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FI DE CURS I RELLEU A LA DIRECCIÓ DE 
L’ESCOLA SANT AGUSTÍ ( Pàg. 6)

NOVES INCORPORACIONS ARTÍSTIQUES A 
LA RUTA RIU D’ART (Pàg. 5)

VIDEO PROMOCIONAL ‘SOM RIBA-ROJA 
D’EBRE’ (Pàg. 7)

NOU MANDAT MUNICIPAL El 15 de juny es va constituir la Corporació Municipal 
sorgida de les eleccions del 26 de maig. S’iniciava així la XI Legislatura, coincidint 
amb el 40 aniversari dels Ajuntaments Democràtics. En formen part  9 veïns, que 
van prendre possessió prometent o jurant el càrrec, la majoria per imperatiu legal: 
Antonio Suárez, Jaume Agustí, Maria Franquet, Gemma Gay, Cristian Morales i 
Lluís Busom del grup Més Riba-roja d’Ebre, que conformen el nou Govern; i José 
Luís Aparicio, Miquel Cervelló i Susana Guillamón de Candidatura de Progrés, 
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a l’oposició. A l’alcaldia repeteix Suárez, amb els vots del seu grup; els regidors 
de Progrés van votar per Cervelló, després que el cap de llista anunciés la seva 
retirada en aquesta legislatura. Tot plegat, en “un moment atípic”, marcat per 
l’execució de la més gran inversió al municipi des de la construcció de la presa 
però amb “un clima de convivència comarcal enrarit”. En la investidura, l’alcalde 
va apel.lar a “restablir el diàleg amb els ajuntaments de la Ribera, sempre que hi 
hagi respecte per les decisions i l’autonomia municipal” Pàgina 3 i 4

JA ÉS ESTIU!  La festa de Sant Joan, amb la tradicional foguera a l’antic camp 
de futbol, aquest any encesa per Rosa M. Busom i Ramon Bonet, han donat  
el tret de sortida a les activitats d’estiu. El casal pren el relleu a l’escola amb 
sis setmanes d’activitats per a nens i nenes de 3 a 12 anys amb les persones 
com a protagonistes. Tot un estiu per davant de piscina i riu, esports, festes 
de Santo Domingo, la Festa Major i molt més...  Consulta l’agenda (pàgina 8)

EXPOSICIÓ A BARCELONA DE LA 
INDÚSTRIA DELS FORNS D’OLI DE GINEBRE 
I PRIMERES EXCAVACIONS (Pàg. 6)

CORPORACIÓ MUNICIPAL 2019-2023
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Us fem arribar a les vostres llars el primer butlletí municipal del mandat 2019-
2023, una legislatura que arrenca amb la renovació de dues terceres parts del 
Ple de la Corporació, amb la incorporació de regidors joves, amb empenta i 
preparats, per assumir els reptes de futur que la nostra vila haurà d’afrontar en 
els pròxims anys. Aprofito l’espai que em brinda aquest editorial per agrair-vos la 
confiança renovada que ens vau fer el passat 26 de maig, confiança que ens ajuda 
a assumir aquests nous reptes amb energies renovades, i en un període de canvi 
paradigmàtic al nostre poble i la nostra comarca.

Iniciem la legislatura amb un ventall de línies d’acció de Govern marcades 
pels següents eixos: pel que fa al capítol d’inversions és previst l’execució de la 
renovació de la pista de la Societat, el centre de dia i la finalització de la façana 
fluvial... Totes aquestes inversions milloraran la qualitat de vida dels riba-
rojans i marcaran un punt d’inflexió en una manera de fer urbanisme, al servei 
de la dinamització econòmica i turística. Pel que fa al vessant de la promoció 
econòmica, l’inici de la constitució de la comunitat de regants de les Valls i la 
imminent posada en marxa del centre de valorització i dipòsit de residus de 
les Valls, suposarà una oportunitat laboral i econòmica per casa nostra. Altres 
projectes ja iniciats com Zona Líquida, en un moment àlgid, la segona inversió de 
les Valls que ha de crear 30 nous llocs de treball i la futura central hidroelèctrica 
reversible, lliguen el nom de la nostra vila al Medi Ambient i la Sostenibilitat, tant a 
l’economia circular com al de les energies renovables.

Durant aquest mes de juliol finalitzaran les obres de les Valls, i sortosament serà 
abans del 17 de juliol; per altra banda, durant aquest mes també es constituiran 
de nou els consells comarcals i les diputacions. El repte de disposar d’un model 
econòmic de futur consensuat que afronti amb garanties el futur post nuclear i 
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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

l’escenari generat després de l’incendi 
forestal, no admet més ajornaments. 
L’Ajuntament de Riba-roja té la voluntat 
de participar-hi i marca com a línies 
bàsiques de pacte i consens: el respecte 
a l’autonomia municipal, la no exclusió de 
cap sector econòmic i l’elaboració d’un 
model inclusiu on tots 14 municipis riberencs ens puguem sentir còmodes.

