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MÉS SERVEIS I 27 NOUS NÍNXOLS AMB 
L’ AMPLIACÓ DEL CEMENTIRI ( Pàg. 5)

FIGOT TOUR I AMICS DE RIBA-ROJA 
PROMOUEN EL PATRIMONI LOCAL (Pàg. 6)

COWORKERS DE SIS PAÏSOS EUROPEUS 
VISITEN ZONA LÍQUIDA DINS UN PROJECTE 
DE COOPERACIÓ TRANSNACIONAL (Pàg. 6)

DESPRÉS DE 10 ANYS de tràmits i negociacions, intensificades els darrers 
mesos, al desembre ha entrat a l’Ajuntament la sol.licitud pel permís d’obres per 
construir el centre de valorització de residus i el dipòsit controlat de les Valls, un 
projecte que Urbaser va plantejar el 2008, tot i que fins quatre anys després no 
va comptar amb el vistiplau d’impacte ambiental de la Generalitat. A més s’ha 
fet efectiva la compra dels terrenys a la partida de les Valls, a 8 quilòmetres del 
nucli urbà, en un emplaçament de 34 hectàrees, on l’orografia del terreny i el sol 

NÚM

21
BUTLLETÍ MUNICIPAL  

HIVERN 2018/19

argilós va propiciar que s’aprovés el Pla Especial Urbanístic el 2014. Aquell any 
l’empresa disposava de tots els permisos per construir. Malgrat tot, en un context 
econòmic canviant, Urbaser va paralitzar la inversió i no va ingressar els diners 
previstos en el primer conveni. L’entrada de Griñó i els ajustos per adequar-lo 
als requeriments de la Generalitat i a la nova llei de convenis han facilitat tirar 
endavant ara una primera fase, amb una inversió de gairebé 5,5 milions i uns 
ingressos municipals mínims de 240.000 euros l’any. Pàgina 3 i 4

RIBA-ROJA PORTES OBERTES transforma el carrer Major en un gran aparador 
amb tota classe d’artesania i productes autòctons, per donar a conèixer i posar 
a la venda productes i creacions locals, aprofitant la proximitat de les festes, en 
una iniciativa impulsada per artistes i comerços riba-rojans dins el Pla 20.30. El 
mercadet estrena format amb molt bona acollida, tot promovent el comerç de 
proximitat i anunciant que arriba un Nadal ple d’activitats  Pàgina 7 i 8

MÉS INGRESSOS QUE DESPESES I 
REDUCCIÓ DEL DEUTE EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE 2019 (Pàg. 5)

DIPÒSIT DE RESIDUS DE LES VALLS
URBASER TRAMITA LA LLICÈNCIA D’OBRES 

 RIBA-ROJA D’EBRE

VIAL D’ACCÉS PEL CAMÍ DE LES VALLS

CENTRE DE VALORITZACIÓ 
I DIPÒSIT DE RESIDUS DE LES VALLS

FUTURA CARRETERA A LA GRANJA D’ESCARP 
enllaç a l’autovia A2 i a l’autopista AP2 

Vall de la Barquera (Vall de Torà) 
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
competència d’altres, sovint ferotge, per 
aconseguir-les per casa seva.

En el marge esquerre, des de fa 10 anys 
hi ha projectat un centre de valorització i 
dipòsit de residus, a uns 6 quilòmetres del 
nucli urbà, i s’acaba de demanar llicència 
d’obres per executar-lo. Si les coses es 
fan ben fetes, podem compatibilitzar totes tres propostes amb les ja existents, 
com la Zona Líquida i els sectors econòmics que ja generen riquesa al poble. 
Aquesta obra suposarà inicialment una inversió de 10 milions d’euros, contractes 
a empreses locals, ofertes laborals als nostres veïns i uns ingressos al Consistori 
que li permetran millorar substancialment la situació econòmica i financera. 
Disposeu d’informació en aquest butlletí, i resto obert a atendre-us personalment. 
Hem anat informant en el butlletí sobre la tramitació d’aquest projecte amb total 
transparència i accés obert a la informació, de la mateixa manera que l’hem 
treballat amb la prudència, la cautela i la discreció que necessita la tramitació 
de qualsevol projecte inversor en un municipi. Catalunya, en matèria de gestió 
mediambiental ha estat a l’avantguarda de l’Estat, mimant els recursos escassos 
d’un petit país per fer-lo sostenible; aquest projecte no serà una excepció i obre 
la porta a futures inversions en la vessant del medi ambient i l’economia circular.

Aprofito per desitjant-vos unes bones festes nadalenques en companyia dels 
vostres éssers estimats, i una millor entrada d’any que de ben segur, portarà 
bones noves a la nostra Vila. Bon Nadal i millor Any Nou!

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

La catifa de fulles no deixa veure l’enrajolat de la plaça de Vila, símptoma 
inequívoc que la tardor avança inexorablement per deixar pas a gelades i boires 
que cauen sobre els carrers il•luminats de Nadal. Tot plegat, un Macondo màgic 
que embolcalla les parades de comerços i entitats que obren portes al carrer. 
Un Macondo que s’estén més enllà en un gran terme municipal a banda i banda 
d’un riu que vertebra i ens connecta amb la resta del món.  És en la riquesa i la 
immensitat d’aquest terme on les generacions que ens han precedit han obtingut 
el necessari per viure. I és en la immensitat d’aquest terme on poden tenir cabuda 
les diferents activitats econòmiques perquè en continuem fruint les generacions 
que vindran. Fer-les totes elles possibles i compatibles és responsabilitat del 
govern municipal.

