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EL PATRIMONI DELS FORNS D’OLI DE 
GINEBRE S’INTERNACIONALITZA (Pàg. 6)

BANC DE TERRES PER PROMOURE 
L’ARRENDAMENT I LA RECUPERACIÓ DE 
FINQUES AGRÍCOLES (Pàg. 3)

NOVES METODOLOGIES I AMBIENTS DE 
TREBALL AQUEST CURS A L’ESCOLA 
SANT AGUSTÍ (Pàg. 7)

EL DIPÒSIT DE RESIDUS JA TÉ EL CODI GESTOR de l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) per començar a operar. Després d’11 anys de tràmits 
i mesos d’intenses d’obres, les instal.lacions de Lestaca poden començar 
a rebre ja els primers residus que es dipositaran a la cel.la construïda al 
que era la Vall de Torà. La construcció del primer dipòsit, d’1,29 milions de 
metres cúbics de capacitat, ha requerit un moviment de 340.000 metres 
cúbics de terra; disposa de cinc capes d’impermeabilització: una d’argila, 
dues de bentonita, una làmina de polietilè i una de geotèxtil, així com tota 

NÚM

24
BUTLLETÍ MUNICIPAL    

HIVERN 2019/20

una xarxa de drenatge per reduir al mínim l’impacte mediambiental. El 
dipòsit compleix les millores tècniques que exigia la Direcció General de 
Qualitat Ambiental, incorporant a més una segona bassa per recollir les 
aigües pluvials de la vall, de manera que no entrin al vas. En aquest dipòsit 
només es poden tractar residus industrials de tipus II, no perillosos. Així, 
tots els residus que hi arribin a les Valls passaran un control d’accés i aniran 
identificats amb informació del seu origen, procés de producció, composició 
i característiques de les matèries primeres, i tractament. Pàgina 3

25 ANYS DE LA RECUPERACIÓ DE LA JOTA   amb una ballada multitudinària 
a la plaça de l’Església. Riba-roja d’Ebre va celebrar aquest aniversari 
tan especial reunint a totes les pubilles i hereus, així com veïns i balladors 
habituals, en el tradicional ball de coques de la festa major de Sant Bartomeu. 
Un acte molt emotiu d’unes festes on es va ballar per darrer cop a l’antiga 
Pista d’Estiu. Pàgina 5

NOVA ADF I MÉS CAMINADES FRUIT 
DE LA TASCA DELS FIGOT TOUR (Pàg. 4)

TOT A PUNT PER COMENÇAR 
L’ACTIVITAT A LES VALLS
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Amb els primers freds d’un hivern acabat d’encetar us fem arribar l’última edició 
del butlletí municipal de l’any. L’anterior edició de tardor no es va poder acabar de 
cuinar perquè un nou període electoral, arran de les eleccions generals del 10N, 
va impedir l’edició i repartiment de qualsevol publicació municipal.

Fa uns dies el ple de la Corporació va aprovar els pressupostos municipals per al 
2020, uns pressupostos que recuperen, de nou, una inversió anual aproximada 
del 20% del total. Entre les inversions recollides destaquem la renovació integral 
de la Pista d’Estiu de la Societat i un arranjament de la ribera del pantà de Riba-
roja aigües amunt de la presa. Un cop més, fem un pressupost pensat en la 
millora dels serveis i de la qualitat de vida dels nostres veïns, i amb una inversió 
per potenciar la principal pota turística del nostre poble: el pantà. Tampoc és gens 
menyspreable una renovació total de la megafonia municipal, infraestructura 
bàsica de comunicació en pobles, com el nostre, situats en un radi de 10 
quilòmetres de dos reactors nuclears. Tampoc no perdem de vista que en el 
passat Ple de setembre vam reduir l’impost de la llicència d’obres del 4 al 2,5%, i 
que el pressupost aprovat preveu que el deute bancari de l’Ajuntament a finals de 
l’any 2020 serà d’un 11%, el que representa de nou un mínim històric.