Des d’aquesta editorial vull agrair l’esforç i la feina feta per tots els cossos de 
seguretat i d’extinció d’incendis de la Generalitat, així com a la Unitat Militar 
d’Emergències, en l’incendi de la Ribera. La suma d’aquests professionals 
i la implicació de la societat civil han estat bàsics per no haver de lamentar 
vides humanes i perquè el desastre mediambiental quedés lluny de les 20.000 
hectàrees previstes inicialment. Hem tingut el foc molt a prop, i com no podia 
ser d’una altra manera, amb la coordinació entre l’Ajuntament de Riba-roja, 
l’empresa l’Estaca i Bombers de la Generalitat, vam posar a treballar tres 
màquines de gran tonatge de les Valls, fent tallafocs al flanc esquerre del foc, al 
terme municipal de la Palma. Vull agrair la predisposició de l’empresa amb la 
crida de Bombers, davant de l’escenari dantesc que hem viscut. Hem encetat 
un estiu calorós marcat per una greu sequera, us demano que sigueu prudents 
i cautes en totes aquelles activitats que desenvolupeu al medi natural, respectant 
els avisos que us fem arribar –via regidoria de Protecció Civil- des del CECAT. 
Només amb un comportament responsable arribarem sans i estalvis a la tan 
desitjada Festa Major. 

 Bon estiu i una millor Festa Major!

CANDIDATURA DE 
PROGRÉS: 244
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MÉS RIBA-ROJA FORMA EL NOU GOVERN
SUÁREZ REPETEIX COM A ALCALDE FENT UNA CRIDA AL DIÀLEG AMB ELS AJUNTAMENTS RIBERENCS, REIVINDICANT 
LA SOBIRANIA MUNICIPAL I UN MODEL COMARCAL INCLUSIU. CANDIDATURA DE PROGRÉS VOLIA UN GOVERN D’UNITAT 

Antonio Suárez ha estat, de nou, 
proclamat alcalde després de 
revalidar la confiança i el suport 
dels veïns, ampliant de 5 a 6 els 
regidors del seu grup, aquest 
cop encapçalant una candidatura 
independent. L’acompanyen en 
el Govern Jaume Agustí, Maria 
Franquet, Cristian Morales, 
Gemma Gay i Lluís Busom, que 
s’han compromès a administrar 
la majoria absoluta “amb màxima 
humilitat i modèstia, i escoltant a 
tothom, i a tots els regidors de la 
Corporació”. 

José Luís Aparicio, cap de l’oposició, 
lamenta que no hi hagi acord per 
formar un govern d’unitat “per 
contrarestar el que ens ve a sobre, 
perquè això no ha acabat encara” 
–en referència al moviment 
contrari al Centre de Valorització 
i dipòsit controlat de residus, en 
obres per entrar en funcionament 
el 17 de juliol per complir amb la 
llicència ambiental–. Amb tot, ha 
anunciat una oposició “correcta i 
responsable” i s’ha compromès a 
“mantenir la lleialtat i la unitat” en 
la inversió de les Valls.

Ara, el repte és “implementar un 
projecte que marcarà tota una 
generació”, superant l’actual 
ajuntament. El Govern confia 
“en la complicitat de tots 9 
regidors per fer bé les coses i fer 
respectar el poble arreu del país. 
Mai cap dels 10 ajuntaments de 
la comarca, i Maials i Almatret, 
haurien d’haver superat certs 
límits, que marcaran un abans i 
un després en les relacions entre 
pobles”. Riba-roja fa una crida 
perquè es promogui “una comarca 
inclusiva, on capiguem tots”, i on 

PARTICIPACIÓ
86,18%

MÉS RIBA-ROJA: 406

CANDIDATURA DE 
PROGRÉS: 244

BLANCS:  22

NULS: 52 PARTICIPACIÓ
78,03%

PSC:  197

JXCAT: 153

PODEM:  45

NULS: 14

ERC:  190

PP:  46

CIUTADANS:  22

VOX:  3

NULS:  8

PACMA: 9

RESULTATS ELECCIONS 26M
VOTS A LES MUNICIPALS VOTS A LES EUROPEES

NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL

OPOSICIÓ: GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)

el Consell Comarcal sigui “un 
punt de trobada”. Suárez defensa 
la sobirania local, juntament 

amb la no exclusió de cap sector 
econòmic, com “els principis 
fonamentals innegociables” sobre 

els quals Riba-roja està decidida a 
consensuar un model comarcal de 
desenvolupament.

