acord amb les competències establertes per la llei. D’acord 
aquest principi, a Riba-roja ningú de fora li pot dir que hem de fer a casa 
nostra. Aquesta potestat és dels òrgans col.legiats de la Casa de la Vila, 
però mai d’altres ajuntaments; i molt menys d’un Consell Comarcal, on 
els consellers són designats per partits, no pels ciutadans.

Sorprèn encara més que els alcaldes de la comarca li demanin a l’alcalde 
de Riba-roja no atorgar llicència d’obres, quan ja haurien de saber que una 
llicència d’obres és un acte reglat –no discrecional-, és a dir, la denegació 
de llicència a un projecte ajustat a legalitat urbanística constitueix un 
delicte de prevaricació.

Després de 10 anys de tramitació transparent el motiu de tant rebombori 
no és altre que les eleccions municipals del 26 de maig amb una ERC –
partit de govern massa sovint deslleial- que necessita marcar paquet, i 
calla amb el que pretenen alguns dels municipis on governen i alcaldes 
que necessiten no anar a contracorrent per sentir-se còmodes.

Tot plegat molt allunyat del que passa a Europa en matèria de residus, 
aigua o energia, on es pacten els models de gestió entre les forces 
polítiques precisament per no fer-ne política quan arriben les eleccions.

CP

DIGNIDAD
En este momento, escribiendo, me asaltan unos recuerdos y hechos 
que me confunden, debo ocultar hechos que llevan a todo un pueblo a 
renunciar a su pasado y por lo tanto a su futuro, lo intento pero no puedo, 
la política está perdiendo adeptos, una política basada en la mentira 
o medias verdades, en los ataques personales y en la descalificación 
del adversario político, nos conduce irremediablemente a la retirada 
del hacer político de aquellas personas que vinieron a la misma 
para hacer una sociedad más justa, más solidaria y sobre todo más 
humana, ayudar al débil, enseñar al que no sabe, dar de comer al 
hambriento y de beber al sediento, todo basado en la humanidad, esto 
que  cuando era un niño aprendí hoy en día tiene más vigencia que 
nunca. 

Para nosotros Riba-roja es lo primero, no puedo permitir (puede 
ser la última vez que me dirija a todos vosotros), debo denunciar que 
no se está diciendo la verdad al pueblo de Riba-roja por parte de su 
equipo de gobierno, que de una forma u otra venden nuestro termino 
por cuarenta monedas de cobre. Lo propuse y lo defenderé, este 
vertedero no es el que se aprobó por el equipo de gobierno de ese 
2008, y no lo es por varias cuestiones que ahora se ven rebajadas a 
la mitad, por ello me pregunto ¿EN BENEFICIO DE QUIEN? propuse 
que apoyaría este vertedero con la condición de que se instalase una 
industria entre treinta y cuarenta puestos de trabajo, por lo menos 
mantendría nuestra dignidad ante el resto de comarca. ¿Por qué NO 
SE HACE?

La regidoria de Protecció Civil ha redactat el Document Únic de Protecció 
Civil Municipal (DUPROCIM), una eina útil que avalua els riscos i que ha 
de servir per fer front a les emergències que es puguin donar al municipi, 
unificant el que fins ara estava en diversos plans de prevenció, com són 
el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), el d’incendis forestals 
(Infocat), el d’aiguats i inundacions (Inuncat), el d’accidents en el transport 
de mercaderies perilloses (Transcat), el del sector químic (Plaseqcat) i el 
Pla d’Actuació Municipal davant Emergències Nuclears (PAMEN) integrat 
en el PENTA de la província, entre altres protocols locals.

PROTOCOLS DE PROTECCIÓ CIVIL

La convocatòria d’eleccions 
municipals el 26 de maig posarà 
fi a la Corporació de la X de la 
que els darrers quatre anys ha 
administrat Riba-roja, amb Antonio 
Suárez al capdavant com a alcalde 
i regidor de Personal, Urbanisme, 
Hisenda, Medi Ambient, Salut i 
Cementiri. L’han acompanyat en 
el Govern Jaume Agustí, com a 
regidor de Serveis, Via Pública i 
Camins, i Protecció Civil; Francesc 
Esteve, en les àrees de Joventut, 

CORPORACIÓ 2015-2019
Esports, Educació i Comunicació; 
Josep Maria Piñol, responsable 
de Promoció Econòmica, Turisme, 
Comerç i Indústria; i Montserrat 
Arbonés, regidora de Benestar 
Social, Cultura i Festes. També 
representats al Plenari, però en 
aquest cas a l’oposició, han estat 
José Luís Aparicio, David Torres, 
Jéremy Sánchez i Gina Busom, qui 
es va incorporar el setembre de 2015 
després de la renúncia de Maria del 
Carmen López.

