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MILLORES A LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPALS  L’Ajuntament renovarà 
aquest hivern la canonada d’impulsió d’aigua potable per millorar 
l’abastament al poble. Això se suma al nou sistema de control remot 
instal•lat a la planta potabilitzadora, que permet conèixer en temps real 
l’estat i la capacitat del sistema, els nivells de clor i diferents paràmetres 
de la xarxa, millorant l’eficiència del servei d’aigües al poble. Pàgina 3

DOS CONVENIS AMB L’ASSOCIACIÓ DE 
COWORKING PER AUTOGESTIONAR 
L’ESPAI DE ZONA LÍQUIDA (Pàg. 5)

NOVA LLACUNA AL MEANDRE  Amb aquest paisatge de finals de tardor, 
obrim portada del darrer butlletí municipal d’un any excepcional. L’Ajuntament 
de Riba-roja d’Ebre felicita, així, a tots els riba-rojans i riba-rojanes les festes. 
Un Nadal que no serà com sempre, tenint de convidat el coronavirus que ha 
trasbalsat el 2020: s’han reduït els actes tradicionals, adaptant-los a les 
normes preventives, i es demana limitar les trobades socials davant una 

previsible pujada en la corba de casos i morts passades les festes. Malgrat 
tot, és temps d’esperança. Esperança que també aflora als riberals del 
meandre de Riba-roja que tot just s’han rehabilitat per retornar la biodiversitat 
pròpia d’aquest espai natural del municipi. La intervenció realitzada permet 
recuperar la flora i la fauna autòctones, eliminant la vegetació exòtica que 
havia envaït el nostre entorn. Pàgina 4

Temps d’hivern, 
Temps de recolliment
BONES FESTES!
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
L’olor de llenya de les estufes és el preludi de temps fred a casa nostra. 
No ha estat el aquest l’únic motiu de reclusió a casa, però de nou hem 
superat la tardor amb èxit pel que fa a Salut Pública. Les societats poden 
arribar lluny amb el treball, i la confiança i col.laboració amb els seus 
governants. I aquest èxit és fruit de la cooperació i la confiança dels 
riba-rojans amb la Corporació Local. Vull agrair la col . laboració dels 
veïns amb el Govern municipal i la comunicació directa dels que ens han 
informat que són positius, immediatament al conèixer el resultat de la 
seva PCR. No gens menyspreable és la seva generositat, en demanar-
nos que fem públic el seu nom. Aquest ràpid acte de generositat i 
maduresa ha permès generar confiança dins de la comunitat local. Des 
de l’Ajuntament és difícil gestionar la comunicació de la pandèmia, ja 
que des de Salut els positius són reportats a les 24-72 hores des que els 
confinats en són coneixedors.

Però de la tardor em quedo amb dues bones notícies. En primer lloc, 
guardo un emotiu record de la inauguració de la Pista de la Societat, 
us pertoca a vosaltres dir si la nostra generació ha estat a l’altura dels 
riba-rojans fundadors. També vull agrair la visita de la presidenta de 
la Diputació, que va reiterar el compromís de la institució amb el poble 
i amb aquest equipament municipal, acordant la climatització del 
cinema. No menys emotiu ha estat el comiat de qui ha regentat el bar 
del Poliesportiu els últims vuit anys. Vull agrair a la Juli el compromís 
i la feina feta envers el poble; personalment aprecio la visió que m’ha 
ofert en les assegudes que hem fet i la franquesa en el tracte. Des d’aquí 
li desitjo el millor en aquesta nova etapa d’una més que merescuda 
jubilació. 
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Horaris de visita: Tots els dies de 9 a 18 h
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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.cat/

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

El bar del poliesportiu tanca fins a 
l’estiu vinent a l’espera d’unes obres 
que permetran millorar el servei 
i adaptar-lo a normativa. S’està 
treballant a tota màquina per tenir-
ho llest coincidint amb l’obertura 
de piscines a l’estiu. A part del bar del Poli, encetarem l’any amb les 
obres el Nucli Antic i la façana fluvial, així com la renovació total de 
la canonada d’elevació d’aigua del riu als dipòsits, fet que permetrà 
guanyar notablement seguretat en el subministrament. I durant aquest 
hivern també tindrà lloc les eleccions al Parlament de Catalunya; per 
primera vegada i seguint instruccions de la Generalitat en matèria de 
COVID, habilitarem el Pavelló Municipal com a col.legi electoral.