JOSÉ LUÍS 
APARICIO 
ESCORZA
REGIDOR
Portaveu 
grup CP.

MIQUEL 
CERVELLÓ 
CASTELLVÍ
REGIDOR
Portaveu 
suplent CP.

SUSANA 
GUILLAMON 
CONESA
REGIDORA
Portaveu 
suplent CP.

GOVERN I COMPETÈNCIES: GRUP MUNICIPAL MÉS RIBA-ROJA

CRISTIAN MORALES MORATA
TERCER TINENT ALCALDE

Esports, Educació, 
Comunicació i Participació 
Ciutadana. 

JAUME AGUSTÍ AGUILÀ
PRIMER TINENT ALCALDE

Serveis públics: enllumenat 
públic i xarxa d’aigües.
Protecció civil. 

ANTONIO SUÁREZ FRANQUET
ALCALDE

Cap de Personal, Hisenda i 
Urbanisme i Indústria.   
Portaveu grup Més Riba-roja.

MARIA FRANQUET ROCA
SEGON TINENT ALCALDE

Cultura, Joventut i Igualtat.

GEMMA GAY CONSOLA
REGIDORA

Festes i Benestar Social.

LLUÍS BUSOM PÉREZ
REGIDOR

Promoció Econòmica, turística i 
comercial. Salut i Medi Ambient 
Control d’aliments i begudes. 

ALTRES:  6
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Per a Riba-roja, la consecució del 
projecte de les Valls suposa “un 
canvi de paradigma en la gestió 
municipal”. Als diners ja ingressats 
per impostos municipals de 
construcció i tramitació (uns 330.000 
euros), i l’estalvi de la taxa de la 
brossa per part dels veïns, s’ha de 
sumar el cànon anual d’explotació 
que inclou el conveni signat entre 
l’empresa Lestaca i l’Ajuntament, i 
que suposarà uns ingressos mínims 
de 150.000 euros els primers tres 
anys, i 175.000 a partir del quart. 
En funció dels residus industrials 
que entrin al dipòsit aquesta 
xifra podria ascendir a mig milió 
d’euros cada any per a les arques 
municipals (a raó de 2 €/tona, ja que 
el màxim volum d’entrada segons 
projecte és de 250.000 tones/any). 

Així, l’augment dels ingressos 
ha de permetre el sanejament 
definitiu dels comptes municipals 
i “augmentar les inversions i la 
cartera de serveis socials, així com 
una baixada d’impostos”, va dir 
l’alcalde ja en la seva investidura, 
apuntant cap a on anirà la gestió 
municipals els pròxims quatre anys.

La “gestió econòmica responsable 
i prudent” comportarà continuar 
amb l’aposta per “la diversificació 
econòmica, la creació d’ocupació 
i la innovació”, amb projectes com 
la consolidació de Zona Líquida i el 

L’ENTRADA DE NOUS INGRESSOS PERMETRÀ BAIXAR ELS IMPOSTOS I INVERTIR EN 
POLÍTIQUES DE DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA COMPTANT AMB EL SECTOR INDUSTRIAL

CANVI DE PARADIGMA MUNICIPAL 

UN CENTENAR DE VEÏNS VAN ASSISTIR A LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE 
LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL 2019-2023, EL 15 DE JUNY .

INVERSIONS PRIORITÀRIES 2019-2023
Obres pendents del nucli antic i la façana fluvial: reforma de la plaça 
del Molí del Sindicat, l’embarcador i la zona de bany, recuperant 
també la Baixada de la Barbulla, cofinançades amb fons europeus

Arranjament de la pista d’estiu de la Societat
 
Construcció d’un centre de dia per a la gent gran

Recuperació de l’escorxador municipal com a espai de joves i entitats

Implementació del reg a les Valls

Nova depuradora d’aigües residuals a les Sorts

Recerca de finançament per la carretera que ha de connectar 
Riba-roja a l’autopista AP-7 i l’autovia A-7 que comuniquen Lleida 
i Saragossa, a través d’Almatret i la Granja d’Escarp. El projecte ja 
està en fase de redacció

3 MESOS D’OBRES

9 DE JULIOL: CONSTITUCIÓ D’UNA COMUNITAT DE REGANTS A LES VALLS17 de juliol
el dipòsit ha d’entrar en 
funcionament segons 
estableix la llicència 

mediambiental

suport als emprenedors, el reg a 
les Valls i la creació d’un banc de 
terres per impulsar l’agricultura, 
la dinamització turística al voltant 
del pantà de Riba-roja o l’economia 
circular, en aquest cas “exigint 
la implantació de les inversions 
associades al projecte de les 
Valls amb la creació de 30 llocs 
de treball, per començar”. També 
es té en compte la tramitació, 
“lenta però amb pas ferm”, de la 
central hidroelèctrica reversible 
entre Riba-roja i la Fatarella.