Des de la Corporació s’està treballant amb el Consorci de Polítiques Ambientals 
de les Terres de l’Ebre (COPATE) perquè la UNESCO ampliï la reserva de la 
biosfera a Riba-roja, a l’espai del terme que ja compta amb la protecció del PEIN i 
de la Xarxa Natura 2000 damunt de la pressa. Més de 6.500 hectàrees d’alt valor 
biològic al voltant del pantà, i que ja compta amb infraestructura turística per 
generar riquesa amb voltant del turisme fluvial.

En el marge dret del nostre terme, s’està desenvolupant un projecte europeu a 
cavall del nostre terme i la serra de la Fatarella per construir una de les grans 
centrals hidroelèctriques reversibles d’Europa, projecte ja declarat d’interès 
comunitari per la UE i que es troba en tràmit de declaració d’impacte ambiental 
estatal. Se’ns demana prudència, discreció i cautela, atès que estem competint 
amb projectes similars en termes veïns. De fet, l’experiència dels anys que porto 
al vostre servei m’ha ensenyat, entre moltes altres coses, a ser discret i prudent 
pel que fa a matèria d’inversions a casa nostra, per evitar interferències i la 
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Horari de dilluns a divendres de 16:45 a 20:30 h
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Farmàcia M. Puig Vilàs . . . . . . . . .  

Atenció al client del servei 
de cable i fibra òptica . . . . . . . . . . .

977 41 22 08

977 40 18 63 

977 40 19 52
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977 40 30 97

902 240 202

977 40 18 51

977 41 64 39

977 41 61 55

977 095 155

657 887 236

977 41 64 63

977 41 60 52

977 41 61 05

977 09 51 51

Cementiri
Horaris de visita: Tots els dies de 9 a 18 h

Deixalleria de Flix 
Horari de dilluns a divendres, de 8 a 12 h i de 
15 a 17h. Dissabte de 8 a 12 h

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

ELS PREGONS,

ARA TAMBÉ

AL TEU MÒBIL!
Aquest butlletí es distribueix gratuïtament 
per totes les cases del municipi. Si no el 
rebeu correctament, poseu-vos en contacte 
amb l’Ajuntament o envieu-nos un correu 
electrònic a premsa@riba-roja.cat. www.ebando.es
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COM FUNCIONA
UN DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS

PROJECTE DE LES VALLS 
Vall de la Barquera (Vall de Torà)

Fase 1: 
PROJECTE 
EN TRÀMIT

30 ANYS
DE CONTROL

Vida útil 21 anys

un cop 
clausurat

Amb una línia de triatge amb capacitat 
de 25.000 tones/any (15 tones/hora). 

I una línia de premsat dels residus

Imatge dipòsit controlat
del Garraf

750 t/a
PAPER

I CARTRÓ

500 t/a
RESIDUS

PLÀSTICS

500 t/a
RESIDUS

METÀL·LICS

2650 t/a
FRACCIÓ

ORGÀNICA

Gestió externa. Altres centres de valorització i
plantes de compostatge.

Gestió externa en funció del tipus
de residu.

6.857.067 m3

25.000 t/a

Tractament 
de biogàs

Tractament 
de lixiviats

Control accés
BÀSCULA

Control sortida
BÀSCULA

PROCEDENT D'ALTRES CENTRES DE VALORITZACIÓ

22.000 t/a
TRIAT 

I PREMSAT

5.000 t/a 25.000 t/a
DE BROSSATRIAT 

línia
PREMSAT

línia
TRIATGE

17.000 t/a
Residu 

TRACTAT

CEL·LA 1

1.293.591 
m3 

VIDA ÚTIL
3,88 anys

CEL·LA 2

2.291.804 
m3 

VIDA ÚTIL
6,88 anys

CEL·LA 3

1.604.768 
m3 

VIDA ÚTIL
4,81 anys

CEL·LA 4

1.666.904
m3 

VIDA ÚTIL
5 anys

RESIDUS
NO 

ACCEPTATS

Pressupost fase 1 
EN TRÀMIT

CEL·LA 1
3,11 M€

ALTRES INSTAL·LACIONS
2,3 M€

5.498.952,28 €

+

DIPÒSIT DE RESIDUS TIPUS II (NO PERILLOSOS) 

CENTRE DE VALORITZACIÓ 
DE RESIDUS

És una instal·lació on els rebuigs dels 
residus (les fraccions no reciclables) són 
dipositats de manera que no contaminin 

l’entorn. Els residus es van col·locant sobre 
un terreny, prèviament impermeabilitzat, 

en capes de poc gruix que es 
compacten per disminuir-ne el 
volum. Cada dia es cobreix de 

terra per eliminar males 
olors i evitar problemes 

sanitaris.
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UBICACIÓ

EN EL PARATGE de 
les Valls destaca 
l’òptima orografia 
del terreny i el seu 
sòl argilós.

1    Entrada

Es pesa i es verifica l'origen 
dels residus per comprovar 
que l’abocament estigui 

autoritzat.

2    Descàrrega 

El vehicle es dirigeix al moll 
de descàrrega i buida el 

contingut que porta.

3    Compactació 

Una màquina compactadora 
reparteix els residus en 
capes de poc gruix sobre el 
terreny, impermeabilitzat 
amb diverses làmines i 
canals per impedir filtracions 
que contaminin les aigües 
subterrànies. Els residus es 
colguen cada dia amb terra 

per  un
 correcte confinament.