Pensant en la salut i la seguretat dels veïns hem reduït la programació 
de Nadal i hem canviat el format d’alguns actes tradicionals. Us demano 
que seguiu curosament les instruccions de la Cavalcada de Reis, que 
suprimeix la recepció a la Casa de la Vila i el Pessebre de la plaça de 
l’Església per evitar aglomeracions. Seguiu-la des de balcons i portals o 
des del punt més proper al recorregut des de la vostra llar. M’acomiado 
desitjant-vos unes molt bones festes nadalenques i una millor entrada 
d’un any, el  2021, que començarem amb l’esperança d’acabar-lo millor 
que el present. 

Bones Festes! Bon Any!

pregons-electrònics
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MÉS DE 2,2 MILIONS D’EUROS PER AL 2021
AQUEST ANY S’EXECUTARÀ EL GRUIX D’INVERSIONS I OBRES DE LA LEGISLATURA

L’Ajuntament disposa d’un 
pressupost per a l’any vinent de 
2.237.649,97 euros. Amb aquests 
ingressos, la major part es destina 
a despesa corrent de personal, 
béns i serveis (1.632.056,20 
euros, un 72,93%), 87.100 euros a 
amortitzar deute i pagar interessos 
al banc i 386.749,16 a inversions.

Amb tot, el gruix d’inversions 
previstes el 2021 ascendeix a 
més de 800 mil euros, tenint en 
compte que hi ha pendents de 
licitar aquest primer trimestre 
obres pressupostades el 2020, 
com són la Baixada de la Barbulla 
i la plaça del Molí del Sindicat, 
amb finançament europeu del 
FEDER, així com la reforma del 
bar del poliesportiu. Aquests 
projectes, sumats a la renovació 
de la canonada principal d’aigua 
i la pavimentació de carrers, a 
més de l’acabada d’inaugurar 
pista de la Societat, conformen 
el gruix d’obres de la legislatura. 
Quedarà pendent per al 2022, amb 
subvenció del POUSC, el carrer 
Sant Antoni i la plaça del Mercat.

La infraestructura que es renova 
és de fibrociment, de 20 cm de 
diàmetre, i es substituirà per 
una canonada d’acer galvanitzat. 
Té una longitud de 221 metres i 
comunica l’estació de bombament 
del riu amb un petit dipòsit de 30 
metres cúbics, previ al filtratge i 
cloració de l’aigua abans de ser 
emmagatzemada al dipòsit central 
de distribució, situat més amunt 
del Calvari. La major part del traçat 
és superficial, i està recolzat en 
pilars de formigó; les obres també 
afecten el tram inicial sota el pas del 
ferrocarril i a la part soterrada dels 
carrers la Palla i Santa Madrona. 

L’obra, a més, inclou una nova 
interconnexió de la xarxa pública 
amb el reg de la Roca de la Campana, 
amb el qual ja comparteix punt de 
captació al riu i està interconnectat 
a l’altura del dipòsit municipal. 

ES MILLORARÀ LA INTERCONNEXIÓ AMB EL REG DE LA ROCA DE LA CAMPANA

RENOVACIÓ DE LA CANONADA 
PRINCIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA

La nova interconnexió amb la 
infraestructura d’aquest regadiu 
es realitzarà a l’alçada de l’estació 
de bombament per disposar d’una 
segona font d’alimentació en cas 

d’avaria o treballs de manteniment. 
Amb una inversió de poc més 
de 118.000 euros, les obres 
comencen al gener, duraran dos 
mesos i se sumen a les millores 

A L’ESQUERRA, LA CANONADA DEL REG DE LA ROCA DE LA CAMPANA I A 
LA DRETA, LA DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL QUE ES RENOVA.

