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BENVOLGUTS RIBA-ROJANES I RIBA-ROJANS,

Us fem arribar a les vostres mans l’últim butlletí de l’any amb les novetats 
del darrers dos mesos. A les acaballes de l’any present m’agradaria 
destacar dues informacions d’especial rellevància, una per al futur de la 
nostra Vila i una de segona d’efectes més immediats que millorarà el 
servei d’enllumenat públic dels nostres carrers.

El passat 11 de novembre vam presentar oficialment els estudis 
informatiu i d’impacte ambiental de la nova carretera Riba-roja d’Ebre 
– la Granja d’Escarp. Si be és cert que són els tercers, cal destacar que 
aquests neixen fruit del consens en el traçat aconseguit pels ajuntaments 
d’Almatret, la Granja d’Escarp i Riba-roja d’Ebre. Una entesa entre les 
tres parts que ha impulsat de nou el procediment administratiu per 
a l’elaboració del projecte constructiu prèvia Declaració d’Impacte 
d’Ambiental. El procediment estava parat des de 2009 pel trencament 
unilateral del consens des del nostre Ajuntament. Encara que es 
disposés del finançament necessari, la carretera encara no es podria 
començar a construir perquè senzillament no es disposa del projecte 
constructiu. Amb aquest nou impuls, si mantenim el clima d’entesa 
entre els tres consistoris, podrem disposar del projecte constructiu en 
un horitzó temporal de 3-4 anys. Serà llavors i mai abans, quan l’única 
excusa per començar serà disposar de recursos econòmics per executar 
aquesta infraestructura, demanda històrica de la nostra vila que donarà 
sentit al nostre pont inaugurat el 1997.

Per altra banda, el passat setembre el Ple de la Corporació va aprovar 
un conveni de col·laboració amb set pobles més de la Ribera. El conveni 
permet renovar conjuntament tot l’enllumenat públic de tots el pobles 
per un de nou basat en tecnologia LED, permetent recuperar així la 
qualitat del servei d’enllumenat nocturn a menor cost. El canvi total 
de l’enllumenat del nostre poble no costarà ni un euro a les arques 
municipals, i es finançarà amb els diners fruit de la rebaixa del consum.
 
Finalment, vull aprofitar aquesta editorial per felicitar les festes a totes 
les famílies de Riba-roja d’Ebre. A les que hi viuen tot l’any i a aquelles de 
fóra vila que de segur es deixaran veure pel nostre poble en els pròxims 
dies en motiu de les festes nadalenques. 
Us desitjo a totes i a tots....

Bon Nadal i Millor Any Nou 2015

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre.

El Govern català ha tret a informació 
pública l’estudi informatiu i d’impacte 
ambiental de la nova carretera. Els 
seus 27 quilòmetres, i una inversió de 
40 milions d’euros, permetran millorar 
la mobilitat comarcal i l’accessibilitat 
als pobles, donant continuïtat al pont 
sobre l’Ebre construït el 1997.

Es tracta d’una “infraestructura bàsica 
per Riba-roja”, diu l’alcalde, Antonio 
Suàrez, per a qui les comunicacions 
amb Aragó i les comarques lleidatanes 
“representaran un important impuls 
econòmic i noves oportunitats per 
al poble”, ja que connectarà amb 
l’autopista AP2. Tot i així, Suàrez 
ja avança que el projecte “tardarà 
quatre o cinc anys a fer-se realitat”, 
ja que primer s’han de resoldre les 
al·legacions veïnals i redactar el 
projecte executiu, abans de començar-
ne la construcció.
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DESBLOQUEJADA LA CARRETERA A 
ALMATRET I LA GRANJA D’ESCARP

L’AJUNTAMENT RENOVA EL PAVIMENT I 
LA XARXA D’AIGÜES I CLAVEGUERAM DEL 
CARRER GARITES

EL CONSENS ENTRE ELS AJUNTAMENTS PERMET AVANÇAR PER FER REALITAT UNA VIA 
LLARGAMENT REIVINDICADA, QUE FORMA PART DEL PLA D’EVACUACIÓ NUCLEAR (PENTA)

EDITORIAL

anys 60, es trobava molt deteriorada 
i presentava nombroses fuites. Així, 
la brigada ha renovat tota la xarxa 
potable d’aquest punt del poble, 
substituint el tub de fibrociment per 
tub de polietilè. També s’ha renovat la 
claveguera i els col·lectors dels veïns, i 
s’ha fet un nou embornal per a recollir 
les aigües pluvials. El ferm nou s’ha fet 
amb formigó a un sol nivell, delimitant 
la zona de vianant amb panot gris i 
deixant a l’espai central la recollida 
pluvials.