Aposta per la Ribera Nord 
El restabliment de les relacions 
amb la Generalitat i amb la 
comarca va ser un altre dels punts 
del discurs d’investidura de Suárez, 
que va insistir un cop més en la 
importància d’impulsar “polítiques 
supramunicipals conjuntes” per 
fer front a la pèrdua de mil llocs de 
treball amb el tancament anunciat 
dels dos reactors nuclears d’Ascó 
l’any 2030 i 2032. I en aquest 
sentit, Suárez apunta que això 
passa per “facilitar una única 
localització empresarial conjunta 
per al Nord de la Ribera coliderada 
pels Ajuntaments de Flix, Ascó 
i Riba-roja, els municipis del 
nord que creuen en la indústria”.

Després de 10 anys de tràmits, 
el 4 d’abril l’Ajuntament de Riba-
roja atorga llicència d’obres 
a l’empresa Lestaca per tirar 
endavant la inversió a les Valls, 
en un clima d’oposició a la 
comarca i malgrat la negativa 
de la Generalitat a atendre als 
veïns i l’alcalde de Riba-roja, 
cessat com a director territorial. 
Deu ajuntaments de la comarca 
(tots excepte Flix, Ascó i Tivissa, 
a més de Riba-roja), així com 
Maials i Almatret, han presentat 
un contenciós administratiu 
per impugnar aquesta llicència 
davant el jutge, com ja van fer 
amb l’acord de Ple que ja ha 
estat resolt favorablement.

El dimarts 9 de juliol se celebrarà 
una Junta General de Constitució 
de la Comunitat de Regants de les 
Valls, a la qual estan convocats 
tots els propietaris de les finques 
d’aquesta zona. L’objectiu és 
promocionar l’agricultura com 
a activitat econòmica, en un 
nou compromís arrancat a 
Lestaca com a contraprestació 

ne la concessió. Com en tots 
els projectes de regadiu que 
s’impulsen al país, la Generalitat 
en subvencionaria el 85% de 
l’import de les obres, mentre 
que el 15% restant va a càrrec 
dels propietaris, i en aquest 
cas ho pagaria l’empresa. 
Aquest és el segon intent 
d’impulsar regadiu al terme.

a l’activitat del dipòsit de residus. 
En total són unes 130 hectàrees, 
amb un projecte per fer arribar 
el reg a la zona valorat en 
894.243,15 euros. De la reunió del 
dia 9 n’ha de sortir un president 
i una comissió encarregada de 
redactar els Estatuts per enviar 
a la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE) sol.licitant-

IMATGE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL VAS DEL DIPÒSIT A LA PARTIDA DE LES VALLS.
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1.  Vladimir Abikh, Rússia (carrer Major, 64)   2.  Romina Cristi, Xile (façana Cementiri municipal)   3.  Luogo Comune, Itàlia (carrer Santa Madrona, 7)       
4.  Simona Rukuižaitė,  Lituània (Pedrera 10, al costat de l’escorxador)    5.  Elara Elvira, Galícia (carrer La Palla, 44)   6.  Roser Gay, Riba-roja d’Ebre, i 

i Gloria Grau, Barcelona (Carrer Garites, 27).    7.  Adrià Cid, Riba-roja d’Ebre (carrer la Palla, 13, al costat del porxo del carrer Portal)   
8.  Sarah  Misselbrook, Regne Unit (carrer Major, 3). MÉS INFORMACIÓ: WWW.RIUDART.CAT 
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NOVES OBRES A LA RUTA RIU D’ART

Nou artistes, a més de l’Aula d’Art 
de Riba-roja d’Ebre, han pres part 
aquest any a la quarta edició del 
festival internacional Riu d’Art, 
organitzat per la regidoria de Joventut 
i Riba Rocks, i apadrinat enguany per 
l’artista Enrique Larroy. L’estada al 
poble s’ha allargat del 10 al 22 de juny, 
dues setmanes per desenvolupar 
intervencions artístiques en diferents 
espais de Riba-roja. Les propostes de 
2019 van ser seleccionades pel jurat 
entre les 60 presentades a concurs, 
procedents de 30 països del món. 