4      5      6    

Capa impermeable inferior.  
Capa de drenatge  dels 
lixiviats.  Bassa de recollida

 dels lixiviats

El fons s’impermeabilitza 
amb argila, polietilè i 
geotèxtil perquè els lixiviats 
(líquid molt contaminant 
que es genera de la 
descomposició) no es puguin 

filtrar sòl avall i contaminar 
les aigües subterrànies. Una 
capa de drenatge (graves) 
recull els lixiviats i els 
condueix fins a les basses de 
recollida per tractar-los com 

a aigües residuals.

7    Xarxa de drenatge
 de gasos

Una bateria de canonades 
permet evacuar els gasos 

que es generen dins del 
dipòsit (un 45/50% metà); 

en aquest cas s’incineraran.

8    Zona clausurada

La cel·la (vas) es construeix 
en un barranc, reomplint-lo i 
modificant el relleu de la 
zona. Un cop ple i clausurat 
l’espai queda regenerat 
paisatgísticament i pot ser 
recuperat per a altres usos.

03

EL PROJECTE D’URBASER TIRA ENDAVANT
TRAMITA LA PRIMERA FASE PER CONSTRUIR UNA DE LES 4 CEL.LES DEL DIPÒSIT I EL CENTRE DE VALORITZACIÓ 

El projecte de les Valls preveu la 
construcció d’un dipòsit controlat 
de residus de classe II, definits i 
acotats per l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) com a no 
perillosos, així com un centre 
de valorització amb una línia de 
triatge i una altra línia de premsat 
on se seleccionaran les fraccions 
no reciclables que compleixin 
els requisits per ser dipositades 
a la instal.lació adjunta. La resta 
d’elements valoritzables s’enviaran 
a altres plantes de compostatge 
i centres de valorització per ser 
igualment tractades segons la seva 
naturalesa (paper, plàstics, metalls 
i orgànica), incloses aquelles 
fraccions de residus no acceptats 
en aquest dipòsit de tipus II. La 
capacitat del centre de valorització 
serà de 25.000 tones anuals, el que 
són 15 tones cada hora.

Un cop seleccionat i premsat, el 
residu es dipositarà en una de 
les quatre cel.les independents 
que preveu el dipòsit de les Valls. 
La capacitat total és de 6.857.067 
metres cúbics; o el que és el 
mateix: 250.000 tones l’any, en gran 
part procedents d’altres centres de 
valorització de Catalunya. Amb tot, 
es construiran per fases, a mesura 
que es vagin clausurant: la primera 
cel.la, l’obra de la qual està en 
tràmit, té una capacitat d’1.293.591 
metres cúbics i tindrà una vida 
útil de quasi 4 anys. Un cop acabi 
l’explotació d’aquesta, s’habilitaran 
successivament les altres tres: una 
segona cel.la de 2.291.804 metres 
cúbics (amb gairebé 7 anys de 
vida útil), una d’1.604.768 metres 
cúbics (quasi 5 anys) i una última 
d’1.666.904 metres cúbics (també 5 
anys). El segellat i confinament de 
les cel.les serà també independent, 
amb la qual cosa als 21 anys 
d’explotació caldrà sumar-ne 30 de 
seguiment i control a cada una.

El projecte contempla la 
impermeabilització dels terrenys 
per no contaminar el sòl  i una 
xarxa de drenatge, tant dels gasos 
com dels líquids que puguin sorgir 
de la descomposició (lixiviats). 
Es dipositaran en capes que es 
compacten i diàriament es colgaran 
de terra per evitar males olors i 
problemes sanitaris (veure gràfic).
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L’AJUNTAMENT RENEGOCIA EL CONVENI PER 
FER VIABLE EL PROJECTE DESPRÉS DE 10 ANYS
HA CALGUT AJUSTAR-LO A L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL I A LA NOVA LLEI DE 2015 SOBRE CONVENIS PÚBLICO-PRIVATS
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Aprovació i 
signatura del 
primer conveni 
entre 
l’Ajuntament i 
Urbaser. 
L’empresa 
tenia opcions 
de compra 
sobre els 
terrenys però 
no hi havia 
projecte, 
s’acompanya 
d’una petita 
memòria.
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Obtenció de la 
declaració 
d’impacte 
ambiental per 
part del 
Departament 
de Territori i 
Sostenibilitat. 

20
13

Aprovació del 
Pla Especial 
Urbanístic per 
part de la 
Comissió 
d’Urbanisme 
de Catalunya. 
-> A partir 
d’aquest 
moment 
Urbaser podia 
haver iniciat 
l’obra, però el 
projecte queda 
en stand-by.
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Es reinicien les 
negociacions. 
L’Ajuntament 
reclama el 
deute de 
l’empresa, 
segons el 
conveni de 
2008: Urbaser 
paga 75.000 
euros però no 
ingressa els 
150.000 
restants.
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L’Ajuntament 
autoliquida el 
deute 
reclamant els 
150.000 euros 
pendents de 
cobrament.

Fe
br

er
 

20
18

 

Es resola favor 
dels interessos 
municipals el 
recurs de 
reposició 
presentat per 
l’empresa 
perquè 
l’Ajuntament 
reconsideri la 
seva postura.
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Urbaser 
interposa un 
recurs 
contenciós 
administratiu 
davant un 
jutge.

M
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L’empresa 
lleidatana Grup 
Griñó SA 
adquireix el 
50% del 
projecte i 
constitueix, 
junt amb 
Urbaser, 
l’empresa 
Lestaca, 
societat que 
construirà i 
explotarà les 
instal·lacions 
de les Valls. 
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Es crea la 
Comissió de 
Medi Ambient 
de l’Ajunta-
ment, formada 
per l’alcalde, el 
regidor de 
Serveis i el cap 
de l’oposició, 
per seguir 
l’evolució de les 
negociacions.
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L’empresa paga 
els 150.000 
euros. 
 