SECTORITZAR 
LA XARXA MUNICIPAL

Amb tot, les avaries que 
puntualment es donen en 
el servei posen de manifest 
la necessitat de sectoritzar 
la xarxa per evitar talls a tot 
el poble quan es produeix 
una fuita. Cal, diu l’alcalde, 
planificar obres de millores i 
estudiar on es posen vàlvules 
i es creen aquests sectors: “La 
solució no depèn de renovar 
tota la xarxa d’aigües. Hi ha 
trams que està en molt bon 
estat. S’ha d’estudiar on es 
posen més vàlvules, creant 
sectors perquè en cas de 
fuita només es vegi afectada 
una zona del poble, mentre 
avancem en renovar les que 
estan en mal estat”.

del sistema de control remot del 
dipòsit municipal, que es va fer a 
l’estiu, on també s’ha incrementat 
el sistema de vigilància per evitar 
actes vandàlics a les instal.lacions.

Partida Pressupost Anualitat

Climatització segona planta Af. Sala de Plens 17.721,66€ 2020

Adequació Bar-restaurant Poliesportiu 160.273€ 2020

FEDER Baixada Barbulla 115.295,67€ 2020

FEDER Molí del Sindicat 134.178,50€ 2020

Pendent d’executar any 2020 427.468,83€

Renovació canonada impulsió aigua potable 118.083,62€ 2021

Desenvolupament activitats esportives - Escullera 94.479,95€ 2021

Adquisició moli de Tonet - C/Casetes 70.000€ 2021

Mobiliari i maquinària 21.000€ 2021

Pla d’eficiència energètica (escoles i ajuntament) 58.168,40€ 2021

Arranjament i millora del camí del Pla de Dalt 9.743,84€ 2021

Pavimentació carrers municipals 15.273,35€ 2021

Total inversions pressupost 2021 386.749,16€

Carrer Sant Antoni i Plaça del Mercat 206.121€ 2022

QUADRE PRÒXIMES INVERSIONS MUNICIPALS
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A MÉS DE PINTAR I INSTAL.LAR LED, S’HA RENOVAT
 LA CLIMATITZACIÓ DE LA SALA DE PLENS

Aquesta tardor l’Ajuntament 
ha continuat desplegant el 
Pla de millora energètica dels 
equipaments municipals, amb 
una inversió de 1.500 euros. Així, 
s’ha instal.lat la nova lluminària 
LED per reduir el consum elèctric 
a l’edifici de la Casa de la Vila, 
després que s’haguessin canviat 
també les oficines municipals i els 
llums de la façana a l’estiu.

Les darreres actuacions del 
canvi a LED s’han realitzat a la 
sala de l’Aula d’Art Municipal, a 
la sala polivalent de la primera 

OBRES DE MILLORA A 
LES SALES MUNICIPALS

planta i a la sala de Plens del 
segon pis, on també s’aprofita per 
canviar el sistema de calefacció 
que ha quedat obsolet. La nova 
climatització suposa una inversió 
de 17.721,66 euros per instal.lar una 
nova maquinària, ja que l’existent 
està descatalogada. La nova té 
una capacitat major, de 60 kW, per 
donar resposta a les necessitats de 
la sala, especialment a l’hivern.

En el cas de la sala polivalent del 
primer pis, on es fa la gimnàstica 
i activitats com ioga o Pilates, a 
més d’instal.lar LED també s’han 

LA NOVA SALA POLIVALENT, ON ES FAN ACTIVITATS ESPORTIVES.

fet obres de manteniment. S’han 
repassat totes les finestres, s’han 
reparat i pintat les parets i s’ha polit 
el terra; i pròximament s’instal.larà 
un mirall de 5x2 metres. A l’Aula 
d’Art, a més, s’ha arranjat el sostre 
i s’ha instal.lat un ordinador i un 
projector.

A més de l’estalvi, 
el LED té una vida útil més 

llarga: uns 25 cops més 
que altres llums

La regidoria de Promoció 
Econòmica i Medi Ambient ha 
executat les obres per crear una 
llacuna al Meandre de Riba-
roja, amb l’objectiu de recuperar 
mediambientalment aquesta zona 
humida del municipi. L’actuació se 
suma a les tres plantacions d’arbres 
per preservar el bosc de Ribera que 
s’han fet en aquest paratge natural, 
situat als peus del poble, a tocar del 
riu Ebre, davant del mirador de la 
Vall de Porcs.

