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NADAL PER A TOTHOM. Un any més ja tenim aquí el Nadal. Aquestes festes arriben 
carregades de molts actes tradicionals. És una època de l’any en què ens retrobem 
amb familiars i amics en llargues sobretaules, i de dies de festa per compartir amb 
les persones més properes totes les activitats que el municipi posa al nostre abast. 
Com sempre, un programa pensat especialment per a la canalla, però sense oblidar 
els més grans, amb tres dies de Parc de Nadal, tallers de manualitats, ludoteca, 
videojocs, l’arribada del Pare Noel, el Tronc de Nadal, la visita dels Patges Reials 
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i l’Home dels Nassos, un concert a càrrec de la Banda de Música de Benissanet, 
titelles amb la companyia L’invisible, la revetlla de Cap d’Any per donar la benvinguda 
al 2017 amb l’orquestra Flash o l’esperada cavalcada dels Reis Mags. A més, la 
solidaritat també té presència aquests dies amb el Nadal Solidari que portarà al 
poble l’obra “La extraña pareja”, de l’Orfeó reusenc, i on les entrades s’intercanviaran 
per aliments. Tot plegat, uns dies per gaudir de Riba-roja i de totes les activitats que 
s’han preparat perquè tothom trobi el seu moment de gaudi nadalenc. Pàgina 8

ÈXIT DEL PORTA A PORTA. El nou sistema de recollida selectiva 
d’escombraries ha capgirat els índexs, i és que Riba-roja ha passat de separar 
per fraccions un 23% a un 79%. El canvi en el servei vol evitar l’increment de 
l’impost de la brossa que s’hauria d’aplicar per l’augment del cànon que es 
paga per dipositar les deixalles a l’abocador. Pàgina 3 
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ELS FORNS D’OLI DE GINEBRE I EL POU DE 
GEL, BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (Pàg. 4)

“POBLES VIUS”, NOVA MARCA PER REACTIVAR 
EL COMERÇ LOCAL I COMARCAL (Pàg. 5)

ZONA LÍQUIDA ES PROMOCIONA ENTRE ELS 
JOVES I EMPRENEDORS DEL PAÍS  (Pàg. 5)
 

DOLORS AGUSTÍ, PREMI A LA DEDICACIÓ AL 
MÓN SARDANISTA (Pàg. 6)

BON  NADAL  

us desitja

i FELIÇ ANY NOU!

L‘Ajuntament de Riba-roja d‘Ebre 
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EDITORIAL

TELEFONS  D’INTERÈS

BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
forns d’oli de ginebre i el Pou de Gel 
del Delahuà, distinció que reconeix 
el nostre patrimoni de pedra seca, i 
com no, la feina feta pel grup Amics 
de Riba-roja d’Ebre. A això hem 
de sumar una edició d’una Copa 
de Lletres que va maridar música, literatura i vins al cinema de la 
Societat, creant un producte d’alt valor cultural que ja viatja a altres 
pobles. Els premis Capital de la Sardana han distingit la riba-rojana 
Dolors Agustí, per la seva trajectòria local i comarcal en el foment de 
la nostra dansa, i indirectament la del treball realitzat per la nostra 
Agrupació Sardanista.

S’aproximen dies de festa però també de recolliment, sovint plens de 
nostàlgia; no puc deixar de recordar els dos joves regidors que ens han 
deixat en les darreres setmanes. Va ser un privilegi poder compartir 
taula i treballar amb ells pel nostre poble; la Tere i el Manolo han estat 
dos regidors compromesos amb tots nosaltres, referent d’entrega i 
estima per la nostra Vila.

Riba-rojanes i riba-rojans, per totes aquelles oportunitats que 
arribaran, pels grans moments que viurem plegats, i esperançat 
que els vostres desitjos es faran realitat; des de la Corporació que 
presideixo, us desitjo BON NADAL I FELIÇ ANY 2017.

L’olor de llenya, que fumeja per les llars de foc repartides pel poble, 
acompanya els curts dies d’hivern entre la boira i el cerç. L’hivern 
comença amb unes festes entranyables que sovint ocupen el carrer 
desafiant la familiar meteorologia de la nostra vila. En aquests dies de 
trobades familiars i celebracions religioses i d’altres més paganes, us 
fem arribar una nova edició del butlletí municipal.

I amb el butlletí fem entrar a les vostres cases les novetats de la 
nostra vila esdevingudes en l’últim trimestre. Crec que ens hem de 
felicitar per les fites mediambientals i culturals aconseguides durant 
la passada tardor. 