L’Ajuntament de Riba-roja ha invertit 
15.000 euros en la millora del paviment 
i dels serveis del carrer Garites, 
després de detectar un problema en el 
ferm d’aquest carrer que podria haver 
ocasionat la caiguda de la paret de 
tancament d’un pati particular. 

La intervenció, a càrrec de la brigada 
municipal, s’ha fet després que 
inicialment es detectés un esvoranc 
sota el ferm del carrer. La inspecció 
feta a la zona va posar de manifest que 

l’esvoranc detectat amenaçava amb 
l’enfonsament del carrer, motiu pel 
qual les obres s’han dut a terme amb 
caràcter d’urgència. 

A més del paviment, la intervenció 
municipal també ha contemplat la 
renovació dels serveis d’aigües i 
clavegueram del carrer des del punt on 
es trobava l’esvoranc fins a la cruïlla 
del carrer de la Palla. I és que un cop 
aixecat el carrer es va comprovar 
que la xarxa de clavegueram, dels 

El director general d’Infraestructures, 
Xavier Flores, acompanyat dels 
delegats del Govern a les Terres de 
l’Ebre, Xavier Pallarès, i Lleida, Ramon 
Farré, van presentar el projecte als 
veïns i entitats locals.

La nova carretera serà de 8 metres, 
amb dos carrils de 3,5 i dos vorals 
de 0,5 d’amplada. El traçat s’inicia al 
pont sobre l’Ebre a Riba-roja i finalitza 
en una rotonda d’entrada a la Granja 
d’Escarp. De sud  a nord, podem 

S’HAN INVERTIT 15.000 EUROS PER VIA D’URGÈNCIA PER EVITAR UN ESFONDRAMENT

LA FUTURA CARRETERA DONARÀ CONTINUÏTAT AL PONT SOBRE EL RIU EBRE QUE ES VA CONSTRUIR FA GAIREBÉ DUES 

DÈCADES, DINS EL PLA D’EVACUACIÓ NUCLEAR (PENTA).

 LA BRIGADA MUNICIPAL TAMBÉ HA SUBSTITUÏT LA XARXA DE CLAVEGUERAM, QUE 

ERA DELS ANYS 60 I ESTAVA MOLT DETERIORADA.

distingir tres trams:
-De Riba-roja a Almatret, de 8,7 
quilòmetres, el més complex, amb un 
pendent del 7% i un fals túnel d’uns 
190 metres.

-A Almatret, 3,8 quilòmetres dels 
quals 1,5 es recolzen en la carretera 
LV-7046.

-Del nord d’Almatret a la Granja 
d’Escarp, de 14,5 quilòmetres, salvant 
la serra de Picarda i construint un pont 
sobre el barranc de la Vall de la Vila.

PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE A LA SALA DE PLENS
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ENTRECOTS O OUS FERRATS?

Durant l’exercici comptable 
de 2015 gairebé 250.000€ del 
pressupost municipal s’han 
destinat a amortitzar capital i 
pagar interessos de préstecs de 
legislatures anteriors. Això suposa 
que més d’un 10% dels ingressos 
dels nostre consistori vagin a parar 
al banc enlloc de ser destinats 
a millorar els nostres serveis i 
qualitat de vida dels veïns o bé a fer 
inversions.

Per a que s’entengui del que s’està 
parlant. Per exemple, en el que 
paguem un any al banc podríem 
fer el carrer la Pau, amb els diners 
que paguem en només 2 podríem 
disposar d’una carrer Major nou 
renovant tots els seus serveis, amb 
el que paguem als bancs en 3 anys, 
podríem executar el carrer de la 
Palla, i en la mateixa línia amb el 
que paguem en 2 anys es podria 
construir un centre de dia o una 
piscifactoria

Més fàcil, tenim un nivell 
d’ingressos que ens permeten 
menjar entrecot cada dia. Ara bé, 
com en legislatures anteriors vam 
menjar filet a diari; per poder pagar 
el que no ens podíem permetre’ns 
aquesta legislatura ens toca 
menjar ous ferrats cada dia.

GRUPO MUNICIPAL DEL PROGRÉS 
PER A RIBA-ROJA D’EBRE

 
Pleno Extraordinario
 
¿POR QUE, no permitieron (CIU), 
aclarar las cuentas? Quizás, 
porque no quieren que el pueblo 
sepa que mienten?

¿POR QUE, no permitieron (CIU), 
preguntar a los vecinos, por donde 
quieren la carretera que nos lleva 
a la N-II y AP 2,en Fraga. Tampoco, 
a que Hospital quieren ir, a Tortosa 
o a Reus?
 