La zona està inclosa en el catàleg 
de Zones Humides de Catalunya 
juntament amb Sebes, i pretén ser 

RIBA-ROJA RECUPERA EL MEANDRE
LA CREACIÓ D’UNA LLACUNA ARTIFICIAL PERMET CREAR UNA RESERVA NATURAL I OBRIR UN PASSEIG FLUVIAL

una continuació d’aquest espai veí 
de la Reserva Natural de Flix, 4,5 
quilòmetres riu amunt. Per això 
s’ha creat una llacuna artificial, 
amb diverses illetes al seu interior, 
de gairebé 8.000 metres quadrats 
i una profunditat entre els 50 i 70 
centímetres, que s’alimentarà amb 
l’aigua freàtica del mateix riu. 

El Grup Natura Freixe, amb qui 
l’ajuntament té un acord des de 
2016 per manteniment a l’àmbit 
fluvial, ha alliberat tres espècies 
de peixos autòctons: rabosetes de 
riu, bagres i barbs. Igualment, s’ha 
eliminat la forta presència de canya, 

EL MEANDRE DE RIBA-ROJA, ABANS DE LA INTERVENCIÓ IMATGE DE LA LLACUNA ARTIFICIAL, AMB FLIX AL FONS

vegetació exòtica i molt invasora; 
i s’ha reforestat amb espècies 
autòctones com són el salze blanc, 
l’àlber i l’om. I s’ha obert un camí 
d’uns 600 metres paral.lel al riu que 

Imatges ©2020 CNES / Airbus, Institut Cartogràc de Catalunya, Maxar Technologies, Dades del mapa ©2020 Inst. Geogr. Nacional 200 m 

35 min
2,8 km

per Carrer Sant Bartomeu

Majoritàriament pla

A peu 2,8 km, 35 minRiba-roja d'Ebre, 43790, Tarragona a 43790 Ribarroja de Ebro, Tarragona

permet un recorregut entremig de 
la natura, en el que serà una futura 
zona de passeig fluvial habilitada 
com a tal i comunicada amb el poble 
a través del Camí de les Sorts.
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NOU MODEL DE GESTIÓ A ZONA LÍQUIDA
ELS USUARIS DE ZL S’ORGANITZEN PER DINAMITZAR L’ESPAI DE COWORKING

Els usuaris de l’espai del coworking 
autogestionaran a partir d’ara 
aquest equipament municipal, 
després que l’Ajuntament de Riba-
roja d’Ebre ha aprovat un conveni 
de cessió de l’espai Zona Líquida 
a l’Associació de Coworkers per 
tal que aquesta dugui a terme la 
seva gestió directa. En l’acord, 
la nova entitat local assumeix el 
compromís d’acollir en l’espai de 
forma gratuïta aquelles activitats 
sense afany de lucre que promoguin 
altres associacions o entitats i veïns 
del municipi, amb la voluntat que 
Zona Líquida sigui un referent de 
dinamització econòmica i social a 
Riba-roja, amb el suport municipal.

Junt amb aquest acord, també 
s’ha aprovat un segon conveni de 
col.laboració entre l’Ajuntament 
i l’Associació de Coworkers, 
regulant la dinamització de 
l’espai, la realització d’activitats i 
la gestió documental per obtenir 

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

PER FER-SE 
SOCI
Els usuaris de Zona Líquida es 
van constituir com a associació el 
13 de novembre de 2019, després 
de 8 anys de la seva creació com 
a primer espai de coworking 
rural del país. A l’assemblea 
constituent de fa un any hi van 
participar 11 coworkers, els 
quals hauran d’oficialitzar ara 
la seva pertinença a l’entitat 
donant-se d’alta com a socis i 
pagant una quota anual, que en 
el cas de les persones físiques 
és de 30 euros l’any, 40 per a les 
persones jurídiques. Entre els 
avantatges de formar-ne part hi 
ha la gratuïtat en l’ús de l’espai i 
la reserva de sales i descomptes 
en tarifes d’ús de la impressora i 
material. Els socis han de signar 
un full d’alta i una declaració 
responsable, i se’ls facilitarà 
una clau d’accés, una bústia i un 
armariet.

subvencions públiques destinades 
a aquestes finalitats. Per part de 
l’entitat, “l’objectiu prioritari per al 
2021 serà el dotar l’espai de major 
contingut quant a la realització 
d’activitats, tant per als coworkers i 
emprenedors, com per a la població 
en general”.

