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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
En l’equador de l’estiu i albirant la nostra Festa Major us fem arribar
l’edició bimensual del butlletí municipal, el principal tema del qual tracta
sobre les obres de l’antiga Societat “la Llum del Dia”. No són unes obres
capritxoses, sinó fruit de la responsabilitat que suposa fer complir la
llei des del capdavant d’un govern municipal. El canvi de titularitat de
l’immoble ens ha obligat a adequar-lo per complir normativa pel que
fa al cinema i la pista de ball. En el cas del bar, les obres que es duen
a terme permetran regularitzar-ne la seva situació i adequar-lo per
a l’obtenció de la llicència d’activitats, com la que l’Ajuntament exigeix
a qualsevol altre establiment públic d’una activitat econòmica privada.
Les obres realitzades en aquest immoble, construït i engrandit per
diverses generacions de riba-rojans, han de permetre complir amb la
normativa i posar-lo al servei de tots els veïns en les màximes condicions
de seguretat i confort, sempre tenint en compte la situació econòmica i
financera actual.
La Festa Major és, precisament, una de les cares més visibles i
amables de l’acció de govern, però cal destacar la gran feina que s’ha
fet des de l’Ajuntament en moltes altres àrees menys agraïdes, com
en la d’Hisenda. Una feina que ens ha permès reconduir una situació
econòmica molt difícil i que ens ha obligat, per exemple, a posar a
subhasta la Casa del Metge. També trobareu explicada aquesta decisió
en aquesta edició del butlletí. Només m’agradaria incidir en el fet que
si s’ha pres aquesta decisió ha estat per poder fer front al pagament de
152.000 euros, més interessos, per una expropiació forçosa per ministeri
de llei dictada pel Jurat d’Expropiació de les Terres de l’Ebre, i davant
la impossibilitat d’obtenir finançament bancari. L’Ajuntament no compta,
tampoc, amb fons propis suficients per a assumir aquesta despesa, de la
mateixa manera que tampoc poc assumir el pagament de 421.000 euros
pendent amb ADIF (antiga RENFE) per la supressió de tres passos a nivell
i l’execució del camí de les Sorts. Recordem que l’ajuntament va rebre el
2008 una subvenció per a pagar aquestes obres però mai va saldar el
deute amb la companyia ferroviària, i ADIF ens reclama aquest deute.
Governar és treballar per donar resposta als problemes o inquietuds
veïnals. Governar és buscar solucions per eixugar deutes i pagar les obres
que en èpoques opulentes es feien amb diners que no teníem. Governar
és assumir responsabilitats encara que no siguin agraïdes, pagant quan
toca, complint amb el que cal i sent el primer donant exemple.
Bon estiu, i bona Festa Major!
Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre.

LA SOCIETAT OBRIRÀ RENOVADA EL PROPER 23 D’AGOST PEL PREGÓ DE FESTES.

LA SOCIETAT ES PREPARA PER
CELEBRAR LES FESTES MAJORS
AQUEST ESTIU S’ESTAN EXECUTANT OBRES A L’ANTIGA SOCIETAT LA LLUM DEL DIA PER ADEQUAR
LA SALA DE CINEMA I TEATRE, LA PISTA DEL BALL I LES INSTAL·LACIONS DEL BAR RESTAURANT.
TOT PLEGAT, PER COMPLIR LA NORMATIVA VIGENT I DE SEGURETAT.
Disposar de llicència d’activitats de
Bar Restaurant i legalitzar el local
del cinema i de la pista de ball com a
sala de festes i espectacles. Aquest és
l’objectiu de les obres que s’estan fent
a la Societat.

A partir del 25 de juliol, i fins
el 6 d’agost, els interessats
poden optar a la concessió
del bar restaurant
El projecte consta de tres actuacions.
Una d’elles és l’adequació de la sala
de ball o cinema, adaptant portes i
accessos al bar i als carrers. També es
renoven les instal·lacions elèctriques i
el subministrament a orquestres i a la
terrassa, i es col·loquen les mesures

de detecció d’incendis i contra incendis
reclamades pels Bombers. El mateix
es farà a la pista de ball d’estiu, a
l’exterior, tot i que aquesta part es
realitzarà parcialment per falta de
temps i pressupost, i es completarà el
proper any.