Durant el 2020 continuarem treballant perquè els nous ingressos procedents de 
la inversió de les Valls es tradueixin en una millor qualitat de vida dels nostres 
veïns i per donar un impuls a la Promoció Econòmica d’altres sectors estratègics 
per a l’economia municipal. Vull destacar que el passat 17 de juliol el centre de 
valorització i dipòsit de residus de les Valls passava, amb informe favorable, la 
inspecció ambiental integrada del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
De la mateixa manera, l’empresa Lestaca ens va comunicar aquest mes de 
desembre que la infraestructura obtenia el codi gestor per començar la fase 
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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

PREGONS I

AGENDA D’ACTES

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.riba-roja/

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

d’operació. Per tant, tots els tràmits han 
estat superats, i se’ns ha informat que 
la fase d’operació començarà coincidint 
amb l’inici d’any, moment en que es 
començaran a incorporar els primers 
riba-rojans, que aniran incrementant la 
plantilla a mesura que augmenti l’activitat. Tampoc hem de perdre de vista que 
les obres no han acabat i que infraestructures, com el camí d’accés, no són ni de 
bon tros les definitives, fet que mantindrà l’equip de govern en vetlla al voltant de la 
implementació de la infraestructura definitiva.

S’apropen dates que conviden al retrobament familiar, a omplir places i carrers 
amb la màgia d’actes que omplen d’alegria les nostres llars, a contemplar la 
brillantor dels ulls amb què els nostres menuts fan cagar el tronc de Nadal, 
cerquen l’Home dels Nassos i reben els Mags d’Orient a la Casa de la Vila. 
Enguany inaugurem un nou enllumenat nadalenc, que substitueix el que durant 
tants anys ens ha acompanyat. Espero que aquest nou enllumenat ompli els 
nostres carrers d’una llum que ens acompanyi durant tot l’any nou que encetem. 
Un any que ens portarà tot un seguit de bones notícies, algunes de les quals 
requeriran de nou la nostra autoafirmació com a poble i la lluita pel nostre futur... 
Un futur que entenem, com en aquest any que acaba, fonamentat en l’acord i el diàleg.

Aprofito l’avinentesa per desitjar-vos que passeu unes bones festes en companyia 
dels vostres familiars, amics i éssers estimats.

Bon Nadal i millor Any 2020!

pregons-electrònics
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Vols arrendar la teva finca? 
Busques començar el teu projecte 
agrari? Tens finques i no les 
pots treballar? Ets agricultor i 
busques permuta de les teves 
terres? T’agradaria reviure les 
terres sense ús? Si respons sí a 
alguna d’aquestes preguntes, ets 
un dels perfils que busca el Banc 
de Terres de Riba-roja d’Ebre. 

La regidoria de Promoció 
Econòmica, juntament amb 
l’associació Tecolote, coworkers de 
Zona Líquida, han posat en marxa 

L’AJUNTAMENT IMPULSA UNA PLATAFORMA D’OFERTA I DEMANDA DE FINQUES RÚSTIQUES

BANC DE TERRES PER REACTIVAR 
L’ACTIVITAT AGRÍCOLA AL MUNICIPI

ECONOMIA CIRCULAR
Es tracta d’una iniciativa 
innovadora público-privada 
de gestió del sòl agrícola, 
públic o privat, que permetrà 
gestionar les terres amb 
un model de contracte per 
un temps establert i sota 
diferents fórmules: cessió, 
lloguer, usdefruits..., segons 
l’acord a què arribin les parts, 
i amb la garantia que ofereix 
la implicació de l’Ajuntament. 
Es donarà prioritat a persones 
aturades, agricultors o 
ramaders professionals, 
joves de nova incorporació 
al camp i col.lectius en risc 
d’exclusió per impulsar un 
canvi de model socioeconòmic.

INTERIOR DEL CENTRE DE VALORITZACIÓ, QUE ES POSA EN MARXA AMB 
UNA LÍNIA DE TRIATGE DE 25.000 TONES/ANY I UNA LÍNIA DE PREMSAT.

una plataforma d’oferta i demanda 
de finques rústiques. L’objectiu 
és posar en contacte persones 
que volen llogar les seves terres i 
interessats a cultivar-les per tirar 
endavant un projecte agropecuari 

respectant el territori i el patrimoni 
local, contribuint així a frenar la 
pèrdua de superfície agrària i altres 
impactes negatius, com el risc 
d’incendi, la proliferació de plagues 
i la degradació paisatgística.

8 DELS 13 QUILÒMETRES DEL CAMÍ DE MAILS ES TRANSFORMARAN EN 
UNA CARRETERA. EL PROJECTE DEFINITIU JA ESTÀ APROVAT PEL PLE.