Aquest hivern es tirarà endavant 
la reforma del bar-restaurant 
del Poliesportiu municipal, unes 
obres que coincideixen amb 
la jubilació de qui ha gestionat 
aquest equipament els darrers 
8 anys, Juliana Rodrigo. Així, 
durant l’adequació del local, ara 
tancat al públic, es tramitarà el 
procediment per adjudicar de nou 
la seva explotació. La reforma 
l’adaptarà a la normativa de 
locals públics, com s’ha fet els 

EL BAR DEL POLI, TANCAT PER 
REFORMES FINS A L’ESTIU

Toni Lanzas és el coordinador de 
ZL i la persona de referència per 
als interessats en formar part de 
la comunitat. La primera Junta 
de l’entitat està formada per Pilar 
Andrés, qui n’és la presidenta i; 
Olga Casals, la tresorera; i David 
Borrull, el secretari.

LA JULI ES JUBILA DESPRÉS DE 8 ANYS AL CAPDAVANT 
DEL BAR DEL POLI, UNA ETAPA QUE DIU QUE HA ESTAT “MERAVELLOSA”.

darrers anys amb altres espais 
municipals, tant pel que fa a 
instal.lacions com a mesures 
antiincendis. S’invertiran 160.273 
euros per millorar la climatització, 
tots els tancaments de portes 
i finestres, les instal.lacions 
elèctriques, i es faran canvis a la 
cuina i als lavabos. La principal 
novetat és una petita ampliació de 
l’edifici per construir uns lavabos 
amb accés exterior que donin 
servei directe a la piscina.

Coincidint amb la celebració 
del 25N, Dia Internacional 
per a l’eliminació de la 
violència envers les dones, 
l’Ajuntament de Riba-roja 
d’Ebre va penjar al balcó una 
bandera lila amb un crespó 
negre, institucionalitzant i 
donant visibilitat al rebuig 
social contra les violències 
masclistes. La pandèmia no va 
permetre celebrar l’habitual 

concentració davant la Casa 
de la Vila, però la regidoria 
d’Igualtat va impulsar la 
lectura del manifest del 25N 
a través de la megafonia 
municipal per denunciar 
aquesta xacra social i fer 
una crida a no silenciar-la, 
per una vida digna de les 
dones i les nenes. Membres 
de l’Associació de Dones i 
del Col.lectiu Feminista local 

van posar veu al manifest, 
que podeu tornar a escoltar 
al Youtube a través d’aquest 
enllaç QR:

25N: RIBA-ROJA D’EBRE, CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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ALS FIGOTETS...

ART, MÚSICA I ESPORT EN LA NOVA NORMALITAT
L’ACTIVITAT PRESENCIAL ES VA SUSPRENDRE TRES SETMANES AL NOVEMBRE PEL PROCICAT

Activitats extraescolars, 
esportives i artístiques s’han vist 
afectades aquesta tardor per la 
pandèmia, però l’experiència del 
curs passat ha permès continuar 
a través d’internet en el cas dels 
més petits. Les tres setmanes de 
tancament decretat per Protecció 
Civil (PROCICAT) al novembre, 
l’Aula de Música Municipal va 
continuar impartint classe en línia 
a la vintena d’alumnes matriculats 
aquest curs “amb una molt bona 
acollida. El sistema presencial 
és preferible, sobretot en les 
classes d’instrument, però amb la 
tecnologia hem descobert moltes 
eines amb infinites possibilitats 
des del punt de vista pedagògic”, 
diu Carlota Papasseit, cap 
d’estudis de l’escola. A l’Aula 
d’Art Municipal, els 16 alumnes 
rebien setmanalment a casa una 
caixa amb els materials per fer 
l’activitat: un collage amb cartons 
i figures de fang. Un cop represes 
les classes presencials, mantenen 
els grups bombolla i no passen de 
6 a l’aula; i ara hi ha un taller obert 
els dimarts al matí per a adults que 
vulguin desenvolupar el seu propi 
projecte. La matrícula és viva. 