 L’Ajuntament 
aprova extingir 
el conveni de 
2008 i aprovar 
inicialment el 
nou conveni 
amb l’empresa 
Lestaca. 
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Sol·liciten el 
permís d’obres, 
actualment en 
tràmit.

Nova 
carretera 
de les Valls 4 M€

+ 329.937,136 €  
FORA DE CONVENI

Per millorar els camins de Maials i de les Valls, 
convertint-los en un nou vial d'accés a les 
instal·lacions. Són sis quilòmetres de via, amb dos 
carrils de tres metres d’ample i un metre de 
cuneta.

FASE DE CONSTRUCCIÓ
Peonatge segons les necessitats de la constructora 
adjudicària

CONSOLIDACIÓ I EXPLOTACIÓ 
EN ELS 21 ANYS DE VIDA ÚTIL 
DE LES INSTAL·LACIONS

Nombre de treballadors quan es gestioni l’entrada de 
200.000 tones/any.

1 Director
1 Comercial
1 Administrativa
1 Cap de planta-explotació
1 Operari bàscula

 

1 Carretó carreter (Toro) Base
2 Carretó carreter
2 Palista
4 Manteniment i serveis

10.000 €/ANY per al butlletí municipal 

Els riba-rojans tindran preferència en les ofertes laborals 
de l'empresa Griñó a tot Catalunya. 

Exempció 
impost 
de la brossa

90.000 €
/any

Cànon 
Explotació 10,5 M€

/21 anys
500.000 €/any

90 €/any
per immoble

Relació llocs 
de treball

Els veïns de Riba-roja d’Ebre no pagaran taxa de 
recollida d’escombraries a partir de l’any 2019. 
Aquest és un impost municipal que es paga 
trimestralment i grava el servei de recollida 
domiciliària, conducció, trasllat, abocament, 

manipulació i eliminació d’escombraries i sòlids 
urbans d’habitatges, allotjaments, locals i 

establiments.

Màxim que ingressaria l’Ajuntament si entren els 
residus industrials previstos (250.000 tones/any), a 
raó de 2 €/tona.

Ingressos mínims per l’Ajuntament a partir de 2019:
150.000 euros/any els 3 primers anys
175.000 euros/any a partir del 4t any

(*) El conveni preveu 3 €/tona en cas dels residus urbans, tot 
i que el Programa de Gestió de Residus de Catalunya 
específica que aquest tipus de residu no pot entrar en 
dipòsit de titularitat privada com és el cas, caldria un canvi 
en la normativa que no es preveu. El preu d’entrada en 
dipòsit dels residus urbans, a més, duplica el cost de gestió 
respecte al residu industrial, amb la qual cosa els termes 
econòmics que s’han negociat amb el nou conveni 
s'haguessin vist modificats a la baixa per la pròpia viabilitat 
del projecte.

El setembre de 2011 es redacta l’avantprojecte, amb 
informe favorable de Servei Territorial de 
Mobilitat de les Terres de l’Ebre. El projecte, 
amb data de juliol de 2018, es presenta a 
l’Ajuntament a l’octubre d’aquest any i està 
en tràmit per iniciar les obres a principis de 
2019. 

CONVENI
2018* 
ENTRE 

AJUNTAMENT 
I L’EMPRESA 

LESTACA 

+

14

€

ingressa l’Ajuntament aquest any 2018 en concepte dels dos impostos 
municipals lligats a la tramitació del projecte: un 4% per l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i el 2% de taxes de tramitació

(*) El conveni inclou un clàusula amb “el compromís de l’empresa de renovar el conveni durant la vigència de l’explotació del centre, amb 
l’obligació de mantenir o elevar les condicions econòmiques de l’inici. Així, en cas de prorrogar, renovar o acordar un nou conveni mai podran 
pactar-se a la baixa les condicions econòmiques gestionades”. 

La viabilitat del projecte ha passat 
per una renegociació del conveni 
signat el 2008; i fins i tot l’entrada 
d’una nova empresa, la lleidatana 
Griñó, i la constitució d’una nova 
societat, Lestaca Proyectos SA, 
per gestionar el projecte. El 
primer escull ha estat adequar 
els acords amb Urbaser a la nova 
llei de convenis entre privats i 
administració, ja que des del 2015 
no es permet una durada de més 
de 4 anys. A l’executar-se per fases, 
però, l’Ajuntament tindrà capacitat 
per renovar o renegociar el conveni  
cada vegada que es demani llicència 
d’obres per fer nova cel.la. 

Sobre la taula també han estat les 
contraprestacions econòmiques 
(cànon) al municipi durant els 21 
anys d’explotació, acordats fa una 
dècada sense tenir el projecte 
redactat ni les autoritzacions 
que regulen el residu que pot 
entrar en un dipòsit controlat. 
També la relació dels llocs de 
treball, igualment ajustats a les 
dimensions de les instal.lacions,  En 
el renegociat, s’estableix un mínim 
de 240.000 euros anuals per a les 
arques municipals els primers tres 
anys, 265.000 a partir del quart any, 
mantenint els 3 euros/tona en el 
cas improbable que entrin residus 
urbans. Els veïns no pagaran 
brossa a partir de 2019 i s’invertiran 
4 milions d’euros en un vial d’accés, 
independent de la futura carretera 
a Almatret.  
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2.221.9996,80 euros. Aquests són 
els diners amb els que compta 
l’Ajuntament per gestionar les 
necessitats del municipi per a l’any 
2019. Això inclou les despeses 
corrents de personal i de serveis, 
festes i equipaments del mateix 
ajuntament, a les quals es destina 
la major part dels diners, fins a 
1.558.385,78 (un 74,67% del total). 
A més, 138.683,66 euros són per 
donar suport a les entitats locals 
i per costejar serveis que presten 
altres administracions, com el 
transport escolar, l’escola de 
Música, la gimnàstica per a la gent 
gran i la labor de les assistentes 
socials, amb un lleuger increment 
en els Serveis Socials que presta el 
Consell Comarcal.