L’entrada en servei de les Valls 
suposa uns ingressos per a les 
arques municipals, en compliment 
del conveni signat entre 
l’Ajuntament i l’empresa Lestaca. 
Abans de finals d’any s’ingressarà 
el cost del servei de recollida de 
la brossa (uns 92.000 euros) que 
els veïns ja s’han estalviat el 2019. 
També s’han d’abonar els 150.000 
del cànon d’explotació anual, que se 
sumen als gairebé 330.000 de taxes 
i llicència d’obres ja ingressades.
El conveni inclou també la 
creació de 14 llocs de treball, que 
se seleccionaran entre els 35 
riba-rojans apuntats a la borsa 

municipal. Els primers a entrar són 
un basculista, una administrativa, 
dos operaris de planta i un 
encarregat, als que s’afegiran nous 
treballadors a mesura que es vagi 
implementant l’activitat. I el projecte 
de la carretera definitiva ja està 
aprovat per Ple, pendent d’executar.

Amb 10 milions ja invertits, aquesta 
és una primera fase del projecte, de 
les 4 cel.les previstes, i amb segona 
inversió anunciada per una planta 
d’innovació amb 30 nous llocs de 
treball. L’execució per fases permet 
renegociar el conveni cada vegada 
que es demani una llicència d’obres. 

EL REGIDOR LLUÍS BUSOM AMB ELS COWORKERS DE TECOLOTE. 

1.296 ha
agrícoles cultivades de 

les 99.000 que hi ha 
al terme municipal

 S’està fent un inventari i una base de 
dades de tots aquells que s’apunten 
a les oficines municipals per 
sumar-se al projecte. S’incorporen 
també terrenys municipals i terres 
d’altres municipis, ja que és pioner. 

CONVENI EN VÍGOR ENTRE L’AJUNTAMENT I L’EMPRESA
Relació llocs 
de treball

Nova carretera
de les Valls

14 llocs de treball i preferència dels riba-
rojans a les ofertes laboral de Griñó a Catalunya

4M€ a la carretera de les Valls, 6 quilòmetres 
de via amb dos carrils de 3 metres d’ample 
on hi havia el camí de Maials, via d’evacuació 
del Pla d’Emergències Nuclear (PENTA)

Exempció 
impost 
de la brossa

Uns 92.000 euros l’any que els veïns no 
paguen de taxa (90€/any per immoble)

Cànon 
Explotació

10,5M€ en 21 anys a raó de 2 €/tona, un 
màxim de 500.000€ d’ingressos per al 
pressupost municipal, i un mínim de 150.000 
els tres primers anys i 175.000 a partir del quart
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ES REACTIVA L’ADF
12 VEÏNS VOLUNTARIS S’INCORPOREN A LA NOVA JUNTA 
I ES TREUEN EL TÍTOL DEL CARNET VERD

L’Associació de Defensa Forestal 
(ADF) de Riba-roja ha incorporat 
12 nous voluntaris del poble. Tots 
ells han fet una formació bàsica 
per treure’s el carnet verd, que 
els acredita per participar en 
emergències de forma segura i més 
eficaç, com en incendis.

La nova junta s’activa també per 
impulsar la neteja de camins i dels 
boscos, que els darrers temps 
anaven fent el col.lectiu Figot Tour, 
i per a les quals es necessita el 
carnet verd i l’assegurança. Entre 
les tasques ja en marxa està el 
condicionament i la reobertura del 
camí de Masià, uns 4 quilòmetres de 
via que va quedar molt afectat i es va 
abandonar després de l’incendi de 
Berrús dels anys 90.

No és l’únic que es recuperarà el 
2020. A la llista de pendents també 
tenen el condicionament de corriols 
i camins de la partida Montserrats, 
dels camins de la Modorra de 
Janelo, la sendera dels Valencians 

MESURES PER CONTROLAR LA 
PROLIFERACIÓ DE GATS AL CARRER
Aquest hivern es posaran en marxa 
noves mesures per limitar la 
població de gats silvestres al poble, 
en previsió que a la primavera, que 
és època de cria d’aquests animals, 
no es descontroli la colònia felina 
local. La nova normativa s’explicarà 
en una reunió informativa el 
divendres 27 de desembre, on 
s’exposaran les obligacions dels 
propietaris de gossos, gats i fures, 

important de tenir en compte un cop 
s’apliqui el nou protocol d’actuació, 
a partir del gener de 2020.