Pel que fa a les activitats 
esportives, l’única que continua 
suspesa és la gimnàstica per a la 

1. LES CLASSES D’ART VAN CONTINUAR A CASA, GRÀCIES A LA CAIXA DE MATERIALS QUE S’ENVIAVA CADA 
SETMANA. 2. ELS ALUMNES DE MÚSICA JA HAN TORNAT A LES AULES, DESPRÉS D’UN NOVEMBRE VIRTUAL.

gent gran que organitza el Consell 
Comarcal. En canvi, sí que estan 
actives les activitats impartides 
pel tècnic municipal d’Esports: a 
la gimnàstica de manteniment hi 
ha apuntats 5 veïns; mentre que 
29 nens i nenes fan atletisme; 5, 
psicomotricitat i 7, ioga. Totes les 
activitats s’aturaran durant les 
festes, i es reprendran dilluns 11 
de gener, com el curs escolar.

Preparant noves sortides
Per la seva banda, Figot Tour, 
ara  ja constituïda com una nova 
entitat local, també ha suspès la 
caminada de la Ruta de les Coves 

anunciada per aquesta tardor, i la ja 
tradicional Crema-greixos després 
de Nadal. Tot i això, la seva activitat 
continua en petit comitè per anar 
recuperant camins i elements 
patrimonials del terme municipal, 
amb la vista posada a organitzar 
noves sortides quan retorni la 
normalitat i a la celebració d’una 
cursa provincial amb el Centre 
Excursionista Tarragona (CET). 
Per aquesta cita, prevista per a 
la tardor de 2021, es dediquen a 
desbrossar i obrir vies perdudes a 
la zona de la Vall de Porcs, des del 
forn d’oli del Catxap fins a la Pista 
de la Guerra i la Vall de Gitona. 

Altres afectacions
Els dies més crítics es va veure 
també afectada l’activitat de bars 
i restaurants, així com les oficines 
municipals, que van tancar al públic 
i encara mantenen restriccions, 
però continuen atenent els veïns 
per telèfon, per correu electrònic 
o a través de la seu electrònica de 
la pàgina web municipal. Un dels 
inconvenients més comentats han 
estat les restriccions d’entrada i 
sortida al municipi, els divendres i 
caps de setmana; i el confinament 
nocturn, que es manté encara actiu 
entre les 10 de la nit i les 6 de la 
matinada.

1 2

CAMPANYA DE NADAL AL COMERÇ LOCAL La Unió de Comerç i Serveis de 
Riba-roja (UCSR), amb el suport de la regidoria de Promoció Econòmica, ha 
engegat aquest desembre una campanya de Nadal per promoure les compres 
nadalenques a les botigues del poble. Així, els deu establiments adherits a 
l’entitat sortejaran cadascú un lot valorat en 30 euros amb els tiquets de venda 
d’aquests dies, amb productes del propi comerç. El sorteig es farà el dia de 
Sant Antoni a través de la pàgina de facebook de l’entitat. A més, durant tot 
el mes de gener s’han regalat bosses de tela, amb un disseny estampat de 
Ferran Orta, als clients amb les compres iguals o superiors a 20 euros, amb 
l’objectiu de conscienciar i reduir l’ús de plàstic en l’activitat comercial. 

ACTES SOLIDARIS AMB LA MARATÓ DE TV3 Riba-roja donarà 1.430 euros 
a la Marató de la TV3, destinada enguany a la lluita contra la COVID-19. Els 
diners es van recaptar en un mercadet solidari celebrat el divendres 18 de 
desembre per l’Associació de Dones: 565 euros amb la venda de treballs fets a 
mà per les mateixes sòcies i altres obsequis; 375 amb la compra de loteria pel 
sorteig de cistelles amb productes donats pel comerç i empreses locals; 220 
euros d’aportacions particulars i 40 de contribució de l’entitat per arrodonir la 
xifra als 1.200 euros. A aquests se sumen els 230 aportats per la caminada 
organitzada per l’AMPA de l’escola Sant Agustí, el dissabte 19, amb el tècnic 
d’Esports i membres de Figot Tour.
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OPINIÓ

AJUTS A LES PIMES EN TEMPS INCERTS

La gestió de la COVID des del passat 13 de març ha estat marcat 
per un conjunt de mesures canviants que ha suposat el tancament 
temporal d’activitats econòmiques, malauradament algunes de 
forma definitiva, així com inseguretat en unes empreses que han vist 
com es reduïen els ingressos. Aquesta reducció d’ingressos no ha 
anat acompanyada d’una reducció proporcional de la seva despesa 
corrent, com tampoc de la gran càrrega impositiva que suporten dia 
a dia.