Des de l’equip de govern coneixem la gran diversitat de qüestionaments 
que molts veïns van realitzar sobre el sistema de recollida de residus 
porta a porta. Personalment he d’agrair a aquells que es van atansar 
a la Casa de la Vila per fer-me arribar directament les seves opinions 
i aportacions sobre el sistema. Per una banda, amb la decisió valenta 
de canviar al porta a porta i les aportacions de molts de vosaltres; 
i amb el treball de reciclatge en totes i cadascuna de les nostres 
llars, per l’altra, hem triplicat el reciclatge i Riba-roja dobla l’índex 
de recollida selectiva de Catalunya. Ens hem de sentir orgullosos 
del que estem aconseguint, fet del qual se’n beneficiaran les futures 
generacions de riba-rojans. En aquest àmbit, reconeixem que queda 
molta feina a fer, però la suma de petits gestos individuals ha permès 
assolir aquesta fita i èxit col.lectius.

El ple del Consell Comarcal va declarar Bé Cultural d’Interès Local els 
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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 .  . . . . . . . . . .  

Poliesportiu Municipal . . . . . . .  . . 

CEIP Sant Agustí . . . . . . . . . . . . . . . 

Llar infants Els Figotets . . . . . . . . 

Zona Líquida –  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Biblioteca – Telecentre . . . . . . . . .
Horari de dilluns a divendres de 16:45 a 20:30 h

Consultori Mèdic . . . . . . . . . . . .  . . 

Farmàcia M. Vilas . . . . . . . . . . . . . . 

Atenció al client cable i fibra . . . . 

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

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 977 41 60 03 
Horari d’atenció al públic: de 10 a 15 h

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

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

NOUS HORARIS DE TREN (R-15)
Riba-roja Móra la Nova Reus TGN BCN

6.07 6.40 7.34 7.49 9.09

7.39 8.12 9.06 9.27 10.40

11.35 12.12 13.08 13.26 14.40

13.31 14.06 15.00 15.17 16.40

18.40 19.18 20.07 20.30 21.39  

22.40 23.16 - - -

*Només circula dilluns laborables i els dies 7/12, 9/12 ,27/12. **No circula dissabtes, diumenges i festius. 
***Només circula dissabtes, diumenges i festius. ****Només circula divendres i els dies 5/12 i 7/12. 

BCN TGN Reus Móra la Nova Riba-roja

- - - 5.30 6.04

- - - 8.32 9.07

6.30 7.41 7.58 8.56 9.29

9.03 10.11 10.28 11.16 11.50

16.03 17.10 17.27 18.25 18.30

17.33 18.41 18.58 19.58 20.31

20.03 21.10 21.27 22.24 22.57
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EL NOU SISTEMA PORTA A PORTA CAPGIRA ELS 
ÍNDEXS DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA BROSSA
LA SUBSTITUCIÓ DELS CONTENIDORS SOTERRATS PER CUBELLS DOMÈSTICS HA COMENÇAT A DONAR RESULTATS

L’índex mitjà de recollida 
selectiva a Catalunya és del  

38,93%

La implantació del nou sistema de 
recollida d’escombraries porta a 
porta, deixant enrere els contenidors 
soterrats, ha estat un èxit i ha 
aconseguit, en molt poc temps, 
donar la volta als índexs de recollida 
selectiva de la brossa al municipi. El 
servei, prestat pel Consorci per a la 
Gestió de Residus Municipals de la 
Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra 

Alta, ha comportat un canvi d’hàbits 
pels veïns, i és que la recollida s’ha 
organitzat per fraccions i segons el 
dia de la setmana. Malgrat això, els 
veïns de Riba-roja s’hi han adaptat 
ràpidament, gràcies als nous cubells 
domèstics i calendaris repartits des 
de l’Ajuntament. Així, els dilluns es 

recull el rebuig i els bolquers. Les 
restes d’orgànica es recullen els 
dimecres, divendres i diumenges. 
Els envasos, dimecres i divendres. 
El paper i cartó, divendres. I a més 
de dilluns, els dimecres, divendres i 
diumenges també es podran treure 
a la porta els bolquers. Dimarts, 
dijous i dissabtes no hi ha servei de 
recollida. Coincidint amb l’inici del 
porta a porta es va fer una xerrada i 
es van instal.lar carpes informatives 
per explicar el seu funcionament, 
i educadors ambientals van visitar 
alguns domicilis per tal que tothom 
tingués clar com havia d’actuar. 
Amb tot plegat s’ha aconseguit 
reduir el rebuig, que era l’objectiu 
principal del nou sistema, ja que 
d’aquesta manera es podran evitar 
les repercussions econòmiques que 
suposarà l’increment del cànon per 
dipositar la brossa a un abocador 
(un 146% més de cara a l’any 2020). 
En cas contrari, l’Ajuntament 
es veuria obligat a pujar la taxa 
d’escombraries.

PINTEM LES FAÇANES DEL NUCLI ANTIC
L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre 
continua apostant per millorar la 
imatge del Nucli Antic del municipi, 
ara amb la creació d’una nova 
ordenança amb la qual dóna suport 
als veïns de la zona en la pintura de 
les façanes dels seus habitatges. 
El nou text regula també els colors 
que es podran utilitzar per pintar 
les cases, per tal de donar una 
imatge renovada i estèticament 

agradable del casc antic del poble. 
Els veïns interessats rebran 
la pintura necessària i un ajut 

.UNA DE LES CARPES INFORMATIVES INSTAL.LADES PER INFORMAR 
ELS VEÏNS DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA.