NOU BAR RESTAURANT
La inversió més important es fa en el
bar restaurant, que es traurà a concurs el 25 de juliol. S’hi renoven els
serveis i s’amplia la cuina, a més de fer
nous accessos a la pista i canvis en enllumenat, fontaneria, ventilació, contra
incendis, sanejament, instal·lació de
gas i quadre elèctric. El pressupost
total és de 171.506,24 euros. Part dels
treballs els realitza la brigada municipal, amb el qual s’abarateix fins als
50.000 euros del pressupost municipal
de 2014.

LA SOCIETAT
“LA LLUM DEL DIA”
La Societat neix als anys 20 del
segle passat amb el nom de
Societat Cultural i Recreativa "la
Llum del Dia". El seu logotip era
un sol naixent. De fet, als anys 20
van néixer dos centres culturals o
recreatius a Riba-roja d’Ebre, dels
quals només sobreviurà aquest
fins a l'actualitat. L'edifici inicial va
ser aixecat amb l'ajuda de molts
veïns del poble que hi van treballar
desinteressadament. Al llarg del
temps, la seu de la Societat s’ha anat
ampliant fins a l'actualitat.

Font: Riba-roja d'Ebre i el seu terme
municipal, Dolors Cabré i Montserrat.

NOVA PISTA DE PÀDEL, MILLOR ACCÉS I
ELIMINACIÓ DE GOTERES AL POLIESPORTIU
L’Ajuntament ha finalitzat diverses
millores a la zona poliesportiva
coincidint amb l’obertura al públic
de les piscines a l’estiu, quan hi ha
un increment dels usuaris a les
instal·lacions esportives del municipi.
La principal novetat és la nova pista de
pàdel, construïda amb la col·laboració
del Club de Tenis. La pista s’ha finançat
a través d’un conveni amb l’entitat, que
formalitza la subvenció anual –que ja
rebia com a associació del municipi–
dels propers anys per poder així
accedir a un crèdit ICO i finançar-ne la
construcció. El cost és de 12.000 euros
que assumeix l’entitat i la titularitat,

Edita:

municipal. La pista ha estat un revulsiu
pel Club de Tenis que ha sumat una
quarantena de nous socis.
Quant a les millores, s’han eliminat
les goteres i els problemes tèrmics
del pavelló en una obra llargament
reivindicada pels usuaris. Així, s’ha
revestit el sostre amb una capa de
quatre centímetres de poliuretà,
sobre la qual s’hi ha posat pintura
de cautxú verda, reparant també les
canalitzacions de pluvials. La inversió
ha estat de 32.000 euros.
REDUIR EL PERILL D’AQUESTA CRUÏLLA

A més, s’ha regularitzat el trànsit

de la zona d’accés al Poliesportiu,
ampliant les voreres i ordenant
l’aparcament exterior, incloses les
entrades i sortides a guals. La zona
s’ha senyalitzat i enjardinat a través de
dos Plans d’Ocupació de la Generalitat,
la qual cosa ha permès reduir
significativament el cost de l’obra (dels
22.000 euros previstos inicialment en
el projecte, als 13.000 finals).
També s’han invertit 3.000 euros en la
neteja dels filtres de la piscina. Aquest
servei de temporada té cost de 18.000
euros, i suposa la creació de cinc llocs
de treball al municipi (2 socorristes i 3
taquillers).