Destaca també la reducció de la 
partida destinada a amortitzar 
crèdits i pagar interessos i 
comissions bancàries: 115.249,31 
euros el 2019, xifra que representa 
una disminució pràcticament a la 
meitat del que s’ha pagat als bancs 

MÉS INGRESSOS QUE DESPESES PER AL 2019
EL PRESSUPOST MUNICIPAL PREVEU 263.143 EUROS D’INVERSIONS, REDUINT A LA MEITAT EL DEUTE AMB ELS BANCS 

Els riba-rojans que en la passada 
diada de Tots Sant es van apropar 
al cementiri van poder veure ja 
l’ampliació realitzada en aquest 
espai municipal, adequant-lo amb 
nous serveis fins ara inexistents, 
com són uns lavabos oberts al 
públic, i un dipòsit de cadàvers. 
L’expansió s’ha realitzat cap a la 
zona est de l’històric cementeri, 
en uns terrenys de titularitat 
municipal, i ambdós espais han 
quedat comunicats a través d’un 

passadís. L’obra, realitzada per 
la brigada municipal, permet a 
l’Ajuntament disposar de 27 nous 
nínxols. Amb tot, la capacitat és 
molt major, ja que el projecte 
preveu la construcció de 177 
nínxols, donant resposta a les 
necessitats futures de la població, 
després d’anys de carència. 
Aquesta primera fase, amb 120.000 
euros invertits, es completarà amb 
un pàrquing i l’adequació del vial 
d’accés a la zona.

MÉS SERVEIS I NOUS NÍNXOLS 
AMB L’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI

EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ VA VISITAR L’AMPLIACIÓ, JA QUE EL 
PROJECTE COMPTA AMB UNA SUBVENCIÓ DE L’ENS PROVINCIAL.

Des de finals de novembre es fan 
obres d’estabilització als talussos 
de les carreteres C-12 i T-741, a 
Flix, en un trajecte habitual pels 
conductors que venen o van a Riba-
roja, especialment el tram abans 
de la rotonda d’accés a la fàbrica 
sortint del poble veí. L’actuació 
consisteix a repicar i sanejar els 
talussos, i instal.lar noves malles 
i murs de contenció per reforçar-

OBRES A VIES DE RIBA-ROJA I FLIX 
PER EVITAR DESPRENIMENTS

ne la seguretat, després que els 
aiguats d’octubre van fer caure 
una pedra de 1.500 quilos a la via 
sense per sort ocasionar danys. 
Igualment s’està treballant en 
una obra similar per solucionar 
definitivament els despreniments 
a la T-7411, entre l’estació de tren 
i el pont de Riba-roja. La inversió 
és de 673.672 euros i els treballs 
s’allargaran durant quatre mesos.

L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS VAN SERVIR 180 CLOTXES EN EL DINAR PER  A 
LA GENT GRAN CELEBRAT DURANT EL PONT DE NOVEMBRE..

INGRESSOS
2.221.996,80€

PRESSUPOST
MUNICIPAL  

2019

DESPESA
2.086.961,87€

aquest any. Això es possible perquè 
es liquiden dos préstecs i, a més, 
a 31 de desembre finalitza el Pla 
d’Ajust que es va haver de fer a finals 
de 2013, obligats per una llei estatal, 
per posar ordre a les finances 
municipals. En aquests cinc anys, 
l’ajuntament ha capgirat la situació 
de la tresoreria, que havia arribat a 
ser de mig milió d’euros negativa, 
aconseguint assolir un romanent 
positiu i una reducció de més de la 
meitat del deute municipal, que avui 
se situa en el 23,06%.

Tot plegat, ha permès que aquesta 
legislatura s’hagi pogut recuperar 
la capacitat inversora del municipi. 
Així, el pressupost de 2019 reserva 
263.143,12 euros per a inversions, 
entre les quals destaquen 
l’arranjament de la pista d’estiu 
de la Societat, la renovació de la 
xarxa de clavegueram de la plaça 
de l’Enher, la climatització de la 
sala segona de l’Ajuntament i un 
rocòdrom per al pati de l’escola. 
Amb tot, es contempla superàvit: 

els càlculs municipals preveuen 
que les despeses siguin inferiors 
als ingressos, per complir amb la 
llei d’estabilitat pressupostària com 
obliga l’Estat.

Més ingressos
Així, els ingressos seran 2.221.996,80 
euros. Els diners arriben 
principalment de la recaptació en 
impostos i taxes: 988.948,21 euros. 
D’aquests, 669.635 euros provenen 
dels impostos directes (IBI, BICES, 
IAE, vehicles i plusvàlua), que 
s’han mantingut sense pujades els 
darrers quatre anys, i s’hi sumen els 
impostos indirectes (39.000 euros) 
com l’ICIO de construccions, que 
preveu liquidar les obres realitzades 
a les turbines de la pressa. 