L’Ajuntament facilitarà 
la pintura als veïns que 

es vulguin acollir a 
aquesta mesura

.
L’OBJECTIU ÉS MILLORAR LA 
IMATGE DEL CASC HISTÒRIC.

equivalent a l’import de la quota 
de l’Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres (ICIO), meritat 
en la pintura de les façanes i de 
la taxa d’expedició de llicència 
urbanística corresponent. Els 
que s’acullin a la mesura podran 
triar entre realitzar els treballs de 
pintura personalment, demanar-
ho a un tercer o que els dugui a 
terme la brigada de l’Ajuntament.

23%
de la brossa es recollia 

selectivament a Riba-roja 
abans de la implantació 

del porta a porta

 AL CARRER MESTRE CABANÉ, entre els carrers Sant Roc i la Palla, 
s’ha renovat el clavegueram i la xarxa d’aigua potable amb una actuació 
urgent que ha costat 12.000 euros. Amb aquests treballs s’enllesteix la 
renovació de la instal.lació a tot el carrer.

A L’ENCREUAMENT DELS CARRERS LA PALLA I BARBULLA s’ha 
arranjat una petita zona triangular enjardinada. S’hi ha instal.lat un 
enrajolat de pedra rentada, reg per a les tres moreres i una nova font 
d’aigua potable. El cost de la inversió ha estat de 3.000 euros.

79%
és l’índex de recollida 

selectiva assolit a Riba-
roja amb el nou sistema 

porta a porta 
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CAMINADES PER A PROFESSIONALS I VEÏNS PROMOCIONEN I DONEN A CONÈIXER AQUEST CAMÍ NATURAL 

EL GR-99 COM A ATRACTIU TURÍSTIC

La declaració de BCIL dels 
forns i el pou posa en valor 
el patrimoni de pedra seca 

de Riba-Roja

Difondre el patrimoni natural de 
Riba-roja i la Ribera d’Ebre, i més 
concretament el camí de llarg 
recorregut GR-99, un sender que 
transcorre seguint el curs del 
riu Ebre des del seu naixement, 
a Fontibre (Cantàbria),  fins a la 
desembocadura, a Riumar, creuant 
el municipi com el riu. Amb aquest 
objectiu, aquesta tardor, s’han 
organitzat diferents visites guiades 
per donar a conèixer aquest 
patrimoni als veïns i professionals 
locals i comarcals. 

D’una banda, empresaris del 
sector turístic i tècnics municipals, 
i de l’altra, veïns de la comarca, han 
participat en diferents caminades 
per aquest camí natural per 
conèixer a fons què ofereix des de 
diversos punts de vista: la història 
de la navegabilitat de l’Ebre, 
la fauna i flora, l’impacte de la 
construcció de les preses del segle 

passat i, fins i tot, l’arquitectura que 
s’hi troba, amb una muralla àrab o 
una pedrera iber, en el cas del tram 
riba-rojà. 

L’objectiu és promocionar el 
GR-99 com a recurs turístic a la 
comarca, tant entre aquells que es 
dediquen al turisme com entre els 
ciutadans en general, de manera 
que esdevinguin els principals 
agents prescriptors d’aquest 
atractiu turístic per als visitants de 
la comarca.

El traçat del GR-99, el Camí Natural de l’Ebre, està dividit en 42 etapes, 
tres de les quals transcorren per la Ribera d’Ebre: tram 37 Riba-roja d’Ebre-
Flix, tram 38 Flix-Móra d’Ebre, i tram 39 Móra d’Ebre-Benifallet. En els 60 
quilòmetres del seu recorregut riberenc coincideix, majoritàriament, amb 
el Camí de Sirga, utilitzat antigament per pujar els llaguts riu amunt.

EL GR-99 A LA RIBERA D’EBRE

UN GRUP DE VEÏNS DE LA COMARCA VAN GAUDIR EL 16 D’OCTUBRE D’UNA 
CAMINADA PEL TRAM DEL GR-99 ENTRE RIBA-ROJA I FLIX. 

El GR-99 té

1.280 km
i va de Fontibre a Riumar, 
dels quals 11 km al tram 

Riba-roja - Flix

Els onze forns d’oli de ginebre i el 
pou de gel de Riba-roja d’Ebre ja 
són Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), després que la proposta de 
l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre 
hagi estat aprovada per unanimitat 
al Ple d’octubre del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre. Es 
tracta de dotze construccions de 
pedra seca ubicades en diferents 
indrets del terme municipal. En 
concret, un pou de gel situat a la 
partida de Delahuà, prop de santa 
Madrona, i onze forns d’oli de 
ginebre ubicats per tot el terme, 
dos d’ells a Berrús. A més, dos 
d’aquests forns fan set metres 
d’alçada i són coneguts, per la seva 
grandària, com a “catedrals”.