Patrocina:

UNA VINTENA DE NENS PARTICIPEN EN EL CASAL D’ESTIU QUE ORGANITZA
L’AJUNTAMENT, I QUE A MÉS DÓNA FEINA A JOVES DEL POBLE. AIXÍ, 16 JOVES RIBA-ROJANS FARAN DE MONITORS EN ELS TRES TORNS DEL CASAL, UNA MESURA
QUE FORMA PART DE L’ANEM PER FEINA, UN PROGRAMA INCLÒS EN EL PLA LOCAL
DE JOVENTUT 2012-2015 I DOTAT AMB 6.000 EUROS ANUALS PER DONAR RESPOSTA
A LA FALTA DE TREBALL AL MUNICIPI.

Més informació:

www.riba-roja.cat

EN MARXA ACTUACIONS DE BAIX COST PER
FRENAR LA DEGRADACIÓ DEL NUCLI ANTIC
L’Ajuntament està decidit a aturar la
degradació que pateix el Nucli Antic
i, mentre la situació econòmica
no permeti grans inversions, està
tirant endavant diverses actuacions
planificades des de la regidoria de
Promoció Econòmica com a pla
alternatiu al projecte de reforma
integral.
Aquest pla alternatiu, presentat als
veïns el mes de juny, es fonamenta en
actuacions de baix cost i la implicació
dels mateixos veïns en la millora
d’aquest espai públic, apostant per
la cooperació pública-privada. A
més, es preservarà el patrimoni i es
realitzaran intervencions artístiques
i paisatgístiques, així com activitats
de dinamització cultural i festiva.
També s’ha redactat una carta de
colors i d’elements arquitectònics
per a la recuperació dels edificis
i façanes del nucli històric, i es
millorarà la senyalització.

PENDENTS DE FINANÇAMENT
El projecte Nucli Antic + Viu

està actualment aturat per la
impossibilitat de l’Ajuntament per
fer front al seu finançament. La
situació de les arques municipals ha
obligat a renunciar als fons europeus
FEDER, ja que no es pot accedir a
la pòlissa bancària necessària per
abordar la convocatòria europea,

1 I 2 D’AGOST

29 D’AGOST

Repic de campanes i coets (12h).
Missa solemne i processó (20h).
Gran Revetlla gratuïta: Ball amb el
conjunt Firmament (23h).

El reciclatge com mai l’heu vist!
Una proposta teatral d’humor del
Consorci de Residus. A les 19.30 h.

Jocs populars infantils, hi haurà
refrescos i altres sorpreses (19h).

Riba Rocks

Reciclabaret amb la Ramoneta
Polida i Neta

Festes de Santo Domingo
Divendres:

10 D’AGOST

PETITES ACTUACIONS PER EMBELLIR ELS CARRERS HISTÒRICS
La neteja i la instal·lació de jardineres i papereres amb dipòsit per a
excrements de gossos són un primer pas per dignificar el Nucli Antic. També
s’ha embellit el Portal, on hi ha l’antiga Casa Janot, un espai pintoresc que
fa anys va perdre l’antic empedrat que el caracteritzava, davant el perill que
el mal estat del paviment suposava pels vianants. L’empedrat històric va ser
substituït per formigó, un recurs que ara s’ha millorat amb l’estampació a
tot color de l’escut del municipi. La inversió ha estat de 1.600 euros.

5, 6 I 7 DE SETEMBRE

festival de música i arts.

3 Hores Non Stop de Natació

11 DE SETEMBRE

Obert a la participació de tots els
públics, sense límit d’edat.
A partir de les 11 hores, a les
Piscines Municipals.

Teatre: ‘Carrasclet’

Espectacle teatral per a tots els
públics, amb Pep C. A les 12 hores,
al pati de la Biblioteca Municipal.

DEL 23 AL 28 D’AGOST

12 DE SETEMBRE

III Caminada de la Lluna Plena

FESTA MAJOR

Dissabte 23 d’agost, a les 23 hores,
a la Societat la Llum del Dia, inici
dels actes de la festa major de 2014
amb el pregó de festes, a càrrec de
la metgessa riba-rojana Pilar Vaqué.
Més informació al programa de
festa major o al web municipal

A partir de les 22 hores. Punt de
trobada i partida: Plaça de la Vila.