La proposta municipal contempla 
capturar, esterilitzar i retornar al 
gat silvestre al lloc on se l’havia 
apressat, a raó de 20 castracions 
anuals. A més se’ls marcarà a 
l’orella per identificar-los, per no 
tornar a capturar un gat que ja 

Tots els altaveus de megafonia del 
poble, 21 en total, es renovaran 
per instal.lar una nova tecnologia 
que evitarà caigudes de tensió, 
doblarà la potència i permetrà 
millorar el servei, que ara no 
arriba en òptimes condicions a 
tota la zona urbana. També es 
renovarà l’aparell de la centraleta 
des d’on s’emet, situada a les 

ES RENOVA LA INSTAL.LACIÓ DE 
MEGAFONIA AL MUNICIPI

ESMENES A “UN PAÍS VIU” PER 
DINAMITZAR LA RIBERA D’EBRE

i la reobertura de la sendera del 
barranc de Peanya. A més, Figot 
Tour i la nova ADF volen organitzar 
una jornada de neteja al terme 
municipal oberta a tot el veïnat.

Caminades i senyalització
Els voluntaris, incansables, 
s’encarreguen de les rutes per fer-
les accessibles i que tothom pugui 
participar en les caminades que 
organitzen periòdicament, amb una 
visió del senderisme com a esport, 
cultura, medi ambient i salut: “L’aire 
lliure és una de les millors medicines 
per al nostre cos. La teràpia de 
muntanya fomenta la capacitat de 
resoldre problemes, desconnectant 
de la tecnologia i reconnectant 
amb la natura”, diu el regidor de 
Serveis, Jaume Agustí, que aquest 
mandat vol impulsar un projecte 
per senyalitzar tots els camins i 
consolidar aquest patrimoni local 
com un actiu turístic de Riba-roja. 
Les pròximes caminades seran a la 
Punta de l’Home, la Pista de Nulles 
i la Ruta de les Mines.

sigui estèril. Es tracta d’evitar la 
cria descontrolada, amb tota la 
problemàtica que comporta per a la 
salut pública l’augment descontrolat 
de la natalitat: excrements, males 
olors, puces... El gat que no estigui 
identificat amb el xip es considerarà 
silvestre.

120 animals censats
El 2015 es va posar en marxa un 

oficines municipals. Tot plegat 
suposa una inversió de 18.140,32 
euros, que va íntegrament a 
càrrec del Ministeri d’Interior, 
a través d’una subvenció per a 
renovar els sistemes d’avís a 
la població als municipis que 
formen part del Pla d’Actuació 
Municipal d’Emergència Nuclear 
(PAMEN), com Riba-roja d’Ebre.

Riba-roja s’ha sumat al projecte 
“Un país d’oportunitats, un país 
viu”, que definirà l’estratègia de 
dinamització econòmica de la 
Ribera d’Ebre dels pròxims anys. 
El document enviat al Govern 
català ha incorporat les esmenes 
presentades per Riba-roja, com 
l’execució de la carretera a La 
Granja, l’agilització administrativa 

i un cànon compensatori del 
projecte de la central hidroelèctrica 
reversible, i que el desplegament 
de la fibra òptica a la comarca es 
faci sense ràdio enllaços, també 
millores a la carretera C-12 en 
altres pobles. Amb tot, lamenta 
que no tots els pobles i partits 
polítics participin en el grup de 
treball constuït per la Generalitat. 

El divendres 20 de 
desembre (19h) reunió 
informativa a càrrec de 

l’Associació d’Amics 
dels Animals de Flix

cens municipal d’animals, on hi ha 
registrats 120 animals de companyia 
del poble, majoritàriament gossos. 
Per formar-ne part han de portar 
un xip identificatiu que els posa el 
veterinari.

OBRINT UNA NOVA SENDERA AL CAMÍ DE MASIÀ.

 

8a CAMINADA DE LA LLUNA PLENA. 155 persones i 15 voluntaris van 
acomiadar l’estiu amb la tradicional caminada que enguany va arribar a 
les Eites del Princés, per les Modorres, i fins al pont de Vall d’Abelles. 
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Ja estan en marxa les obres 
de la pista d’estiu, que duraran 
tres mesos. Amb una inversió 
de 151.251,04 euros, permetran 
adaptar a la normativa de locals 
públics un equipament que va ser 
construït als anys 60 pels mateixos 
veïns del poble, amb la Societat 
Recreativa la Llum del Dia. L’any 
2013 va passar a ser de titularitat 
municipal, igual com el bar i la sala 
del cinema que ja es van adequar el 
2014, i el bar dels Jubilats, adaptat 
el 2017.