L’entitat Amics de Riba-roja és 
la que ha treballat durant molt 
de temps per tal de localitzar i 
inventariar aquestes estructures, 
amb el suport del Consistori. El 
seu objectiu és  contribuir a la 
seva restauració, conservació i 
valorització com a actiu visitable.

TOTS ELLS HAN ESTAT LOCALITZATS I INVENTARIATS PER L’ENTITAT AMICS DE RIBA-ROJA

ELS FORNS D’OLI DE GINEBRE I EL POU DE GEL DEL 
MUNICIPI JA SÓN BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL)

IMATGE DEL POU DE GEL QUE S’HA LOCALITZAT AL TERME MUNICIPAL. 

En aquest sentit, l’alcalde, Antonio 
Suárez, ha destacat que la 
declaració de BCIL és una “molt 

PER A QUÈ 
SERVIEN?
Els forns d’oli s’utilitzaven per 
elaborar oli de ginebre. A la 
part interna es posaven soques 
seques de ginebre i a la cambra 
del voltant s’hi feia foc. Amb 
l’escalfor, les soques suaven i 
s’aconseguia extreure aquest 
oli tan apreciat. Pel que fa als 
pous de gel, eren com unes 
neveres destinades a guardar 
durant mesos el gel de l’hivern. 
Així, cada dia s’hi posava neu o 
aigua que s’anava congelant i 
que després s’usava en medicina 
o per conservar aliments, entre 
altres. Ara, un cop aconseguit 
el reconeixement de BCIL, 
des d’Amics de Riba-roja es 
plantegen aprofundir en l’estudi 
d’aquestes construccions, 
senyalitzar-les i, fins i tot, 
organitzar visites guiades, ja que 
algunes es troben en molt bon 
estat de conservació.

bona notícia” tant per al poble com 
per a la comarca, i ha reivindicat 
“la magnífica feina etnològica 
feta per un grup de voluntaris del 
municipi, que han descobert tota 
una indústria al voltant de l’oli”. A 
la vegada, ha apuntat que aquest 
patrimoni de pedra seca “pot 
esdevenir un potencial atractiu 
turístic per al territori”, fins i tot 
amb visites guiades. 
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L’espai de teletreball Zona Líquida de 
Riba-roja ha estat present, aquesta 
tardor, en dos esdeveniments que 
han servit per projectar-lo com un 
referent en coworking rural a tot el 
país i seguir, així, promocionant el 
seu model d’emprenedoria i la seva 
xarxa professional amb l’objectiu de 
continuar ampliant el seu nombre 
d’usuaris. 

D’una banda, va participar al 
Coworking Day 2016, una trobada 
anual organitzada per l’Associació 
Coworking de Catalunya que, 
enguany, va aplegar una seixantena 
de coworkers d’arreu del país 
a Móra d’Ebre. Justament, un 
dels eixos de la jornada va ser el 
coworking rural, del qual és pioner 
Riba-roja. Des que es va crear Zona 
Líquida, aquest tipus d’espais en 
entorns rurals s’han anat estenent 
a altres territoris i han esdevingut 
model d’èxit. En aquest sentit, el 
regidor de Promoció Econòmica, 
Josep Maria Piñol, va destacar que 
“el coworking rural és una eina 

AMB MOTIU DE LES FESTES DE 
NADAL, els comerços de Riba-
roja sortegen 5 lots de compres 
i serveis per valor de 30 euros en 
cadascun dels 23 establiments 
participants. Així, cada comerç té 
una urna on els clients dipositen 
els tiquets de compra, amb el 
nom i un telèfon de contacte. Hi 
podran participar tantes vegades 
com es realitzi una compra en 
aquestes botigues. Els tiquets 
es concentraran en una sola 
urna el dia del sorteig, el 5 de 
gener, i una mà innocent extraurà 
els guanyadors. Tot plegat 
per incentivar les compres de 
proximitat al petit comerç local. 

RIBA-ROJA ES PROMOCIONA AL COWORKING DAY I AL I NETWORKING D’OCUPACIÓ JOVE DE LA COMARCA 

ZONA LÍQUIDA ES CONSOLIDA COM UN ESPAI DE 
REFERÈNCIA PER A EMPRENDEDORS DE ZONES RURALS 

“Retorna” (http://retorna.odisseujove.cat) és el nom d’una nova eina web 
que busca el retorn i la inserció laboral dels joves a les zones rurals. 
Desenvolupada pel Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques 
(CIS)  Ribera d’Ebre i la Terra Alta, permet als joves professionals donar-
se d’alta per tal de promocionar-se i trobar feina en una comarca rural. A 
la vegada, les empreses hi poden accedir per cercar perfils professionals 
que encaixin amb els llocs de feina vacants que ofereixen.