DEU VEÏNS HAN FORMAT LA CORPORACIÓ MUNICIPAL AQUEST 4 ANYS.

SANT ANTONI 2019 EL DISSABTE 19 DE GENER ES VA CELEBRAR 
LA TRADICIONAL FOGUERA DE SANT ANTONI A LA PLAÇA DEL 

REFOSSAR, ON ELS VEÏNS ES VAN REUNIR EN UN SOPAR POPULAR.
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17
MARÇ

Romiatge 
a l’ermita 
de Santa 
Madrona

Nens i joves, un dia a 
la setmana, segons 
edat. Adults: Dilluns, 
de 18.45 a les 20.15h, i 
dijous, de 17.30 a 19h.

ACTIVITATS TRIMESTRALS: 

ESPORT
Gimnàstica per a la 
gent gran
Gimnàstica de 
manteniment
Ioga per a adults
Més informació a 
l’Ajuntament

AULA D’ART

 20
MARÇ

 17.30H

Contacontes 
teatralitzat
Biblioteca

Benedicció 
de rams i 
processó 
S. Missa

 14
ABRIL
11H

18H Viacrucis
Calvari

Celebració
del Sant
Sopar

 18
ABRIL
18H

22H

31
MARÇ
MATÍ

6a Figot Race 
BTT

Dijous Sant

Diumenge de Rams

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS FIGOTETS 
PRENSCRIPCIÓ: CONSULTA A L’AJUNTAMENT

ESCOLA SANT AGUSTÍ:
PRENSCRIPCIÓ: DEL 29 DE MARÇ AL 9 D’ABRIL

INSTITUT DE FLIX
PREINSCRIPCIÓ ESO: DEL 29 DE MARÇ AL 9 D’ABRIL 
PREINSCRIPCIÓ BATX I CFGM: DEL 14 AL 21 DE MAIG
PREINSCRIPCIÓ CFGS: DEL 29 DE MAIG AL 5 DE JUNY

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2019/20

 2
MARÇ
 18H

Rua
Carnestoltes
Plaça de la Vila

Rua amb la Xaranga 
Estrella Band. En 
acabar ball i concurs 
de disfresses a la 
Societat.

 16
MARÇ
 19H

12a edició 
Copa de 
lletres
2a planta de la  
Casa de la Vila

Amb les lletres de 
Josep-Ramon Bach, 
Carles Casadó, 
Montserrat Aloy i Albert 
Carrasco. I les cerveses 
de Click&BrewSocietat.

Contes de Hans 
Christien Andersen 
amb Eva Gonzàlez.

Hora Santa

 del 8 
al 10

MARÇ

Campionat 
pesca social

 23
MARÇ

 21.30H

Sopar de la 
Fam
Segona planta 
Ajuntament

Dia a l’ermita 
de Berrús

 22
ABRIL

Processó de 
l’encontre i 
Missa

 21
ABRIL

10.30H

Vetlla Pasqual
Calvari

 20
ABRIL

21.30H

Dissabte Sant

Diumenge de Pasqua

Dilluns de Pasqua  

 1
Maig

Festa de la 
Clotxa
Zona barbacoes 
del pantà

30
MARÇ

10H

Trobada 
Escacs 
Ribera d’Ebre
Escola 
Sant Agustí

 del 7
al 22
JUNY

Festival
 Riu d’Art

 22
JUNY

Presentació 
Riu d’Art

16
JUNY

Trobada de 
Puntaires

Viacrucis
Calvari

 19
ABRIL
11H

Divendres Sant

18H Passió, Mort 
de Cris i 
Processó 
S.Missa

Més info i inscripcions a 
la pàgina web figotrace.
blogspot.com.

26
MAIG

ELECCIONS 
MUNICIPALS 
I EUROPEES

28
ABRIL

ELECCIONS 
GENERALS 
ESPANYOLES

23
ABRIL

Diada de  
Sant Jordi

www.riba-roja.cat/agenda

16
MARÇ
10.30H

Campionat 
comarcal 
billtes 
catalanes
Ribera d’Ebre

 16
MARÇ
 17H

Mostrem 
Riba-roja

Pla Impulsa 20.30.

 20
ABRIL
 17H

Mostrem 
Riba-roja

Pla Impulsa 20.30.


