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INSCRIPCIONS LA BANC DE TERRES 
A TRAVÉS DEL WEB MUNICIPAL (PÀG. 4)

RECUPERACIÓ DE LA BAIXADA DE LA 
BARBULLA I LA PLAÇA DEL MOLÍ DEL 
SINDICAT 

FIGOT TOUR PROPOSA SIS RUTES A 
PEU PER PRACTICAR SENDERISME AL 
MUNICIPI (PÀG. 8)
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HISTÒRICA NEVADA. Sens dubte, una de les imatges que ens ha deixat 
aquest hivern a Riba-roja ha estat la nevada del 9 de gener a causa del 
temporal Filomena, amb gruixos d’entre 10 i 15 centímetres i imatges de 
postal a tot el terme municipal. Amb tot, la neu va provocar la caiguda d’un 
cable elèctric que va deixar, en ple hivern, tot el poble sense llum durant 
més de 12 hores. 

CONCURS PÚBLIC PER GESTIONAR 
EL BAR-RESTAURANT DEL POLI (PÀG. 3)

LA DONA, PROTAGONISTA DE L’HIVERN RIBA-ROJÀ.  Tot i la pandèmia, les 
dones de Riba-roja han tornat a posar de manifest el seu paper en la societat 
local, sumant-se un any més a la celebració del 8M, Dia Internacional de les 
Dones, i reivindicant com ‘La nostra Festa’ la diada de Santa Agda, el 5F, 
festiu local. Membres del Col.lectiu Feminista i de l’Associació de Dones 
van llegir públicament el manifest del 8M, en una jornada reivindicativa 

per reclamar que “totes les dones, des de la nostra diversitat, tinguem els 
mateixos drets i oportunitats que teníeu (els homes) des del moment de 
néixer”, en una crida també als riba-rojans perquè se sumin a “la lluita per 
una societat justa”. Entre els actes d’aquest hivern també Santa Madrona 
es va celebrar amb un nou vermut als balcons i la venda de les tradicionals 
coques beneïdes, aquest cop a la plaça de l’Església. Pàgina 5 i 6

#8M  
RIBA-ROJA
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Hem encetat l’any amb el terme emblanquinat per una neu que ha deixat 
una bona saó als camps de conreu. Del passatge bucòlic fotografiat per 
tots del dissabte vam passar a una manca de subministrament elèctric 
de més de 12 hores del diumenge. Vull agrair tota la feina realitzada a la 
brigada municipal per mantenir carrers nets i accessibles a trànsit rodat 
i vianants; també al Servei de Carreteres de la Generalitat, per mantenir 
la via amb Flix i la connexió amb la C-12, assegurant l’accés de serveis 
mèdics i d’emergències; i a la brigada que va permetre recuperar el 
subministrament elèctric després d’hores de treball intens al Priorat. Dit 
això, una vegada més, vam patir la deixadesa en la línia que subministra al 
poble, propietat d’ENEL-ENDESA, empresa que fa un bon negoci a casa 
nostra amb una hidroelèctrica de més de 250 MW de potència instal.lada.

Ja ha fet un any de l’entrada de la COVID a casa nostra, on la suspensió 
de la romeria a Santa Madrona encara no deixava intuir tot el que vindria. 
En aquest temps hem après moltes coses, potser la més evident que 
per damunt del que determinin les autoritats nacional i estatal, el fre 
de la pandèmia depèn de petits actes individuals i la responsabilitat                           
col.lectiva com a poble. Hem iniciat el març amb l’arribada de les 
primeres vacunes a veïns grans dependents i col.lectius professionals 
de risc, un bri d’esperança gràcies a la ciència, aquella que tan sovint ha 
estat i és maltractada en un país acostumat als guanys ràpids.

Encetarem la primavera amb un nou Parlament i un nou govern, esperem 
que el seu treball posi fi a la paràlisi que pateix Catalunya, en uns temps 
convulsos que necessita com mai projectes i solucions als grans reptes 
que tenim al davant.
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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: dilluns, dimecres i divendres de 11 a 13 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.cat/

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

Al nostre poble enguany serà un any 
d’inversions i obres. S’ha adjudicat les 
obres de millora del bar-restaurant 
del Poliesportiu i el canvi de canonada 
que porta l’aigua des de les bombes 
del riu a la potabilitzadora. A més, 
la brigada municipal ha iniciat els treballs previs de canvi de xarxa de 
clavegueram i aigua potable de la zona de la Barvulla i carrer la Pena. Les 
obres de la Barvulla, plaça Molí del Sindicat i façana fluvial ja es troben 
en fase de licitació, obres que clouran el projecte del Nucli Antic que 
vam iniciar amb la urbanització del carrer Sequer, miradors i plaça del 
Forn. Comença a impressionar veure tota la cinglera de la Pena lliure de 
corrals i elements al.lòctons.