FOMENTAR EL RETORN AL POBLE

Dinamitzar el comerç local i 
reivindicar el paper cabdal de 
les botigues per mantenir la vida 
als pobles. Amb aquesta visió 
els comerciants de la Ribera 
d’Ebre estan impulsant el Pla de 
Dinamització Comercial 2016-2019 
que, entre altres accions, aquesta 
tardor ha presentat la marca 
“Pobles Vius”, el lema sota el qual 
volen promocionar conjuntament 
els seus productes i serveis, i al 
qual també es poden sumar els 
comerciants riba-rojans. 

En la mateixa línia, des de Riba-
roja s’està treballant per reactivar 
la Unió de Comerciants, una 
entitat que ja va existir i que ara 
es vol tornar a tirar endavant. De 
moment és un projecte i encara 
cal concretar com funcionarà, 
incloent-hi també empreses 

de l’escala local, amb activitats 
organitzades directament des de 
la Unió de Comerciants i el suport 
de l’Ajuntament, així com estudiar 
col.laboracions amb altres agents 
que puguin contribuir a millorar la 
salut del petit comerç.

EL REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, JOSEP MARIA PIÑOL, I ALGUNS 
PROFESSIONALS DE ZONA LÍQUIDA, AL COWORKING DAY. 

més per fer polítiques de promoció 
econòmica als pobles petits”. D’altra 
banda, Zona Líquida va ser una 
de les opcions que es va plantejar 
als participants al I Networking 
d’Ocupació Jove de la Ribera d’Ebre, 
una sessió per posar en contacte 
joves professionals amb interès 
per treballar a la Ribera d’Ebre i 
empreses del territori que busquin 
noves incorporacions a les seves 
plantilles. En aquest context, i 
amb l’objectiu que els nois i noies 
vegin en el coworking rural una 
alternativa real per emprendre, 
trobar feina i desenvolupar el seu 
projecte de vida al territori, els 
mateixos coworkers de Zona Líquida 
van exposar als joves els avantatges 
de treballar en un lloc com aquest: 
connexió a Internet d’alta velocitat, 
un espai diàfan habilitat com a zona 
de treball, una sala de reunions 
per a poder rebre clients de forma 
privada, sinergies entre diferents 
professionals o la figura del 
dinamitzador, a més de l’àmplia 
oferta de serveis del municipi. 

ELS BOTIGUERS TREBALLEN PER CREAR UNA RENOVADA UNIÓ DE COMERCIANTS

EL COMERÇ LOCAL ES REACTIVA DINS DE 
LA MARCA COMARCAL “POBLES VIUS”

de turisme i serveis. Diferents 
establiments ja han mantingut 
reunions de treball amb el regidor 
de Promoció Econòmica, Josep 
Maria Piñol, i el suport de PIMEC 
per arrencar la iniciativa. L’objectiu 
és fer accions de dinamització des 

POBLES VIUS, LA NOVA MARCA COMERCIAL DE LA RIBERA D’EBRE, ES VA 
PRESENTAR A LA FIRA MULTISECTORIAL DE MÓRA A L’OCTUBRE.
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La Guerra Civil, l’any en què es 
commemora el 80è aniversari del 
seu inici, va ser el fil conductor de 
la setena edició del Copa de Lletres. 
L’acte, organitzat per l’Associació 
de Dones, va aprofitar l’efemèride 
i va preparar una edició especial 
en què als protagonistes habituals 
de l’esdeveniment, la literatura i el 
vi, s’hi va sumar la música de gran 
format de la Banda de Música de 
Benissanet. Un maridatge cultural 
doncs, en què van confluir textos 
sobre la Guerra Civil, vins del Celler 
Cooperatiu de Gandesa i el concert 
“Remors de la memòria”. 

Els fragments literaris els van llegir, 
dramatitzats, Marina Castellví i 
Maria Franquet, dues riba-rojanes 
estudiants de segon de Batxillerat. 
La selecció va anar a càrrec de 
Josep S. Cid i l’historiador Daniel 
Piñol, amb un text de Neus Català, 
poemes d’Artur Bladé i Joan 
Perucho, i textos d’experiències 
personals d’un milicià i una dona 
durant el conflicte.

LA MÚSICA DE GRAN FORMAT S’INCORPORA A AQUEST ESDEVENIMENT CULTURAL PER PRIMERA VEGADA

LA SETENA EDICIÓ DEL COPA DE LLETRES MARIDA VI 
I LITERATURA AMB MÚSICA DE LA GUERRA CIVIL

Aquest 2016 l’Aula de Música ha començat el seu tercer curs, gràcies al 
conveni de col.laboració entre l’Ajuntament i l’Escola Municipal de Música 
de Benissanet. Un espai de formació al qual assisteixen una desena 
d’alumnes, entre infants i adults, que estudien llenguatge musical, cant 
coral, instrument i conjunt instrumental. A més, actualment dos alumnes 
riba-rojans formen part de la Banda de Música, que actua al municipi en 
dates assenyalades com la Festa Major o el tradicional Concert de Nadal.