NO, aprobaron CIU, rebajar los 
gastos superfluos y excesivos de: 
combustible, sueldos de alcalde, 
concejales, asistencias a Plenos 
y Juntas de gobierno, prensa, 
publicidad, propaganda, protocolo, 
telefónica, Este ahorro ascendía 
para el año 2014, a 140.000€, y 
para el 2015, a 180.000€, estos 
equivaldría a los gastos para 
realizar; Reparación de la C/ 
Sequer, C/ la Pau, inicio C/ 
peatonal en Major, tener pagada la 
amortización de la deuda año 2014 
y con ello la del 2015.

¿POR QUE, no aplicaron el derecho 
a decidir del pueblo?
 
¿POR QUE?

Contingut: La Lleonera Comunicació

 

“Dolors Cabré sempre va voler que 
la gent de Riba-roja ens estiméssim 
la nostra cultura, la terra, la nostra 
llengua, les tradicions... Els actes de 
l’Any Dolors Cabré han volgut recollir 
aquest sentiment i aquesta estima pel 
poble”. Són paraules de la regidora 
de Cultura, Montserrat Arbonès, en 
la cloenda de la Jornada d’Estudi al 
voltant de la figura de Dolors Cabré 

Riba-roja d’Ebre és una de les deu 
zones rurals de Catalunya que 
forma part del projecte COWOCAT 
Rural, impulsat pel departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per establir 
espais de treball col·laboratiu en 
entorns allunyats a les ciutats.

El projecte, que compta amb el 
suport del Consorci Intercomarcal 
d’Iniciatives Socioeconòmiques de la 
Ribera d’Ebre i la Terra Alta, pretén 
“crear zones rurals captadores de 
talent per frenar el despoblament, 
generar desenvolupament al territori i 
afavorir el retorn de persones al món 
rural”, explica la gerent del CIS Ribera 
d’Ebre, Begoña Garcia.

JORNADA DE TREBALL A 
RIBA-ROJA
És per això que, des del maig de 2014, 
els tècnics de les deu zones Leader de 
Catalunya treballen conjuntament per 
fomentar l’emprenedoria en els seus 
territoris a través de l’ús de Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació (TIC). 
Tots ells es van reunir el 9 d’octubre a 
Riba-roja en una jornada de treball per 
posar en comú com avança el projecte.

En aquest temps, han analitzat els 
entorns de treball, han conegut 
experiències de coworking ja en 
funcionament, s’han format 76 

UN CENTENAR DE PERSONES A LA JORNADA 
D’ESTUDI PER CLOURE L’ANY DOLORS CABRÉ

A RIBA-ROJA EL PROJECTE DE COWORKING NEIX A FINALS DEL 2011 I 

DES DEL MAIG DEL 2013 COMPTA AMB UN ESPAI PER A PROFESSIONALS 

QUE HI TREBALLEN: LA ZONA LÍQUIDA. 

7 I 8 DE DESEMBRE 

Fira de Santa Llúcia
A les 12 hores, a la plaça de 
l’Església, després de missa, 
organitzat pel Consell Parroquial.

12 DE DESEMBRE
Mercat solidari per la Marató 
Durant tot el matí, la plaça de la 
Vila. Organitzat per l’Associació de 
Dones.

14 DE DESEMBRE 

Bingo benèfic per la Marató 
A les 17 hores, a la segona planta 
de casa de la Vila, organitzat per 
l’Associació de Dones.

20 DE DESEMBRE 
El bavastell antic, teatre de 
titelles
A les 17 hores, a la sala del cinema 
de la Societat. 

20 DE DESEMBRE
Concert de l’Escola de Música de 
Benissanet 
A les 19 hores, a l’Església.

21 DE DESEMBRE
Berenar de Nadales
A les 18 hores, a la sala del cinema 
de la Societat.

22 DE DESEMBRE
Concert de l’Escola Municipal de 
Música de Flix
A les 18:30 hores, a l’Església.

22, 23 I 24 DE DESEMBRE 
Tallers de Nadal.
De 16 a 19 hores, a la Societat. 

24 DE DESEMBRE
Tronc de Nadal
A les 17:30 hores, a la sala del 
cinema de la Societat.

27 DE DESEMBRE
Festa de la J.E. Riba-roja d’Ebre
A partir de mitjanit, al cinema de la 
Societat.

28 DE DESEMBRE
Cursa de Sant Silvestre
A les 11:30 hores, davant del col·legi.

29 I 30 DE DESEMBRE
Parc de Nadal
De 16 a 19 hores, al pavelló 
poliesportiu.

31 DE DESEMBRE
Home dels Nassos
A partir de les 18 hores, a la plaça 
de la Vila.

4 DE GENER
Un Nadal ple de contes
Amb Joan Boher, a les 12 hores, a la 

biblioteca municipal.