Encara es aviat per decidir quin serà el panorama cultural i festiu d’aquest 
estiu a la nostra Vila, però crec que difícilment podrem recuperar la 
normalitat anterior a la pandèmia, més si els percentatges de vacunació 
continuen tan baixos. Tot i això, les experiències culturals d’aquest últim 
any han estat sanitàriament segures, cosa que ens podria portar a 
considerar el replantejament de format d’actes durant l’agost.

Des d’aquest espai us animo a exercir la vostra resiliència individual per 
fer-la efectiva col.lectivament, crec que ja hem arribat a l’últim graó de 
l’escala que hem pujat els últims mesos. Tot i el cansament generalitzat, 
el verb defallir no forma part del nostre diccionari; s’albira a l’horitzó un 
nou inici, res serà com abans, però començar de nou il.lusiona...

pregons-electrònics
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LA BRIGADA MUNICIPAL ESTÀ RENOVANT ELS SERVEIS, PENDENT DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONSELL COMARCAL

Després d’anys d’espera, 
l’Ajuntament de Riba-roja està 
pendent d’un últim tràmit del 
Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre per començar dues de 
les obres més esperades dels 
darrers anys: la recuperació 
de la Baixada de la Barvulla 
per connectar la façana fluvial 
i el Nucli Antic, i la reforma de 
la plaça del Molí del Sindicat, 
l’embarcador i la zona de 
bany propera. Dos projectes 
emblemàtics en la recuperació 
de la façana fluvial del municipi.

Així, la brigada municipal ja està 
executat els treballs previs a la 
zona, renovant els serveis d’aigua 
potable i clavegueram, eliminant 
la runa de la zona de consolidació 
i restaurant els murs de pedra 
i urbanització, amb la mirada 
posada a tenir-ho tot llest per 
al mes de maig poder començar 
les obres, que tot just acaben 
de sortir a licitació perquè les 

TOT A PUNT PER LES OBRES DE LA BARVULLA

PEDRA SOBRE LA QUAL S’ASSENTA EL NUCLI ANTIC, AL DESCOBERT AMB ELS TREBALLS PREVIS.

empreses presentin oferta.
Aquests projectes tiren endavant 
gràcies a un ajut del Fons 
Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), al qual 
Riba-roja va optar juntament 

amb set municipis més de la 
comarca en el projecte comú 
Ribera d’Ebre: Camí de Sirga, 
Camí de Riu. La inversió total 
és d’1.510.077,49€, dels quals 
Europa en finança 629.379,13€. 

D’aquests,134.178,50€ són per 
a la Baixada de la Barvulla 
(55.445,66€ del FEDER) i 
115.295,67€ corresponen al 
projecte de la plaça i l’embarcador 
(47.642,84€ del FEDER).

NOVA SENYALITZACIÓ DELS CARRERS. La regidoria de Promoció 
Econòmica ha renovat la senyalització de tots els carrers, amb la instal.lació 
de 126 noves plaques d’alumini amb una nova imatge, que inclou l’escut i la 
bandera catalana, i que també s’utilitzarà per a la senyalització dels camins 
municipals. La inversió és de 4.434 euros i es manté la nomenclatura del 
carrerer municipal. 

CONCURS PER GESTIONAR EL BAR-RESTAURANT DEL POLI
L’Ajuntament aprova aquesta 
Setmana Santa les condicions 
per adjudicar la gestió del bar-
restaurant del Poliesportiu 
Municipal, tancat des d’aquest 
hivern després de la jubilació de 
l’anterior arrendatària. Es tracta 
d’un concurs públic de lliure 
concurrència, que preveu una 

concessió del local per a deu anys, 
a canvi d’un lloguer mensual de 
300 euros i fer-se càrrec de la 
despesa dels serveis. Al mateix 
temps, també s’executaran les 
obres de reforma per ajustar 
l’equipament a la normativa 
de locals públics, millorant la 
climatització, els tancaments i 

les instal.lacions elèctriques, i 
reformant la cuina i els lavabos. 
L’obra, que començarà a finals 
d’abril, s’ha adjudicat a l’empresa 
Construmat per 122.950 euros, i 
serà finançada amb romanent del 
pressupost de 2020. Es preveu 
tenir-ho tot llest coincidint amb 
l’inici de la temporada d’estiu.