UNA BANDA DE MÚSICA TAMBÉ DE RIBA-ROJA

L’acompanyament el va posar la
Banda de Benissanet, amb 40 
músics en directe vestits amb 
roba de l’època, interpretant 
peces també relacionades amb 
la Guerra Civil. El programa del
concert “Remors de la memòria”
el van formar la Suite 1936 i unes
obres més composades per Carles
Capseta, director de la banda, i
Ernest Manchón, amb motiu del 75è
aniversari de la Batalla de l’Ebre, en
una col.laboració que va néixer al 
setembre del 2013 amb el Consorci
Memorial dels Espais de la Batalla
de l’Ebre (COMEBE) i l’Associació 
del Poble Vell de Corbera d’Ebre. 

Aquesta banda sonora es va 
interpretar per primera vegada 
a la Cota 705, un indret simbòlic 
de la batalla, i de la qual també 
s’ha enregistrat un disc gravat a 
l’església del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre. La intenció és que aquestes 
peces “esdevinguin patrimoni del 
territori” i serveixin per mantenir 
viva la memòria de la Guerra Civil.

FOTOGRAFIA DE LA FAMÍLIA DE TOTS ELS GUARDONATS DELS PREMIS 
CAPITAL DE LA SARDANA 2016 AL TEATRE DE MOLLERUSSA.

DOLORS AGUSTÍ, PREMI A LA 
DEDICACIÓ AL MÓN SARDANISTA
Els Premis Capital de la Sardana 
2016, lliurats a Mollerussa el 25 
de novembre, van reconèixer la 
riba-rojana Dolors Agustí “per 
la seva activitat en la difusió de 
la nostra dansa nacional amb 
cursets i ballades, i per haver 
organitzat durant molts anys 
l’aplec sardanista de Riba-roja 
d’Ebre i Ascó”. Des de fa més de 

30 anys, Agustí és presidenta de 
l’Agrupació Sardanista de Riba-
roja, i tota la seva vida ha anat 
lligada a aquesta dansa tradicional 
catalana. En rebre el guardó va 
agrair especialment el suport de 
la junta de l’entitat, el consistori 
municipal i tot el seu entorn, “per 
haver estat al meu costat durant 
tot aquest temps”.

RIBA-ROJA IMPULSA LA 
PRÀCTICA D’ESPORT ESCOLAR

Riba-roja aposta per l’esport 
infantil i aquesta tardor ha 
impulsat diverses disciplines 
entre els escolars del municipi. 
Així, competeix en futbol sala 
en la categoria benjamí i en tres 
categories de bitlles catalanes: 
prebenjamí masculí, benjamí 
masculí i aleví masculí i femení. 
També es continua fent atletisme, 

encarat als Jocs Escolars de la 
Ribera d’Ebre que es faran al juny 
a Ascó, i com a novetat hi ha el 
judo, amb el qual s’està preparant 
un campionat local. A més, el 4 de 
març Riba-roja serà la seu de la 
3a Competició Comarcal de Bitlles 
Catalanes i s’està organitzant la 
primera Trobada de Pàdel amb 
infants a partir de 3r de Primària.

PROGRAMA FARCIT D’ACTES PER 
LA FESTA DE SANTA AGDA
Una de les primeres cites festives 
de l’any és la celebració de 
Santa Agda, una Festa d’Interès 
Comarcal que enguany arriba a 
la 31a edició. El ple extraordinari 
que proclamarà alcaldessa 
Dolores Heras, i regidores Montse 
i Soraya Rollizo, serà el 28 de 
gener, amb el pregó a càrrec de 
Pepita i Teresa Baldirà. A partir 

d’aquí començaran uns dies plens 
d’activitat amb torneigs de pàdel 
i videojocs, exposicions, revetlla, 
jocs, berenars, tallers de cuina i 
manualitats, la tradicional Festa 
de l’Àvia o una missa en honor a 
la santa. També es farà una cursa 
de la dona el Dia Mundial contra el 
Càncer, i una representació teatral 
solidària. Veure agenda pàg.8

LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BENISSANET DURANT LA SEVA 
ACTUACIÓ AL VIIÈ COPA DE LLETRES. 
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OPINIÓ