5 DE GENER
Arribada de Ses Majestats els 
Reis Mags de l’Orient. Cavalcada 
pels carrers del poble
A partir de les 17.30 hores, a la 
plaça de la Vila

L’empresa Serosense SL es fa càrrec 
de les obres de soterrament de la línia 
elèctrica que va des de la cantonada 
del carrer del Triangle amb la plaça de 
l’Església, i fins a la cruïlla dels carrers 
de les Voltes amb Sant Bartomeu. Fins 
a la data, aquesta línia de baixa tensió 
estava ancorada a les façanes, un 
sistema antic que després d’aquesta 
actuació només queda per renovar al 
carrer Ebre.

Aquesta obra millorarà la qualitat 
del servei de subministrament 
d’electricitat a la zona, és també una 
millora estètica de la plaça i per a 
la seguretat dels veïns. La plaça de 
l’Església és un dels punts neuràlgics 
de la vila, on esdevenen molts actes 
festius, culturals i lúdics que sovint 
ocupen l’espai aeri.

SOTERRAMENT DE LA 
LÍNIA DE LA PLAÇA DE 
L’ESGLÈSIA

532 VEÏNS VAN VOTAR 
EL 9N A RIBA-ROJA
El passat 9 de novembre Riba-roja 
d’Ebre va exercir el seu dret a decidir 
sobre la independència de Catalunya, 
en una jornada sense incidents durant 
la qual 532 veïns van dipositar el seu vot 
a l’urna responent dues preguntes: vol 
que Catalunya sigui un Estat i, en cas 
afirmatiu, vol que aquest Estat sigui in-
dependent?  Un total de 391 (un 73,5% 
dels vots) van votar Sí/Sí, 57 veïns (un 
10,71%) van decantar-se pel Sí/No i 32 
(un 6,02%) van votar No. La resta van 
ser vots en blanc o altres opcions. La 
participació, doncs, es va situar en el 
54,39% de la població major de 16 anys.

Més informació: descarrega’t l’eBando al teu mòbil o entra 

al web municipal per estar ben informa’t!

dinamitzadors d’aquests espais en 
entorns rurals i s’han creat comunitats 
locals. A més, s’està elaborant una 
base de dades territorial de futurs 
professionals que poden treballar a 
zones rurals de Catalunya.

VISITA A LA ZONA LÍQUIDA
Els tècnics assistents a la jornada van 
conèixer de primera mà la Zona Liquida, 
referent a la comarca de la Ribera, que 
actualment acull cinc usuaris. “No 
només és un espai de treball, també 
és un canvi de mentalitat per fomentar 
l’emprenedoria entre la població”, diu 
el regidor de Promoció Econòmica, 
Josep Maria Piñol. Amb projectes 
com aquest, l’Ajuntament vol “facilitar 
que els veïns puguin viure i treballar a 
Riba-roja, sense haver d’abandonar el 
poble un cop acabats els seus estudis”, 
i fins i tot “captar nous veïns atrets per 
l’oportunitat de treballar en el món 
rural i interessats a entrar a formar 
part d’una comunitat amb un nivell de 
serveis molt alt”.

10 
zones Leader de Catalunya 
treballen per promoure 
l’emprenedoria en  els seus 
territoris a través de l’ús de 
Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació (TIC)

i Montserrat, filla adoptiva i autora 
del llibre “Riba-roja d’Ebre i el seu 
terme municipal”, publicat el 1974. La 
jornada és el darrer acte que Riba-roja 
ha organitzat aquest any al voltant de 
la figura i obra de Cabré amb motiu 
del centenari del seu naixement. 
L’Ajuntament també ha reeditat el seu 
llibre i s’ha descobert una placa a la 
façana de la casa familiar.

LES PONÈNCIES VAN ANAR A CÀRREC DEL DOCTOR DANIEL PIÑOL I ALABART, EL 

DOCTOR JOSEP S. CID I CATALÀ I LA DOCTORA MARGARIDA GENERA I MONELLS.

PLACA COMMEMORATIVA DEL CENTENARI DEL NAIXEMENT DE DOLORS CABRÉ I 

MONTSERRAT COL·LOCADA A LA FAÇANA DE LA CASA FAMILIAR.

RIBA-ROJA D’EBRE FORMA PART DEL PROJECTE COWOCAT RURAL QUE TREBALLA PER IMPULSAR 

L’EMPRENEDORIA I EL TREBALL COL·LABORATIU EN ZONES ALLUNYADES DE LES CIUTATS 

AGENDALA ZONA LÍQUIDA, PIONERA EN 
COWORKING RURAL I TELETREBALL