Així, els residents del Riu d’Art 2019 
han estat dos artistes urbans: el 
rus Vladimir Abikh i l’italià Luogo 
Comune; la xilena Romina Cristi, que 
repeteix amb una proposta interactiva 
a la façana del cementiri; la lituana 
Simona Rukuižait, la gallega Elara 
Elvira i l’anglesa establerta al poble 
Sarah Misselbrook.  Completen el 
cartell els riba-rojans Adrià Cid, amb 
una intervenció amb ceràmica al 
costat del perxi del carrer la Palla, 
i Roser Gay, que ha fet un mural 
en una escalinata al carrer Garites 
combinant estils amb l’artista 
barcelonina Gloria Grau. 

9 ARTISTES NACIONALS I INTERNACIONALS I LES ALUMNES DE L’AULA D’ART DE RIBA-ROJA HAN PARTICIPAT EN LA 
QUARTA EDICIÓ D’UN FESTIVAL QUE ANY RERE ANY EMBELLEIX ESPAIS I FAÇANES DEL NUCLI ANTIC I URBÀ

A més, l’Aula d’Art ha participat per tercer any pintant una figuera a 
la cantonada dels carrers Ebre i les Voltes, on de nou les alumnes 
d’art riba-rojanes han plasmat els noms de les cases del poble 
d’aquella barriada en el que vol ser un homenatge als veïns de Riba-
roja, també als nostres avantpassats, deixant constància del pas del 
temps i les persones. Aquesta intervenció se suma a l’Arbre de la 
Vida del carrer Sequer que van fer el 2017 i a l’ametller florit que van 
pintar l’any passat a la intersecció dels carrers Sant Bartomeu i les 
Eres. La professora d’Art, Isabel Torres, destaca la implicació de les 
seves 9 alumnes en el projecte i en l’activitat de tot l’any: “Venen molt 
contentes i són molt actives, s’impliquen molt en el projecte i fa molts 
anys que ens coneixem”. Enguany per crear l’arbre han utilitzat pedres 
de riu pintades, en les que també han pres part per primera vegada els 
alumnes de l’Aula infantil, en aquest cas pintant marietes. 

LA FIGUERA DE L’AULA D’ART

2 3

5 6 7 8

4

Galeria d’art a l’aire lliure
Del seu pas per Riba-roja, els artistes 
n’han destacat l’ambient i la bona 
acollida que han rebut per part 
dels veïns, el ritme de vida tranquil 
i el fet de conviure amb artistes de 
disciplines diferents durant dues 
setmanes com una experiència molt 
enriquidora. I, de tot plegat, al poble 
en queda una galeria d’art a l’aire 
lliure. 

Després de quatre edicions, ja hi ha 
una ruta Riu d’Art amb una trentena 
d’obres per visitar, que convida a 
passejar per tots els espais urbans 
on s’han realitzat intervencions 
artístiques, i que serveix també per 
realçar el Nucli Antic i el patrimoni 
històric local, com els rentadors, 
el castell, la façana fluvial i l’antic 
escorxador municipal. 

60
artistes de 30 països 

diferents d’arreu del món 
van optar al concurs per 

venir al poble

3 MESOS D’OBRES

3
5 6

7
8
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‘Els forns d’oli de ginebre. Una 
indústria a Riba-roja d’Ebre’ és 
el títol de la mostra temporal que 
acollirà el Museu Etnològic i de 
Cultures del Món, entre l’11 de juliol i 
el 13 d’octubre, per donar a conèixer 
a la capital catalana el ric patrimoni 
riba-rojà al voltant dels forns d’oli 
de ginebre. L’espai museístic del 
carrer Montcada, situat davant del 
Museu Picasso, exposarà el llegat 
d’aquestes construccions de pedra 
seca arreu del terme municipal i la 
feina de documentació que ha fet 
l’entitat Amics de Riba-roja amb el 
suport de l’Ajuntament.

Això ha estat possible gràcies al 
testimoni oral de la gent gran del 
poble que hi ha participat, sobretot 
contribuint a localitzar-los, en 
total 24 ja, la majoria declarats 
Béns Culturals d’Interès Local i en 
tràmit de ser nacionals. L’objectiu 
és conservar i valorar aquest 
patrimoni com a actiu visitable. El 
primer forn es va localitzar fa 30 
anys, però en fa sis anys que els 
voluntaris d’Amics es van bolcar 
en el projecte, descobrint tota una 
indústria al municipi i la més gran 
concentració arreu de l’Estat. 