Les obres permetran adaptar 
els accessos i les instal.lacions 
elèctriques i contra incendis de la 
pista d’estiu, doblant l’aforament 
de 500 a mil persones. Això serà 
possible gràcies a l’habilitació 
de l’altell de la primera planta, 
construint dues escales d’accés, 
per pujar i baixar.

LES OBRES L’AJUSTARAN A LA NORMATIVA I DUPLICARAN EL SEU AFORAMENT

NOVA PISTA D’ESTIU PER AL 2020

A la pista s’eliminaran les llotges 
i quedaran 559 metres quadrats a 
un únic nivell, i l’escenari baixarà 
per quedar a l’alçada del carrer 
Santa Madrona, duplicant la 
superfície per estalviar contractar 

l’ampliació per festes. També es 
reformen i s’amplien els lavabos i 
es reubicarà la barra del bar per 
instal.lar-la al costat de l’escenari, 
mantenint la taquilla i l’actual 
accés pel carrer Fatarella.

Sant Bartomeu ha estat aquest 
any més sostenible, estalviant 
els gots de plàstics dels actes 
on se serveix beguda i a la barra 
del ball durant els set dies. 
Fent números, uns 200 quilos 
menys de plàstic, als que s’han 
de sumar l’energia estalviada 
per la seva producció a la Xina, 
el combustible i la contaminació 
del transport, així com la gestió 
posterior del residu: un petit gest 
de gran valor, doncs. Així,  es 
vol fer un got reutilitzable cada 
any, amb dissenys diferents. Els 
5.500 gots de 2019 han seguit la 
línia de la marca Som Riba-roja, 
amb els atributs del municipi: 
Som Cultura Viva, Som Qualitat, 
Som Medi Ambient, Som Figots i 
Figotes… i Som Reciclatge. I s’ha 
escollit el color lila, associat a la 
lluita per erradicar el sexisme.

200 QUILOS DE 
PLÀSTICS ESTALVIATS

CAMINADA LLUNA PLENA. Dissabte 17 de març es va celebrar la 
tradicional romeria a l’ermita de Santa Madrona.

NOVA REGIDORIA D’IGUALTAT PER
DEFENSAR LES MÉS VULNERABLES
Per primer cop en el Cartipàs 
Municipal hi ha una regidoria 
d’Igualtat perquè, com diu la 
seva titular, Maria Franquet, 
la regidora més jove del poble, 
“calen polítiques de gènere per 
eliminar les discriminacions i les 
barreres que se’ns han imposat, 
i que segueixen estant molt 
vigents”. La principal labor és que 
tot el que es faci estigui plantejat 
i es desenvolupi des d’una òptica 
igualitària, amb un tracte igual 
per a tothom, garantint aquest 
dret fonamental també a altres 

col.lectius vulnerables, com els 
LGBTI, discapacitats, ...

Les primeres accions han estat 
el Punt Lila per festes, amb tres 
persones formades en prevenció 
i actuació contra agressions 
sexistes, i un casal d’estiu al voltant 
del respecte i la convivència. Per 
al 25N es va fer un taller sobre 
la discriminació de la dona en la 
publicitat i al voltant del 8 de març, 
Dia de la Dona Treballadora, hi 
haurà un cicle de tallers i xerrades 
en igualtat de gènere.

25N A RIBA-ROJA  Un centenar de veïns, majoritàriament riba-rojanes, van 
concentrar-se per llegir el manifest institucional impulsat amb motiu del 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, que se 
celebra a tot el món el 25 de novembre.

UN DELS ÚLTIMS BALLS A L’ANTIGA PISTA D’ESTIU, PER FESTES.

1. LES REGIDORES DE FESTES I CULTURA, GEMMA GAY I MARIA FRANQUET, VAN PRESENTAR EL PROGRAMA D’ACTES I EL CONTE DE LA FESTA 
MAJOR QUE VA FER  LA IL.LUSTRADORA ROSER GAY. 2. LOURDES RECHA SANCHO, DOCTORA EN BIOENGINYERIA VA SER LA PREGONERA DE LES 

FESTES;PAULA BONET FLORENSA I PILAR CERVELLÓ ARAN, LES PUBILLES; I LLÚRIA VALLS GUERRERO, L’HEREU 2019.