13 DE SETEMBRE
Contes 1714

Amb Joan Boher. A les 12 hores, al
pati de la Biblioteca Municipal.

13 DE SETEMBRE
tot i que l’alcalde insisteix que “el
projecte està redactat, i no té marxa
enrere”.
Es preveu una inversió de 700.000
euros per a la reforma integral dels
carrers del centre històric del poble:
carrers Sequer, Sant Roc, Mestre
Cabané, Portal, la Pena i la plaça del
Forn, a més del carrer la Palla quant
a intervencions en façanes.

V Festa de la Jota de la Ribera
d’Ebre

La voluntat municipal és recuperar
el Nucli Antic per posar en valor el
seu atractiu residencial i turístic,
amb la mirada posada a la captació
de noves inversions a mig-llarg
termini. Aquest projecte es treballa
de manera coordinada amb altres
projectes de futur, com són l’impuls
al coworking i el teletreball i el
suport a la modernització dels
sectors i les empreses locals.

A les 17.30 hores, a la Plaça de
l’Església.

18 DE SETEMBRE

Xerrada ‘Cuida la teva memoria’
Dins el cicle de xerrades Viure
Millor, que ofereix la Creu Roja. A
les 16:30 hores, a la Zona Líquida.

L’AJUNTAMENT TREU A SUBHASTA PÚBLICA LA CASA DEL METGE
El ple de l’Ajuntament de Riba-roja
d’Ebre ha aprovat treure a subhasta
pública la Casa del Metge. Amb la
venda de l’immoble es pretén fer front
al deute que el consistori té pendent
per una expropiació forçosa.

PERQUÈ VOLEM VIURE MILLOR

VERDAD CON DOCUMENTOS

El 9N tenim el dret a decidir el
futur de Catalunya. Perquè som
nació i volem que Catalunya sigui
la nostra terra de vida i de treball,
i la dels nostres fills. 6 euros al dia
de cadascun se’n van a Madrid i no
tornen; amb 7 milions de catalans
són 42 milions d’euros diaris que
se’ns espolia. Amb l’espoli d’un dia
pagaríem la carretera de Riba-roja
a Almatret i la Granja, i el pont de
la Granja d’Escarp que ha d’unir-la
amb l’A-2 i l’AP-2.

Se viene dando una información
económica que no se corresponde
con la realidad. El ayuntamiento
podía y puede pagar la deuda
contraída sin ningún problema,
solo había que reducir gastos
corrientes.
Aumentaron
los
impuestos, y tienen problemas, es
sencillo aumentan más los gastos
corrientes. El Alcalde culpa a los
265.000 euros que hay que pagar
al año. No es cierto, el año 2013
se pagaron 130.69 euros totales.
Y no dice, que el 28 de diciembre
obtuvo un crédito de 200.000 euros
a pagar en 5 años al BBVA, para
disfrazar las cuentas. En enero
de 2014 pidió una póliza de crédito
de 188.000 euros, a devolver en un
año. Y en febrero de 2014 obtuvo
un crédito a cinco años de 190.000
euros de Catalunya Caixa.
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És un exemple gràfic. Amb noves
lleis que amenacen el model
escolar d’immersió lingüística
i l’autonomia dels ajuntaments
(obligant-nos a fer retallades),
els
incompliments
constants
de l’Estatut, la falta d’inversió
en infraestructures i, l’última,
voler quedar-se la meitat dels
beneficis dels ports de Barcelona
i Tarragona per millorar la resta
de ports de l’Estat, quan encara
no s’han connectat a la xarxa de
carreteres i ferrocarril. El país
produeix riquesa per una millor
sanitat, educació, benestar social
i infraestructures si gestionem
els nostres recursos. Per això,
volem decidir lliurement el futur de
Catalunya.

º

Resumiendo a 1 de julio de 2014,
la deuda total asciende a 1.522.880
euros, aumentando la misma
respecto al 2013 en 644.217 euros.
Es posible que tenga que pagar
los 265.000 euros que menciona, y
puede que más. Aprovecha que las
cuentas del 2014 serán aprobadas
después de las Elecciones
Municipales de mayo del 2015.