Més del 90% dels impostos que paguen les petites i mitjanes 
empreses (PIMES) corresponen al Govern Central i a la Generalitat 
de Catalunya, administracions que no han fet front a la situació amb 
plans de rescat i ajudes, o reducció d’impostos al teixit productiu del 
país. Per contra, els ajuntaments del nostre país són l’administració 
pública a peu de carrer, una administració que ha incrementat la 
despesa arrel de la pandèmia: des de la compra d’EPIs a l’augment 
de jornades laborals del personal de neteja d’edificis públics, per 
garantir la salut dels nostres escolars, per exemple.

Els ajuntaments ja són una administració infrafinançada que veu 
amb recel la possible reducció en la participació dels fons nacionals 
(l’aportació econòmica anual del Govern de l’Estat).  Per tant, el 
marge de maniobra en la reducció d’impostos a les PIMES des de 
l’Administració local és escassa i la de menor impacte.

CP

DESTRUYENDO LO QUE NOS PUSO EN PRIMERA 
LINEA DE LA PROVINCIA

Otra nueva isla de soterrados destruida, esta vez en la calle Reus. 
La excusa es la instalación de un cargador para coches eléctricos 
de Endesa, no había otro lugar. Lo curioso es que nuestro Grupo 
propuso la instalación donde estaba el telefonillo de Enher; con 
ello se conseguía adecentar un espacio, urbanizándolo con mayor 
capacidad de coches y su posible ampliación, pero todas nuestras 
propuestas son rechazadas o ignoradas. Esperemos que Tráfico 
no abra un expediente al no respetar la distancia de cinco metros 
de aparcamiento en una intersección. Pero el motivo real no es 
el cargador, es utilizar cualquier excusa para ir destruyendo lo 
construido, en este caso la isla de contenedores soterrados que nos 
puso en primera línea en la comarca y en las Terres de l’Ebre, junto 
con la Fibra Óptica (sin la cual no habría Zona Liquida), y la Televisión 
Local que ya no funciona: antes se emitían, Plenos, Fiestas, el Alcalde 
respondía a los vecinos, se daban reportajes de actos y noticias… 
pues bien, eso también ha desaparecido. ¿Que isla será la siguiente? 
Se aprobó hacer peatonal la calle Sant Antoni, desde Sant Bartomeu 
hasta Casetes, esto provocará un problema de tráfico. Lo normal sería 
hacer peatonal la calle Major, desde la calle Reus hasta la esquina de 
la calle Fatarella. En la calle sant Antoni se cambia la tubería general 
de aguas residuales cuando lleva cambiada con tubería de PVC 
naranja de 315 y las acometidas con injertos; seguimos esperando las 
calles La Pau, La Barca y Santa Agda.             
¡FELIZ  NAVIDAD Y UN MEJOR 2021!

La setmana prèvia a Nadal, 13 veïns 
de Riba-roja han donat positiu en 
la prova PCR des de l’inici de la 
pandèmia, mentre que 188 veïns 
han presentat en algun moment 
símptomes i un professional 
sanitari els ha classificat com a 
possible cas malgrat no tenir una 
prova diagnòstica amb resultat 
positiu (sigui PCR o test ràpid). 
Així consta al registre de dades 
diari de la Generalitat, on a Riba-
roja la taxa estandarditzada de 
positius per cada 10.000 habitants 
se situa en els 148 punts, una xifra 
molt inferior a poblacions veïnes, 
com Flix (322,99), Ascó (350,76) o 
fins i tot la mitjana de la Ribera 
d’Ebre (296,56) i de la província 
(348,3). Amb tot, aquesta tardor 
s’han produït dos confinaments 
escolars, els dos d’alumnes 
d’Infantil, per contacte directe 
amb un positiu.

DIUMENGE
17

GENER

Sant Antoni 
Foguera suspesa

Sorteig de Nadal de la UCSR via 
Facebook.

AGENDA HIVERN

DIUMENGE
14

FEBRER

Eleccions al 
Parlament de 
Catalunya

Votacions al Pavelló Municipal.