“El moviment feminista és imparable 
i la nostra sororitat és la nostra força. 
Si en toquen a una, ens toquen a totes!” 
(manifest 25N).

2
1
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CAMPIONS DE LA RIBERA D’EBRE CUP La Joventut Esportiva Riba-roja, del 
grup 6è de Primera divisió de la Lliga Catalana de futbol sala, ha guanyat la I 
edició de la Ribera d’Ebre Cup, imposant-se als equips de Flix, Móra d’Ebre, 
Ascó, Móra la Nova i Tivissa. La recaptació s’ha destinat a Rebrotem. 

13A COPA DE LLETRES  La Societat va ser escenari de la cita literària 
semestral de Riba-roja, la més concorreguda de totes amb 75 participants. 
En aquesta ocasió es van maridar les lletres de Josep Gironés i Isidre Oller 
amb els vins del Celler Cedó Anguera de la DO Montsant. Foto: F. Visa. 

Els “coworkers” han constituït una 
associació sense ànim de lucre 
per donar un impuls al coworking 
com a estratègia d’ocupació i 
dinamització de l’economia local, 
convençuts que la seva activitat és 
“una eina fonamental per fomentar 
l’autoocupació i la retenció de talent 
al municipi”. Així ho han fet constar 
als Estatuts de l’Associació de 
Coworkers Zona Líquida de Riba-

NOVA ASSOCIACIÓ DELS 
COWORKERS DE ZONA LÍQUIDA

roja d’Ebre, aprovats el passat 20 
de setembre. 

L’entitat neix amb 11 socis 
fundadors, i una junta presidida 
per Pilar Andrés, amb per David 
Borrull com a secretari i Olga 
Poblet de tresorera. Ara negocien 
amb l’Ajuntament un conveni per a 
la cessió de l’espai, per gestionar-
lo directament els “coworkers”. L’ASSOCIACIÓ ES VA CONSTITUIR EL 20 DE SETEMBRE A LA ZONA LÍQUIDA.

Un equip d’arqueòlegs i 
historiadors de la Universitat 
de Barcelona (UB), dirigits per 
la doctora Queralt Solé, van fer 
aquest estiu la primera excavació 
d’un forn d’oli de ginebre, el 
primer estudi exhaustiu que es 
coneix arreu. I és que segons es 
va sabent, a Riba-roja hi ha la més 
gran concentració de forns de la 
península Ibèrica i, des del segle 
XVII fins a primer terç del XX, tota 
una indústria al voltant d’aquest oli 
tan preuat per les seves propietats 
cicatritzants i desinfectants. Les 
bones comunicacions del riu Ebre 
en van propiciar el seu comerç 
a Saragossa i Tortosa, fins a 
Tortosa, Tarragona i Barcelona. 
“Parlem de protoindústria, amb 
una producció bastant massiva 
que s’exportava més enllà del 
municipi”, diu la de directora de 
l’excavació, Laia Gallego.

PRIMERA EXCAVACIÓ D’UN FORN D’OLI DE GINEBRE

MÉS DE 15.000 PERSONES van descobrir la indústria dels forns d’oli 
de ginebre durant els tres mesos que va estar exposada al centre de 
Barcelona. El director del Museu Etnològic i de Cultures del Món, Josep 
Fornés (a la foto amb Josep Aguilà), reconeix “el valuós paper dels Amics 
de Riba-roja per recuperar un patrimoni fins ara desconegut, mai abans 
estudiat. Ha generat molt d’interès, per la raresa i per lo bonic d’aquesta 
història. Es nota que els veïns estimen la terra i el poble; traspua l’art de la 
vida i la cultura humana universal”. 

L’estada a Riba-roja es va fer del 
5 a l’11 d’agost, es va centrar en 
el forn de Mariano Agustí, situat a 
la zona de Berrús. Els arqueòlegs 
van netejar per descobrir tot 
el perímetre, documentant 
l’estructura, recollint mostres 
i prenent mesures. A més del 
registre fotogràfic i planimètric a 
Riba-roja, l’estudi continuarà a la 
Universitat.