Tirada: 500 exemplars

El deute té origen en la sentència
que va emetre contra l’Ajuntament la
secció de Terres de l’Ebre del Jurat
d’Expropiació de Catalunya, que va
dictaminar que el consistori havia de
fer efectiva l’expropiació forçosa per un
import de 152.000 euros d’un terreny
adjacent als garatges d’ENHER, tal i
com va demanar el seu propietari per

trobar-se en zona planificada com a
verda i d’equipaments públics. Per
poder fer front a aquest pagament al
propietari del terreny, un deute que ja
acumula 38.000 euros en interessos
de demora, i davant la impossibilitat
de demanar un crèdit bancari,
l’Ajuntament ha pres la determinació
de vendre la Casa del Metge mitjançant
una subhasta de concurrència pública.

ES PODEN PRESENTAR OFERTES
FINS EL 13 D’AGOST
L’habitatge, situat al carrer Sant
Bertomeu número 39, surt a subhasta
per un preu inicial de 139.959 euros.

Aquest import de sortida ha estat
aprovat a partir d’una taxació elaborada
per un expert immobiliari.
El termini per presentar ofertes a la
subhasta acaba el pròxim 13 d’agost a
les 15 hores. L’adjudicació de l’immoble
es determinarà d’acord amb l’oferta
més quantiosa. Per a més informació
sobre aquest procediment us podeu
posar en contacte amb l’Ajuntament
de Riba-roja d’Ebre, on s’hauran
de presentar les ofertes. També
podeu consultar les condicions de la
convocatòria al web municipal (www.
riba-roja.cat).

ADJUDICADA A UNA NOVA EMPRESA LA
GESTIÓ DEL SERVEI DE FIBRA ÒPTICA
L’empresa Xarxes de l’Ebre Internet i
Comunicacions (XEIC) s’ha fet càrrec
de la xarxa de fibra òptica que dóna
servei de televisió, internet i telefonia
fixa a 400 abonats del poble. Les
condicions per a l’adjudicació inclouen
la gestió integral del servei. Això vol
dir que negociarà i comprarà serveis
de telefonia i internet a proveïdors
majoristes, negociarà i comprarà
canals de televisió, es farà càrrec del
manteniment de la recepció de senyal,
capçalera i xarxa, i s’encarregarà de
l’atenció directa als usuaris a través
d’una oficina a Móra d’Ebre i d’una
persona del municipi, contractada a
jornada completa.

edificis públics de forma gratuïta, fins
a un màxim de 5.000 euros anuals.

El contracte inclou el pagament d’un
cànon mensual de 3.000 euros a
l’ajuntament. Oferirà els serveis de
televisió, telefonia i internet a tots els

977 09 51 51

DENÚNCIA RESOLTA
L’empresa coneix el servei perquè hi
treballen enginyers que van dissenyar
i desplegar la fibra òptica al poble, i la
gestionen a altres municipis ebrencs,
com la Sènia, l’Ametlla de Mar i
Móra d’Ebre. Així, a més, es resol la
denúncia presentada per Telefònica
contra l’Ajuntament per competència
deslleial, per actuar com a operador
de telecomunicacions al municipi.

Telefon d’atenció al client

Imprimeix: Centre Especial de Treball Jeroni Moragas

EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA, JOSEP POBLET,
HA VISITAT RIBA-ROJA D’EBRE PER
COMPROVAR L’ESTAT DE L’ERMITA
DE SANTA MARIA MAGDALENA DE
BERRÚS DESPRÉS DE LA MILLORA,
SANEJAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA, REALITZAT
PER RECOMANACIÓ DE PATRIMONI
DE LA GENERALITAT. LA RESTAURACIÓ DE BERRÚS S’HA FET AMB
UN PLA D’OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT I AMB UNA INVERSIÓ DE
5.500 EUROS DE LA DIPUTACIÓ.

Contingut: La Lleonera Comunicació