A més s’han de sumar 280.313,18 
euros en taxes i preus públics, 
un capítol que es redueix en cinc 
punts percentuals perquè els veïns 
deixaran de pagar la brossa, un cost 
que assumirà l’empresa gestora 
del dipòsit de residus i el centre de 
valorització de les Valls.

L’aportació de Lestaca fa que 
augmentin les transferències 
corrents i també s’incrementen 
en un 25% les transferències de 
capital que arribaran a les arques 
municipals, en aquest cas per la 
subvenció per a la pista d’estiu que 
ha atorgat la Diputació de Tarragona. 
Igualment, el capítol dels passius 
financers és de 0 euros, ja que no es 
contempla demanar cap préstec. 
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COWORKERS EUROPEUS A ZONA LÍQUIDA
VISITEN L’ESPAI PER CONÈIXER EL NOSTRE MODEL DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

Representants de cinc països de la 
Unió Europea: Letònia, Alemanya, 
Irlanda, França i Regne Unit, han 
visitat Riba-roja per conèixer de 
primera mà Zona Líquida. Tots 
ells formen part d’un projecte 
de cooperació transnacional: 
CoLabora. “European Cooperation 
Project on coworking spaces in rural 
area”, en el qual participa el Centre 
d’Iniciatives Socioeconòmiques 
(CIS) Ribera d’Ebre Terra Alta, 
impulsor a Catalunya de la xarxa 
Cowocat Rural. Aposten per 
reactivar l’economia rural europea 
a partir de les TIC i de comunitats 
actives que treballin en xarxa, 
frenant el despoblament i captant o 
retenint talent als pobles.

Els interessava conèixer com va 
néixer Zona Líquida, l’any 2012, a 
partir d’una sala buida pel trasllat 
de la biblioteca i la disponibilitat al 
poble de fibra òptica d’alta velocitat, 
així com l’evolució fins a la vintena 

EL GRUP EUROPEU I ELS COWORKERS RIBA-ROJANS, EL PASSAT 13 DE 
NOVEMBRE, DURANT L’INTERCANVI A ZONA LÍQUIDA.

FER XARXA 
AMB LA URV
La Universitat Rovira i 
Virgili s’ha sumat a la xarxa 
Cowocat Rural creant el 
primer espai de coworking 
rural universitari al campus 
Terres de l’Ebre, a Tortosa, 
inicialment amb capacitat per a 
15 microempreses o autònoms. 
L’objectiu és que el CIS els 
assessori per fomentar projectes 
i emprenedoria en l’àmbit de 
l’economia digital, sumant 
sinergies entre la comunitat 
universitària i els emprenedors 
del territori, compartint activitats 
i formacions.

d’usuaris actuals i com s’ha estès 
a altres territoris a través del CIS. 
Durant el viatge van visitar altres 
espais, amb models diversos, ja que 
a Riba-roja ho gestiona l’ajuntament 
però n’hi ha de privats i d’altres 
lligats al tercer sector i a l’economia 
social. Es tracta de “traspassar 

20
espais d’arreu del país 
formen part de la xarxa 

cowocatrural.cat

Figot Tour tancarà l’any amb una 
caminada el dia 30 pel GR-99, de 
15 quilòmetres, i amb un balanç 
molt positiu. El col.lectiu, sorgit del 
grup Riu i Esport del Pla 20.30 per 
dinamitzar l’economia i la societat 
riba-rojana, ha organitzat el 2018 
sis caminades sota el lema ‘Coneix 
el teu terme’, amb cada vegada 
un major nombre de participants. 
L’objectiu és fomentar el turisme 
actiu i promocionar el patrimoni 
natural i paisatgístic de Riba-roja, 

83 KM A PEU PER CONÈIXER EL 
TERME AMB ELS FIGOT TOUR

fronteres i cooperar amb regions 
europees amb les que tenim molts 
punts en comú. Podrem aportar 
coneixement i experiència, perquè 
aquí ho tenim més desenvolupat, i 
segur que també aprendrem moltes 
coses que podrem aplicar aquí”, diu 
la gerent del CIS, Begoña Garcia. 

II Festa de l’Oli de Ginebre organitzada 
per Amics de Riba-roja per divulgar 
com es feia antigament la  
destil.lació d’aquest preuat 
producte, amb moltes propietats 
veterinàries i medicinals. La 
trobada, que ja es va fer el 2016, vol 
donar a conèixer aquest ofici antic, 
que ha deixat un important llegat 
de construccions de pedra seca al 
municipi. De fet, 11 dels 24 forns 
d’oli de ginebre localitzats van ser 
declarats fa dos anys Bé Cultural 

AMICS DE RIBA-ROJA PROMOU EL 
PATRIMONI LOCAL DE PEDRA SECA 

IMATGE DELS PARTICIPANTS DE LA CAMINADA FIGOT TOUR D’OCTUBRE, AL 
CLUB NÀUTIC, PUNT D’ARRIBADA DESPRÉS DE 12 QUILÒMETRES.

d’Interès Local (BCIL), als quals 
se n’afegiran cinc més ja en tràmit. 
I l’Ajuntament ja ha sol.licitat a 
la Direcció General de Cultura 
Popular de la Generalitat que 
aquests 16, i el pou de gel també 
BCIL, es declarin Bé Cultural 
d’Interès Nacional, com a Zona 
d’Interès Etnològic (ZIE). L’objectiu 
és conservar-los com a actius 
visitables, quan l’art de pedra 
acaba de ser declarat Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat.

lligat a l’esport. Han visitat el Pou i 
el Mirador dels Barrancs, la Punta 
del Duc, la Teuleria de la Boca de 
la Vall, el Forn i el Pi de Carlets i 
el Pi i la Cova de Montbrió, a més 
de donar suport a la Caminada de 
la Lluna Plena i a la cursa solidària 
contra el càncer de Santa Agda. 
Amb la “Cremagreixos” del darrer 
diumenge de l’any, el 2018 s’hauran 
caminat 83,53 quilòmetres, i 
començaran el 2019 amb una 
caminada a la presa de Matafosa. 