Estudiants europeus el 2020
No serà la única visita i estudi 
sobre el terreny  dels forns riba-
rojans. A partir de l’any vinent està 
previst que grups de 10 estudiants 
europeus i dos professors facin 
estades de 32 dies al poble 
també per estudiar aquesta 
indústria, a través de Grampus 
Heritage&Training, la més gran 
entitat en temes de Patrimoni de 
la Unió Europea.
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OPINIÓ

UN PAÍS D’OPORTUNITATS, UN PAÍS VIU?
El títol és el nom d’un programa de desenvolupament econòmic de la 
Generalitat per algunes comarques com la Ribera d’Ebre. Riba-roja 
d’Ebre ha estat convidada i ha fet aportacions, algunes en clau local i més 
de la meitat en clau comarcal, amb aquesta visió integral i integradora 
de la comarca amb què hem treballat les dues darreres legislatures, 
actualment des d’una llista d’independents sense adscripció a cap partit 
polític. Celebrem que hagin estat totes acceptades i incorporades en 
l’últim Consell d’Alcaldes. 

En aquest projecte-programa hi ha dos fets preocupants: la 
representativitat i el finançament. Les propostes es discuteixen en 
el Consell d’Alcaldes, però la comissió de treball amb la Generalitat 
és integrada per només 6 dels 14 alcaldes riberencs, per decisió del 
Departament de Presidència. Parlem clar: la representativitat de 
cadascun dels 14 municipis de la Ribera recau en cadascun dels seus 
respectius alcaldes. Si aprofundim en la qüestió, hem de destacar que 
els 6 alcaldes escollits només són representants de 3 de les 5 forces 
polítiques amb alcaldies i que no es recullen totes les sensibilitats pel 
que fa a visió comarcal. Per tant, comencem malament i creiem que 
tampoc tindrà un bon final, ja que la partida pressupostària del govern 
català prevista per aquest programa és de 0 euros. I no ens enganyem 
més, podem fer-nos moltes fotos i penjar-les a les xarxes, però sense 
finançament no es fa política, i molt menys reequilibri territorial... Per això 
ens preguntem: en quines oportunitats hem de creure i com construirem 
el país viu que volem?

CP

¡SIGUEN SIN ESCUCHARNOS!
Nosotros mantenemos la promesa, la de palabra dada el 13 de 
marzo del presente año en reunión celebrada en Lleida entre un 
representante de la empresa Lestaca y nuestro portavoz, llegando 
a unos acuerdos que fueron plasmados en el convenio aprobado 
posteriormente por el Pleno del Ayuntamiento. ¿Es la fecha del 13 
de marzo significativa? SI fue la fecha que nuestro Grupo empezó a 
defender el “abocador”, con todas las consecuencias, lo seguiremos 
haciendo, siempre que se mantengan los compromisos y acuerdos 
entre el Ayuntamiento en Pleno y  Lestaca.

Decíamos con el “abocador” no estamos conformes, pero con una 
empresa que generara 30 puestos de trabajo si lo aceptaríamos, así 
lo hicimos, lo defendimos, sabiendo que nos restarían votos, pero por 
el momento, con toda la comarca en contra, había que ir unidos. Que 
sucede ahora para volver a recordarlo, solo una cosa podía provocar 
nuestra reacción, no es la postura del alcalde con nuestro Grupo 
Municipal de ignorarnos, eso nos “resbala”, es el incumplimiento 
por parte de Lestaca  del proyecto del camino de acceso aprobado 
por el Pleno. Incumplimiento grave al no respetar lo aprobado por 
la Generalitat en el Plan Especial Urbanístico  Autónomo, en su 
amplitud, en la capa de rodadura, cunetas,  en su trazado, perfil, etc… 
Y todavía no hay nada sobre la empresa de 30 trabajadores, cualquier 
atisbo de incumplimiento lo llevaremos primero al Pleno, después a 
la Justicia. Seguiremos. 

3 de cada 4 riba-rojans amb dret a 
vot van acudir a les urnes el passat 
10 de novembre, en les darreres 
eleccions generals. Això són 
quatre punts menys de participació 
respecte a les mateixes eleccions 
del 28 d’abril, els resultats de 
les quals no van possibilitar la 
constitució d’un Govern a l’Estat, 
obligant a repetir els comicis. La 
força més votada va ser ERC amb 
199 vots, mentre que el PSOE va 
obtenir-ne 157; en Comú Podem-
Guanyem el Canvi 74; JxCat 68; PP 
50; CUP-PR 48; Ciutadans 15; VOX 
15; PACMA 4; el Partit Comunista 
dels Treballadors (PCTE) 2; i els 
comunistes dels Pobles d’Espanya 
(PCPE) 1. En total van votar 658 
veïns, dels quals 12 ho van fer en 
blanc i 13 van ser nuls. L’abstenció 
va ser del 25,57%.