PROPOSTES EN POSITU
L’equip de govern ha iniciat el treball en un projecte ambiciós per a la nostra 
gent gran: la millora de la llar de jubilats i el nou centre de dia.Escoltant 
els jubilats de la nostra vila i atenent les seves necessitats ha començat a 
dibuixar esborranys del projecte de millora de la llar. Una llar que comptarà 
amb totes les instal.lacions renovades: llum, aigua, climatització i renovació 
d’aire. Disposarà d’uns nous lavabos adaptats a persones amb dificultats de 
mobilitat; també l’espai de bar serà dotat d’una infraestructura necessària 
per donar un correcte i bon servei, millorant les condicions de treball del 
conserge.
Per altra banda, també s’inicia el plantejament d’un projecte de centre de 
dia de 10-15 places que ha de donar servei a tots aquells usuaris que així 
ho desitgin i que els situarà al centre neuràlgic de la vila. Un centre de dia 
que comptarà amb serveis com una sala d’estar, lavabos adaptats i dutxa 
pediàtrica. A més dels serveis bàsics disposarà d’espais per donar serveis 
de fisioteràpia, podologia i perruqueria. També disposarà d’estances per al 
personal mèdic que treballarà (tècnics sociosanitaris, medicina i infermeria) 
i cuina office per manipular aliments. Sens dubte una proposta en positiu 
per millorar la qualitat de vida de la nostra gent gran.
Davant d’aquesta i altres propostes que intenten adaptar una realitat 
canviant a les necessitats dels nostres ciutadans, ens entristeix la crítica 
destructiva que realitzen alguns regidors aferrats al passat i amb pànic 
a qualsevol canvi. Des d’aquí els convidem a aportar propostes a l’acció 
constructiva de l’actual govern local per construir entre tots una Riba-roja 
en positiu.
Bon Nadal! 

Buena pregunta. Lo inició con el aparcamiento del Polideportivo, continuó 
con el local de los niños, la pista de baloncesto infantil, los pregones por la TV 
local, la casa del Médico, y ahora quiere quitar la Llar de Jubilats. Recuerde, 
funciona desde el año 1978 y fue ampliada en 1981, 1986 y 1994. ¿Tanto le 
molestan los niños?, ¿le molestan más los jubilados? Pues mire, los niños 
son el futuro de nuestro pueblo, los jubilados son pasado, sí pasado, pero 
gracias a ellos el pueblo siguió adelante, para que usted pueda destruir lo 
que ellos hicieron con esfuerzo y sacrificio. Usted quiere destruir el local 
de reunión y convivencia de la tercera edad, el Centro de Día puede hacerlo 
en el solar que hay enfrente del consultorio, también en el ala izquierda del 
Ayuntamiento. ¿Por qué no lo hace?, ¿tan grande es su afán de perjudicar a 
los Jubilados? 
Recapacite, ¿conectará el Ayuntamiento a la fibra óptica?, ¿volveremos a oír 
los pregones por la TV? Las basuras: ¿de verdad se cree lo que dice? Miravet 
recicla 164 kg/persona/año, Riba-roja 236 kg/persona/año. Son datos de la 
Agència de Residus de Catalunya (año 2015).
Puede ser que usted no defienda a los habitantes de Riba-roja, defienda a la 
empresa. Redujeron la limpieza de una vez al mes a dos el año 2012, después 
empezaron los olores, le ahorramos la reposición de los contenedores, 
¡los cubos valen menos!, y encima los limpiamos nosotros en nuestros 
domicilios. Silencio.

L’Ajuntament de Riba-roja ha engegat una campanya per frenar la proliferació 
de gats al nucli urbà del municipi i, a la vegada, conscienciar els veïns amb 
animals domèstics perquè retirin de la via pública els excrements de les 
seves mascotes. Així, per evitar molèsties com olors o excrements, o el risc 
de transmissió de malalties d’aquests animals a les persones, s’ha dut a 
terme una campanya de captura de gats i se n’ha prohibit l’alliberament 
d’aliment. Els animals s’han traslladat a una protectora d’animals del Baix 
Camp. A més, una ordenança específica contempla sancionar els veïns que 
dipositin aliment per a animals a la via pública i tots aquells propietaris de 
gossos que no recullin els excrements de la seva mascota. En aquest sentit, 
es gratificarà aquells que denunciïn els fets.

NOVETATS A L’ORDENANÇA DE CIVISME

CP

Aquesta tardor Riba-roja ha 
acomiadat dos veïns estretament 
vinculats a l’activitat municipal, ja 
que van formar part de l’equip del 
Consistori en diferents períodes. 
D’una banda, Tere Griso Busom, 
que la legislatura 1995-1999 
va ser regidora a l’oposició de 
l’Ajuntament, mentre que des del 
1999 fins al 2011 va ser tresorera i 

SENTIT COMIAT 

regidora de l’equip de Govern, on es 
va ocupar d’àrees com Agricultura, 
Medi Ambient i Camins, Protecció 
Civil, Turisme, Comerç o Salut. Del 
2011 al 2015 Griso va tornar a formar 
part de l’oposició. De l’altra, Manolo 
González Marín, que del 1995 al 1999 
va ser regidor de l’àrea d’Hisenda 
i Esports. Del 1999 al 2011 va ser 
regidor a l’oposició del Consistori. 