EL FORN DE PEDRA SECA DE LA ZONA D’ESBARJO DE LA GARITA VA 
ACOLLIR LA II FESTA DE L’OLI DE GINEBRE EL 3 D’OCTUBRE.
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OPINIÓ

L’HOSPITAL QUE MEREIXEM
L’Hospital Comarcal de Móra és des dels anys 80 un centre de referència on els 
riba-rojans i els ciutadans de tres comarques rebem assistència hospitalària 
i especialitzada. Va ser un dels èxits territorials en matèria de salut durant 
el desenvolupament del model sanitari català, model de referència europeu. 

Tot i això, les decisions preses en el seu model de gestió ens han portat a un 
dèficit crònic d’inversió que ha generat deficiències greus en la infraestructura 
i el malestar del personal que hi treballa en condicions laborals indignes. La 
situació és del tot kafkiana si coneixem, que essent un hospital que ha generat 
beneficis, aquests han estat capitalitzats per l’empresa gestora SAGESSA, 
que s’ha emportat més de 4 milions d’euros cap a l’Ajuntament de Reus.

Els darrers dies hem rebut satisfets el comunicat que el CatSalut se’n farà 
càrrec directament a través d’una empresa 100% pública. Això permetrà una 
autonomia de gestió i pressupost. Les decisions es podran prendre des del 
territori, alliberant-nos de la gestió i decisions que es prenien des de Reus. 
Sortosament queda aparcada la idea de crear una empresa per gestionar tots 
els hospitals de les Terres de l’Ebre, inclòs el nostre hospital comarcal, cosa 
que podria provocar el desplaçament de decisions de Reus a Tortosa, opció 
poc interessant.

Caldrà seguir com es desenvolupa el nou model de gestió perquè l’hospital 
recuperi els serveis de qualitat que mereixen els nostres veïns, atesos per uns 
professionals que, donant sempre el millor de si mateixos, no han treballat en 
les millors condicions laborals.

CP

¿ HASTA CUANDO ?
¡El pueblo siempre tiene la razón! Máxima importante en política 
actual, siempre que nos beneficie. El PdCat obtuvo su respaldo en el 
año 2011 y 2015, el pueblo les dio su confianza para gobernar Riba-
roja y lo están haciendo, bien o mal esa es la cuestión: bien cuando 
el pueblo se beneficia de la firma de un convenio con URBASER en el 
año 2008, mal si se perjudica con el convenio firmado este año 2018 
Lestaca (Urbaser/Griñó). Dos convenios firmados por dos alcaldes 
diferentes para el establecimiento de un “vertedero”, según palabras 
del alcalde actual, siendo de residuos urbanos en el 2008 y ahora en 
2018 de residuos industriales. Curiosamente nadie ha protestado por 
facebook, habiendo desaparecido “Defensora de Riba-roja”, portavoz 
de la lucha.

Las diferencias de lo que percibiría el pueblo con el convenio 2008, y 
entre paréntesis con el convenio de 2018: 12 Km. de carretera hasta 
el cruce carretera Maials – Almatret (6Km. hasta “vertedero”). 40 
puestos de trabajo (6 puestos de trabajo). Cantidad mínima a percibir 
por el pueblo 300.000 € (150.000 €). Cada uno de vosotros debéis sacar 
las consecuencias porque este Ayuntamiento anula el de 2008 y firma 
otro en 2018 perdiendo el pueblo; 6  Km. de carretera, 34 puestos de 
trabajo y 150.000 € cada año. ¿Es normal?

¿Porque el Alcalde y los cuatro concejales del PdCat votan en contra 
de que por cada puesto de trabajo menos de los prometidos, Urbaser-
Griño tendría que abonar mensualmente al Ayuntamiento 2.000 €? 
¿Por qué? 

A més del mercat nadalenc 
Riba-roja Portes Obertes, el 
comerç local ha posat en marxa 
una campanya promocional per 
animar els veïns a fer les compres 
nadalenques al petit comerç de 
proximitat. Així, 12 establiments: 
Casa Adell, Farmàcia Puig, 
Somper, Forn Montserrat, 
Llibreria Montse, Perruqueria 
Maria Teresa, Bar Pota, Merceria 

COMPRAR AL COMERÇ 
RIBA-ROJÀ TÉ PREMI

Repunts, Cal Grando, L’Agrari, 
Objectes de regal Jordi i Núria, i 
Espinosa,  amb el suport de la Unió 
de Comerç i Serveis de Riba-roja 
(UCSR) i l’Ajuntament, sortejaran 
12 lots valorats en 30 euros, 
que podran ser bescanviats per 
productes, entre aquells que facin 
les compres al poble. El sorteig es 
farà el 4 de gener, al Parc de Nadal, 
amb berenar per als més petits. 

COPA DE LLETRES L’11ª EDICIÓ HA MARIDAT LA LITERATURA DE TITE 
PERALTA, COIA VALLS I XULIO TRIGO AMB VI CATERRA DO TERRA ALTA.