RESULTATS 
ELECCIONS 
GENERALS 10N 

67 alumnes i 12 mestres van iniciar 
al setembre un nou curs escolar, 
el segon curs que s’estudia sense 
llibres a l’escola sant Agustí i, des 
de setembre, a més, amb nova 
direcció. La principal novetat són 
dues aules pilot, els racons que 
faciliten treballar simultàniament 
en diverses activitats i el treball en 
circuits que permeten disposar de 
dos mestres a l’aula, evolucionant 
el treball per projectes que s’havia 
fet els darrers anys.

El nou concepte de classe – la 
de cicle superior disposa de tres 
ambients: tecnològic, científic i 
geografia – servirà de model per 
la resta de les aules de l’escola, un 
canvi que s’estendrà gràcies també 
al suport de l’Ajuntament. L’objectiu, 
segons la nova directora, Olga 
Casals, és completar el currículum 
amb nous mètodes i coneixements, 

NOVES AULES AMB AMBIENTS PER 
TREBALLAR A L’ESCOLA SANT AGUSTÍ

UN DELS AMBIENTS DE L’AULA DEL CICLE SUPERIOR.

jugant, experimentant i manipulant 
per motivar l’aprenentatge i afavorir 
l’autonomia dels alumnes. 

A més, l’Ajuntament ha renovat tota 
la instal.lació d’internet del centre, 
dins els treballs de manteniment, 
reparació i pintura que es fan cada 

estiu per deixar-ho tot a punt pel 
nou curs. I s’ha obert un canal 
eBando per mantenir informats 
als pares dels alumnes. Dels 67 
veïns escolaritats al poble, 55 fan 
educació Primària i 22, Infantil, 
dels quals 6 s’han incorporat al 
setembre a P3.
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DIVENDRES 20 DE DESEMBRE
Reunió informativa control gats a càrrec 
d’Amics dels Animals de Flix 
A les 19 hores, segona planta Casa de la Vila

DEL 27 AL 29 DE DESEMBRE
Campionat de Pesca Social
Organitza la Societat de Pesca La Carpa

DISSABTE 18 DE GENER
Foguera de Sant Antoni

DISSABTE 22 DE FEBRER
Carnestoltes

8 DE MARÇ 
Dia Internacional de la Dona Treballadora

DISSABTE 14 DE MARÇ
Copa de Lletres

DIUMENGE 15 DE MARÇ
Santa Madrona

PENDENT DATES
Gener: Caminada “La ruta de les mines”
Febrer: Caminada “Camí Ral de Maials -Pista 
de Nulles”

34A FESTA DE SANTA AGDA:
Festa Interès Comarcal

26 DE GENER
Teatre “La jaula de locas”
A càrrec de la Teatrera.  
A les 18 hores, a la sala del Ciema de la Societat

DEL 27 AL 31 DE GENER
Jocs i activitats tradicionals
Jocs recreatius, parxís i jocs de taula

1 DE FEBRER 
Ple Extraordinari per la proclamació de 
l’Alcaldessa Maria Rosa Garcia Piñol i la 
Regidora Eva Viol Ambrós
Pregó a càrrec de Tere Corcuera Alabart

A les 23 hores, a la Casa de la Vila
Tot seguit, Ball a la Societat

2 DE FEBRER 
Bingo de Santa Agda
A les 17 hores, a la Llar dels Jubilats 
 
5 DE FEBRER (Dia de Santa Agda)  
Repartiment dels rams per l’ofrena floral
A les 10.30 hores a l’entrada de l’Ajuntament
 
Comitiva per recollir la Santagdera Major 
i el Pa Beneït
A les 11.30 hores, des de la plaça de la Vila

Santa Missa i Processó
A les 12 hores, a l’església parroquial

34è Gran Berenar servit per senyors 
voluntaris i sorpreses
Sorteig de la tradicional Toia i sorpreses 
A les 18  hores, a la Sala de Plens