DIVENDRES
5

FEBRER

Santa Agda 
Festiu local
Actes suspesos

DILLUNS
15

MARÇ

Santa Madrona
Romeria suspesa

Informeu-vos al web:
www.riba-roja.cat/agenda

DOS CONFINAMENTS ESCOLARS I 13 CASOS 
DE COVID, BALANÇ PER ARA A RIBA-ROJA

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

ART, MÚSICA I ESPORT EN LA NOVA NORMALITAT

Mesures per la contenció de la COVID-19 aplicables 
a partir del 21 de desembre a Catalunya

6 persones màx
24, 25, 26 i 31 de desembre,
i 1, 5, 6 de gener: 10 persones màx. 
de 2 bombolles de convivència

A Catalunya: Restringides l’entrada i sortida. 
Excepte per visites de familiars del 23/12 al 6/01.  
Comarca: Restringides l’entrada i sortida. Excepte del 
23/12 al 6/01: Permès el desplaçament per visita de 
familiars i l’establiment en una comarca diferent a la de 
residència habitual, mantenint la bombolla de convivència.

Confinament nocturn de les 22h a les 06h
Nit de Nadal i Cap d’Any: de la 01h a les 06h
Nit de Reis: de les 23h a les 06h

Horari: 07.30-09.30h i 13h-15.30h
Capacitat: 100% exterior | 30% interior
Màx 4 persones per taula, 6 persones màx. 2 bombolles 
en dates assenyalades. I distància de 2m entre taules
Recollida en local fins les 22h  
Lliurament a domicili fins les 23h

Activitats 
socials

Confinament
perimetral

Confinament 
Nocturn

Restauració
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EL PERFIL MAJORITARI a ZL és el 
de dones emprenedores amb estudis 
superiors, que treballen pel seu 
compte. De fet, l’espai coworking de 
Riba-roja és un pol d’emprenedoria 
en femení de la comarca, com es 
va posar en evidència a la primera 
trobada de dones emprenedores de 
la Ribera, al maig. A més de formació i 
tallers d’apoderament, la iniciativa va 
servir per reivindicar el talent femení, 
intercanviar experiències i crear xarxa.  
a ZL és el de dones emprenedores amb 
estudis superiors, que treballen pel 
seu compte. De fet, l’espai coworking 
de Riba-roja és un pol d’emprenedoria 
en femení de la comarca, com es va 
posar en evidència a la primera trobada 
de dones emprenedores de la Ribera, 
al maig. A més de formació i tallers 
d’apoderament, la iniciativa va servir per 
reivindicar el talent femení, intercanviar 
experiències i crear xarxa.  a ZL és el 
de dones emprenedores amb estudis 
superiors, que treballen pel seu compte. 
De fet, l’espai coworking de Riba-roja és 
un pol d’emprenedoria en femení de la 
comarca, com es va posar. 
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Serà un Nadal diferent, sense actes populars 
ni aglomeracions al carrer, però les tradicions 
es mantenen adaptades a la situació. El dia 
24 arribarà el Tió a Riba-roja, personalment 
a tots els nens, per a la gran cagada a través 
de la megafonia. El 26, a la Casa de la Vila, 
els infants podran dipositar la seva carta als 
Reis en una gran bústia. I els tallers de Nadal, 
se celebraran a través de youtube i el web 
municipal, amb propostes de manualitats 
com postals de Nadal pop up, minicorones i 
diademes per lluir aquestes festes.

Pel que fa a la Nit de Reis, l’Ajuntament ha 
previst una cavalcada pels carrers del poble 
amb punts estàtics perquè els petits riba-
rojans vegin passar els Reis Mags des del balcó 
o portal de casa seva o, en el cas que no passi 
pel mateix carrer, des de la cantonada més 
pròxima al seu domicili, i sempre mantenint 
els grups estables i bombolles de convivència. 
La visita dels tres Reis seguirà un recorregut 
estudiat a partir del padró municipal, i adaptat 
als infants. Amb tot, aquest acte és susceptible 
de canvis de darrera hora segons l’evolució 
de la pandèmia i les indicacions que aprovi 
el PROCICAT. Consulteu l’agenda i estigueu 
atents a les novetats que es publicaran a 
l’ebando i al web municipal.