OFICINA JOVE COMARCAL
Els baixos del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, a la plaça Sant 
Roc de Móra d’Ebre, acullen des d’aquest mes de desembre un nou 
espai de 40 metres quadrats per atendre els joves d’entre 16 i 29 anys de 
tots els pobles riberencs. Així, en aquesta nova Oficina Jove hi trobaran 
informació, orientació i assessorament en matèria d’Educació, Salut, 
Ocupació, Habitatge i Participació. Un dels puntals de la nova oficina és 
el programa Garantia Juvenil, que impulsa les polítiques d’ocupació entre 
aquest sector de la població i al qual cal estar apuntat per gaudir de les 
oportunitats que ofereix. De fet, aquesta tardor una jove riba-rojana ha 
estat contractada, en el marc d’aquest programa, per realitzar tasques 
administratives al Consell Comarcal durant 6 mesos.

Tere Griso Busom.

SR. ALCALDE, QUÉ NOS QUEDA POR DESTRUIR, 
¿LOS JUBILATS?

Manolo González Marín.
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ACTIVITATS DE GENER A ABRIL: 

Activitats trimestrals al Telecentre i 
la Biblioteca municipal

Taller de memòria 
Els dimarts, de les 17 a 19 hores.

Taller de Rumikub
Els dijous, de les 17 a 19 hores.

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

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

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

Activitats trimestrals de l’àrea 
d’Esports

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

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

21 DE GENER
Foguera de Sant Antoni
A la nit, a la plaça del Refossar.

AGENDA

2 DE FEBRER
Festa de l’Àvia amb el joc del 15 i berenar
A les 17 hores, a la Llar dels Jubilats.

3 DE FEBRER
Taller de manualitats
A la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

4 DE FEBRER (Dia Mundial contra el càncer)
Cursa de la dona solidària amb les dones 
afectades de càncer de mama

Teatre “Caricias” de Sergi Belbel
A càrrec del grup La Luciérnaga.
A la tarda, a la Societat.

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 Satagdera i el Pa Beneït
A les 11.30 hores, des de la Plaça de la Vila.

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

31è Gran Berenar servit per senyors 
voluntaris i sorpreses
A les 18 hores a la Sala de plens de l’Ajuntament.

4 DE MARÇ 
3a Competició Comarcal de bitlles catalanes

12 DE MARÇ
Santa Madrona
Romeria a l’ermita i missa en honor a la 
copatrona local.

31A FESTA DE SANTA AGDA:

28 DE GENER
III 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 Dolores Heras i les regidores 
Montse i Soraya Rollizo
El pregó anirà a càrrec de Pepita i Teresa Baldirà. 
A les 23 hores, a la Casa de la Vila.
Tot seguit, Revetlla a la Societat.

29 DE GENER
III Torneig de videojocs de Santa Agda
A les 15.30 hores, a Zona Líquida.

Jocs recreatius
A les 17 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
Tot seguit, xocolata desfeta i redolets.

30 DE GENER
Parxís i jocs de taula
A les 17 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
Tot seguit, Berenar 

31 DE GENER
Taller de cuina de festa
A càrrec d’Olga Casanova. 
A les 18 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

1 DE FEBRER
Demostració i degustació de plats casolans
A les 18 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

www.riba-roja.cat/agenda

17 desembre 22hLa Societat
“LA ESTRAÑA PAREJA” ORFEÓ REUSENC

Espectacle dins el Nadal Solidari, intercanvi d’entrades per aliments

5 de gener 18h
Plaça de la Vila

CAVALCADA REIAL

Arribada dels Reis 
Mags d’Orient, adoració 

al pessebre vivent de 
la plaça de l’església i 
lliurament de regals

27, 28 i 29 desembre 
de 16h a 19h
 La Societat

TALLERS DE NADAL
Manualitats / Jocs / Ludoteca

2, 3 i 5 de gener
de 16h a 19h

 Pavelló Municipal

PARC DE NADAL I VIDEOJOCS

16h
 La Societat

TALLERS DE MANUALITATS

18h
La Societat

ARRIBADA DEL PARE NOEL I  

TRONC DE NADAL

24 desembre 

12h
Casa de la Vila
PATGES REIALS

Ens visiten per a recollir les cartes dels nens i nenes de Riba-roja

18h
La Societat

“PEIXET PEIXET”
Titelles amb la companyia L’invisible

26 desembre 
18h

Plaça de la Vila

L’HOME DELS NASSOS

Ens visita l’home que té 

tants nassos com dies li 
queden a l’any

00.30h
La Societat

REVETLLA DE CAP D’ANY

Donem la benvinguda al 

2017 amb l’orquesta Flash

31 desembre 

22 desembre 19.30h

Església de Sant 

Bartomeu

CONCERT DE NADAL

A càrrec de la Banda de 

Música de Benissanet

23 desembre 19hZona Líquida
XERRADA 

“Tornar al poble. Quedar-se al poble, una opció atractiva”