XERRADA SOBRE BULLYING PER A PARES I MESTRES AMB DANIEL 
GABARRÓ ORGANITZADA PER L’AMPA I LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ. 

MEMBRES DE LA UCSR, A LA RIBA-ROJA PORTES OBERTES.
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20

AGENDA

 23
DES
 12H

Contacontes 
‘Un nadal ple 
de contes’
Biblioteca

 24
DES
 18H

Arribada 
Pare Noel 
i Tronc de 
Nadal
Plaça de la Vila

 26
DES
 12H

Recollida de 
Cartes

Baixos de 
l’Ajuntament

 31
DES
 18H

Home dels 
Nassos

Plaça de la Vila

del 2 
al 3

GENER
11-12.30H

Tallers de 
Manualitats 
amb Pasta 
de Sal 
Aula d’Art

del 2 
al 4

GENER
16-19H

Parc de 
Nadal i 
Videojocs
Pavelló 
Municipal

 6
DES
 18H

Cavalcada 
Reial
Plaça de la Vila

Arribada dels Reis 
Mags, adoració del 
Pessebre vivent i 
lliurament de regals

Amb Roser Gay. 
Preu 10 euros.

18
MARÇ

DIA

Romiatge 
a l’ermita 
de Santa 
Madrona

 19
GENER

20H

Foguera de 
Sant Antoni i 
Sopar popular
Plaça del Refossar

33A FESTA SANTA AGDA
FESTA D’INTERÉS COMARCAL:

 29
GENER

17H

Jocs de taula 

Sala de Plens

Demostració i 
degustació de 
plans casolans
Sala de Plens

 30
GENER

17H

Festa de l’Avia 
amb el joc del 
15 i berenar
Sala de Plens

 31
GENER

17H

 1
FEBRER

18H

Masterclass 
de Zumba

Plaça de la Vila

 2
FEBRER
9.30H

III Cursa 
popular 
Santa Agda

Solidària amb la lluita 
contra el càncer de 
mama. 

23H Ple 
Proclamació
Sala de Plens

Ple Extraordinari 
a l’Ajuntament per 
a la proclmació de 
l’Alcaldessa i Regidora 
de Santa Agda 2019. I 
pregó de festes. 

Tot seguit, Revetlla a la 
Societat.

TARDA Inauguració
exposició 
d’Art
Sala de Plens

 3
FEBRER

17H
Jocs recreatius  
Sala de Plens

Dia de 
Santa Agda  

 5
FEBRER

DIA

10.30H Repartiment 
rams
Baixos de 
l’Ajuntament

Repartiment de rams 
per l’ofrena floral.

10.30H Repartiment 
rams
Baixos de 
l’Ajuntament

Repartiment de rams 
per l’ofrena floral.

11.30H Comitiva
Plaça de la Vila

Comitiva per recollir la 
Santagdera Major i el Pa 
Beneït per anar a missa.

12H Santa Missa 
i Processó
Església 
parroquial

18H 33è Gran 
Berenar
Sala de Plens

Servit per senyors 
voluntaris, sorteig de 
la tradicional Toia i 
sorpreses.

Per a petits, a partir 
de 5 anys 
Els dilluns, de les 17:30 
a les 18:30 hores.

A partir de 10 anys 
Els dimarts, de les 
17:30 a les 18:30 hores.

Adults
Els dilluns, de les 
18:45 a les 20:15 hores, 
i els dijous, de les 17:30 
a les 19 hores.

NADAL 2018:

ACTIVITATS 
TRIMESTRAL
ESPORT
Gimnàstica per a la 
gent gran
Dos grups, segons 
l’edat. 
Dimarts, dimecres i 
dijous, de les 10 a les 
11 hores, i de les 11 a 
les 12 hores. 

Gimnàstica de 
manteniment
Dimarts, dijous i 
divendres, de les 19:30 
a les 20:30 hores.

Ioga per a adults
Divendres, de les 19:30 
a les 20:30 hores.

ACTIVITATS 
TRIMESTRAL
ART

22
DES
9H

I Torneig 
lliure de 
petanca
Camp futbol 

 FINS
AL

24 DES

Recollida 
Solidària de 
joguines
Ajuntament

Amb la col.laboració 
de Creu Roja  Joventut 
Mòra la Nova. 

del 27 
al 28
DES

16-19H

Tallers de 
Manualitats, 
Jocs i 
Ludoteca 
Antic cinema de 
la Societat

Cal portar berenar.

 del 29 
al 30
DES

Torneig de 
Pàdel
Pistes de Pàdel

 29
DES
 17H

Titelles “Les 
meravelles 
de l’Orient
Antic cinema la 
Societat

Organitza Club Tennis 
Pàdel Riba-roja d’Ebre

30
DES

8.30H

Caminada 
20.30 
Cremagreixos
Plaça de la Vila

Distància 12 - 15 km.
Dificultat moderada

ACTIVITATS DE
GENER A MARÇ: 

22
GENER
8.30H

Caminada 
20.30 
La presa de la 
Matafosa
Plaça de la Vila

Distància 12 a 15km.
Dificultat moderada

31
MARÇ
MATÍ

6a Figot Race 
BTT

 2
MARÇ
 18H

Sortida  El 
Tricicle 
“Hits”
Teatre Victòria 
Barcelona

 2
FEBRER

17H
V Torneid de 
Videojocs
Sala de Plens

Organitza: L’Associació 
de joves la Txavalada

Organitza l’Associació de 
Dones de Riba-roja.
Incripcions a l’Aula de 
Música fins al