EL MUSEU ETNOLÒGIC I DE CULTURES DEL MÓN EXPOSARÀ EL RIC PATRIMONI DE PEDRA 
SECA LOCAL. A L’AGOST ES FARAN LES PRIMERES EXCAVACIONS ARQUEÒLOGIQUES

LA INDÚSTRIA DELS FORNS, A BARCELONA

Han impulsat festes per divulgar 
com s’obté el preuat oli amb 
propietats veterinàries i medicinals, 
xerrades, llibres, caminades, 
... Aquest estiu s’organitza una 

estada amb sis estudiants de la 
Universitat de Barcelona (UB) i 
dos arqueòlegs per estudiar in 
situ aquestes construccions de 
pedra seca, realitzant les primeres 
excavacions per aprofundir en el 
seu coneixement. L’Ajuntament 
es farà càrrec de l’estança i la 
manutenció per promoure el seu 
estudi. I també s’està treballant en 
la seva museïtzació a través d’una 
beca de l’Institut Ramon Muntaner 
(IRMU) a una estudiant de doctorat 
de la Universitat Rovira i Virgili.

EL GRUP DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA VISITANT EL FORN QUE 
EXACAVARAN AQUEST ESTIU PER ESTUDIAR AQUESTES CONSTRUCCIONS. 

FINALITZA EL PRIMER CURS 
SENSE LLIBRES A L’ESCOLA 

Els alumnes de l’escola sant Agustí 
estan ja de vacances després d’un 
curs en el qual han acomiadat a 
9 alumnes de 6è, que a partir de 
setembre estudiaran a l’institut de 
Flix. Acaba així el primer curs que a 
l’escola han treballat sense llibres, 
enfocant els aprenentatges “en 
ambients i treball en circuits, pels 
quals ha de passar cada nen com 
si fos la lliçó del llibre: pensant, 
buscant i aprofundint segons 
necessitats detectades a l’aula. 
A més, ells mateixos s’avaluen. 
L’equip docent estem molt satisfet 
amb aquest canvi, més adequat 
a la demanda d’avui dia”, diu la 
directora, Leó Cervelló, qui tot just 
aquest fi de curs ha posat fi a 33 
anys com a mestra a l’escola de 
Riba-roja i es jubila. No ha estat 
l’única: Maria Jesús Salvadó també 
es va jubilar a principi de curs. 

Leo està contenta amb la seva 
trajectòria després d’haver viscut 
“l’evolució de l’Educació: abans 
estaven al poble fins a 8è i estava 
molt enfocat als grans; en canvi, 
ara es dóna més importància als 
cursos dels petits. El meu primer 
any eren 250 alumnes, però fa deu 
anys es va crear la ZER com a escola 
rural, i compartim especialistes 
amb la Palma” explica. 

Menys alumnes el pròxim curs
Olga Casals, que fa dues dècades 
que exerceix de mestra a Riba-roja, 
agafarà el relleu a la direcció el 
pròxim curs. De cara al setembre, 
hi ha 67 alumnes matriculats, cinc 
menys que els que van començar 
el curs que ara acaba. A P3 se 
n’incorporaran 6, a més dels dos 
fills d’una família nova al poble, que 
entraran a P5 i a 5è de Primària. 

L’EXPOSICIÓ EXPLICARÀ 
aquesta potent indústria local ja 
des de l’època preindustrial, amb 
documents de principi de segle 
XVII que demostren un comerç 
consolidat al nostre poble, afavorit 
per la navegabilitat del riu Ebre 
per traslladar el preuat producte 
fins a Tortosa i Saragossa. S’hi 
podrà veure la maqueta d’un forn, 
estris i diversos audiovisuals, 
alguns dels quals amb ulleres 
de realitat virtual. També es 
programaran quatre conferències 
i es presentarà el llibre amb 
l’estudi que va impulsar el 
Centre d’Estudis de la Ribera 
d’Ebre (CERE), amb el suport de 
l’Ajuntament i la Diputació.

Mostra del 21/3 al 30/6
Entrada gratuïta

Museu Etnològic i de Cultures 
del Món - Seu Montcada

ELS FORNS
D’OLI DE
GINEBRE

Una indústria de Riba-roja d’Ebre

Mostra de l’11/7 al 13/10 - Entrada gratuïta
Museu Etnològic i de Cultures del Món - Seu Montcada
Carrer Montcada 12
Més informació: reservesmeb@bcn.cat · Tel.: 93 256 23 00
Amb la col·laboració dels Amics de Riba-roja d’Ebre

barcelona.cat/museu-etnologic-culturesmon
twitter.com/muec_bcn
@MUEC_BCN
facebook.com/muecbcn

16
declarats Bé Cultural 

d’Interès Local (BCIL), i 
en tràmit de ser-ho en 

l’àmbit nacional 

COINCIDEIX AMB LA JUBILACIÓ DE LA DIRECTORA 

AQUEST CURS S’HAN JUBILATS DUES MESTRES: MARIA JESÚS SALVADÓ 
(esquerra) I LEÓ CERVELLÓ (dreta), A LA FOTO AMB  TOTS ELS ALUMNES.
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OPINIÓ

QUÈ ÉS LA FIC?
FIC és l’acrònim de la Federació d’Independents de Catalunya. Tot i que 
és registrada al registre de partits polítics, no podem afirmar que sigui 
un partit polític; més aviat és un paraigua legal que permet la presentació 
de candidatures únicament a les eleccions municipals de Catalunya. És 
una organització d’associacions polítiques, com Més Riba-roja, i el seu 
objectiu és el progrés econòmic i social de pobles i comarques, vetllant 
pels seus interessos. Per tant, Més Riba-roja no rep directrius polítiques 
de cap partit o aliè a la realitat riba-rojana. Més Riba-roja és una eina de 
Riba-roja al servei de Riba-roja.
Aquesta ha estat una resposta de riba-rojans compromesos amb el 
present i futur del nostre poble, que no vol veure’s condicionat per agents 
externs o obligat a prendre decisions o deixar-les de prendre contra la 
legislació vigent o els interessos dels riba-rojans. Tots coneixem que 
aquesta ha estat la dinàmica intervencionista de molts partits en relació a 
la inversió realitzada a les Valls.

Des d’aquí volem agrair a tots 12 candidats que van constituir una 
candidatura amb un nou projecte per Riba-roja en una nova manera 
d’entendre la política local. De la mateixa manera volem donar 
l’enhorabona als 6 electes que han pres possessió del càrrec i que ja 
estan treballant en el nou equip de Govern perquè aquesta legislatura 
sigui de nou un èxit.
Des de Més Riba-roja s’ha ofert als 3 regidors de CP la possibilitat de 
participar del Govern amb la creació de tres comissions mixtes. Aquest 
podria ser un bon inici per aprofundir en futures col.laboracions en 
diferents projectes cabdals per a la nostra vila.

CP

¿APOSTAMOS POR LA UNIDAD, NOS ESCUCHARON?
Han pasado las elecciones, desde aquí queremos felicitar a todos los 
vecinos de Riba-roja que ejercieron su derecho al voto y agradecer, 
como no, a los que depositaron su confianza en nosotros, es lo 
natural y lo democrático. ¡FELICIDADES!

Decíamos “EL QUE MÁS VOTOS TENGA ALCALDE Y TODOS A 
GOBERNAR”. Entendíamos que dado el estado de todos contra Riba-
roja, no podíamos estar divididos, hemos sido leales defendiendo al 
equipo de gobierno municipal en prensa, radio, TV y redes sociales, 
haciendo una defensa a ultranza de Riba-roja. Las elecciones no nos 
fueron favorables, por lo tanto el Alcalde nos manda a la oposición, 
totalmente democrático, ahora bien ¿es lo más acertado? Hay 
personas que dicen que estamos enfadados, y llevan razón, pero no 
con el Alcalde, lo estamos con nosotros mismos pues renunciamos 
al protagonismo, siempre en beneficio del pueblo y de la UNIDAD, 
¡habríamos cumplido nuestra promesa!

¿QUE TONTOS, VERDAD? Defenderemos este depósito mientras 
se mantenga el acuerdo de  implantación de una empresa de 
30 trabajadores por parte de l’Estaca. Denunciaremos los 
incumplimientos de cualquiera de las partes. Prometíamos: reducción 
del IBI al 0.70, el ICIO al 2%, IBERDROLA, RESIDENCIA-CENTRO 
DE DIA (frente consultorio), BASURA EN LOS CONTENEDORES 
SOTERRADOS, la mayoría del pueblo votó en contra, desde la 
oposición vigilaremos que los ingresos que se generen, tanto del 
depósito como de la empresa, se inviertan en las personas.

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Riba-roja d’Ebre ha 
participat en la 7a edició del Dia del Voluntari de Protecció Civil, celebrada 
a Cardona, on el seu responsable, Carles Blanch, va rebre de mans del 
conseller d’Interior, Miquel Buch, un reconeixement a la tasca d’aquesta 
entitat local, després de deu anys inscrita al Registre especial de Protecció 
Civil de la Generalitat. En aquests deu anys per l’associació han passat 15 
voluntaris del poble, tot i que ja estava operativa des de feia anys, prevenint 
i ajudant en l’activació d’emergències, riuades, incendis i col.laborant en 
actes d’alta concentració ciutadana, inclús en tasques de suport en cas 
d’emergències fora vila. Blanch, que està de voluntari a l’associació des 
de 1992, recorda especialment els incendis de Pinell de Brai i Rasquera.

RECONEIXEMENT AL VOLUNTARIATVÍDEO “SOM RIBA-ROJA”

CARLES BLANCH AMB EL CONSELLER D’INTERIOR DEL GOVERN CATALA, 
MIQUEL PUIG, A L’ACTE DE CARDONA. FOTOGRAFIA BOIXADERA

“Tots pertanyem a un lloc que ens fa sentir 
com a casa i on tenim records inesborrables. 

Per naltres aquest indret és...

CODI QR PER ACCEDIR AL VÍDEO 
DES DEL TEU MÒBIL

L’Àrea de Promoció Econòmica 
ha presentat un vídeo de la marca 
Som Riba-roja d’Ebre, amb els 
valors i avantatges locals, per 
generar autoestima i projecció 
exterior del municipi. Resultat del 
Pla 20.30, reflecteix entorns físics 
i patrimonials, entitats i cares 
conegudes per mostrar que som 
un poble viu, amb qualitat de vida i 
múltiples opcions i implicació.
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23

del  22  
JUNY
al 15
SET.

Piscines 
Municipals
Obertes tots els 
dies de les 11 a 
les 20 hores

 11
SET.

Diada 
Nacional de 
Cataluya

14
SET.

 

VIII Caminada 
de la Lluna 
Plena

Per  participar cal 
inscripció prèvia.

de l’1 
al 26 

JULIOL

Curset  de 
Natació 
Infantil
Piscines Municipals 

De dilluns a divendres, 
horari grups a concretar 
segons edat i nivell.

A partir de 3 anys 
(nascuts 2016).

de l’1
JULIOL

al 14
AGOST

Curset  de 
Natació per 
Adults
Piscines

Horari a concretar.

AGENDA www.riba-roja.cat/agenda

 de l’1
JULIOL
del 13 
AGOST

Aquagym
Piscines
Horari  a concretar

Per a totes les edats.

1 i 8 
AGOST

 

Ioga a la 
fresca
Plaça del Forn

14
JULIOL

“Mulla’t per 
l’Esclerosi 
Múltiple”
Piscines 

del 22 
JUNY
al 2 

AGOST

Casal d’estiu 
per a nens 
de 3 a 12 
anys

Inscripcions per 
quinzenes a les 
oficines municipals.

de l’11 
al 25

JULIOL

Camp de 
Treball per 
a Joves

Tercera edició. 
Organitza la Direcció 
General de Joventut, 
amb la col.laboració de 
l’Ajuntament.

del 15 
al 19

JULIOL

Jornades 
Culturals de 
la Txavalada

19 
JULIOL

 19H

Taller sobre 
el Cos 
Europeu de 
Solidaritat 
Europeu
Zona Líquida

10
AGOST

19 H

I Aniversari 
de la 
Txavalada

Jocs Olímpics per colles, 
carnada popular i djs. 

30 
AGOST

NIT

Festa 
Voluntaris 
de la
 Festa Major
Pista d’estiu

Sopar amb tots els 
veïnes i veïnes que hagin 
contribuït a organitzar 
les festes majors per 
agrair la seva tasca. 

7 
SET.

 

25è 
aniversari 
de la Jota 
Plaça Església

Taller per apendre a 
ballar la jota, ballades i 
sopar popular.
Organitza el grup de 
Jotes de Riba-roja.

de l’11 
JULIOL

al 13 
OCTUBRE

Exposició 
“Els forns 
d’oli de 
ginebre”  
Barcelona

Mostra temporal que 
acollirà el Museu 
Etnològic i de Cultures 
del Món. 

FES-TE 
VOLUNTARI/A
DE LA FESTA MAJOR!

INTERESSATS TRUQEU O ENVIEU UN WHATSAPP AL 658.389.283 (Anna Gironès)

 Del 2
al 4

AGOST

Festes
Barri Santo 
Domingo

20 
JULIOL

 

Natació 
Non-Stop
Piscines

12 
JULIOL

 

Futbol Sala 
Infantil
Poliesportiu

27 
JULIOL
19.30 H

37è Aplec de 
Sardanes
Plaça de 
l’Església

Ballades amb la Cobla 
Cossetània. 
A les 21.30 hores Sopar 
de Germanor. 
Reserva de tiquets al 
telf. 645 266 603.
Organitza: Agrupació 
Sardanista de Riba-roja.

ESTIU
 

Caminades 
al capvespre

Més informació a 
l’Ajuntament.

Inscripcions a 
l’Ajuntament. 

del 23 
al 28

AGOST

Festa Major 
de Sant 
Bartomeu

Divendres 23 a les 
23 hores, a la sala de 
la Societat, el pregó 
donarà el tret de 
sortida de les festes.

Consulteu la resta 
d’actes al programa 
de Festa Major i al web 
municipal.

VIU L’ESTIU A 
RIBA-ROJA!Jornada solidària