SIGNAT EL CONVENI DE ZONA LÍQUIDA. Ajuntament i coworkers han 
formalitzat el nou model de gestió de l’espai de coworking, un equipament 
municipal que manté l’accés per a activitats sense afany de lucre mentre 
promou l’associació dels emprenedors locals. Més informació per formar 
part de la comunitat, al dinamitzador Toni Lanzas (657 887 236) o través del 
correu electrònic coworking@riba-roja.cat.
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LA SOL.LICITUD D’OFERTA I DEMANDA DE TERRENYS ARA TAMBÉ ES POT FER A TRAVÉS DEL WEB MUNICIPAL

La regidoria de Promoció 
Econòmica ha donat un impuls 
al projecte del Banc de Terres 
incorporant els formularis 
d’inscripció a través de la pàgina 
web municipal, facilitant així 
el registre de les finques que 
es poden sumar al projecte. 
D’aquesta manera, tant els 
propietaris de terres, com els 
demandants per treballar-les, 
poden donar-se d’alta a la base de 
dades de finques impulsada des de 
l’Ajuntament per posar en contacte 
els interessats quan coincideixen 
en les seves peticions. A més 
de la cerca activa, se’ls ofereix 
assessorament jurídic i redacció 
de contractes d’arrendament.

Actualment, al Banc de Terres 
hi ha 23 finques inscrites, 
majoritàriament d’olivera o 
abandonades, tot i que també 
hi ha vinya, pastures, terres 
de conreu i ametller. Es tracta 
majoritàriament de “terrenys 
abandonats de propietaris que no 
viuen al poble i estan disposats 
a cedir l’explotació de la terra 
sense voler-ne treure rendibilitat, 
només perquè no perdin valor i 
es preservi el patrimoni familiar”, 
explica el regidor de Promoció 
Econòmica, Lluís Busom.

Quant a demandants, hi ha 7 
persones donades d’alta que 
voldrien treballar la terra. Tot i 
això, de moment “les peticions no 

23 FINQUES JA INSCRITES AL BANC DE TERRES

VOLS ARRENDAR?
Per als oferents de Terres:

- Informació sobre els tipus de 
contracte i definició dels teus 
requisists

- Inscripció en la base de dades

- Cerca de demandants 
compatibles amb el que busques

VOLS SOL. LICITAR?
Per als demandants de Terres:

- Definició del teu perfil de cerca i 
requisits

- Valoració del tipus de contracte 
que més s’adapti al teu projecte

- Cerca de la teva finca 
compatible amb el que busques

El Banc de Terres preveu dues figures: la de l’arrendatari, que com a 
propietari posa a disposició les seves terres per trobar una persona 
que les treballi; i la del llogater, qui se’n fa càrrec perquè no estiguin 
abandonades.

Si estàs interessat, pots trobar més informació, 
enviar la teva sol.licitud i resoldre dubtes a:
www.riba-roja.cat/promocio-economica/bancdeterres

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.

LES NOVES NORMES PERMETRAN POTENCIAR DOS 
SECTORS ESTRATÈGICS: EL TURISME I LA PESCA

L’Ajuntament de Riba-roja ha 
aprovat inicialment la modificació 
de les normes subsidiàries de 
planejament urbanístic per a la 
regulació d’usos i adaptacions del 
sòl no urbanitzable de tot el terme 
municipal, afectant els terrenys 
rústics. S’actualitzen així les 
normes urbanístiques que es van fer 
l’any 1997, i a les quals s’havien fet 
abans sis modificacions puntuals, 
adaptant-les ara la normativa legal 
vigent en l’actualitat. L’expedient es 

ORDENACIÓ DEL SÒL 
RÚSTIC DEL TERME

troba en exposició pública i ha estat 
informat a les diverses institucions 
implicades; es preveu tenir-lo 
aprovat definitivament en un any.

A més d’ordenar el terme, permetrà 
potenciar dos sectors locals 
estratègics: el turisme i la pesca, 
ja que amb la nova normativa es 
dóna cobertura urbanística a les 
instal.lacions situades al pantà de 
Riba-roja. I és que la zona situada 
entre el barranc de sant Francesc 

IMATGE DE LES INSTAL.LACIONS TURÍSTIQUES DEL PANTÀ DE RIBA-ROJA. 

i la presa va quedar sota la figura 
de protecció de la Xarxa 2000, 
la qual impedeix la construcció 
de noves infraestructures per 
a la pernoctació, frenant així el 

desenvolupament econòmic de la 
zona del pantà. El pròxim pas serà 
la definició d’un Pla d’Ordenació 
Urbana (POUM), que inclourà 
també la zona urbana.

s’han arribat a adaptar a l’oferta 
disponible perquè els demandants 
busquen sobretot finques grans 
i en pla, amb aigua per treballar 
en grans plantacions”, afegeix. 
A Riba-roja hi ha una superfície 

agrària útil de 1.334 hectàrees.

Impuls al sector agrícola
La idea de Busom és ampliar 
la base de dades disponible per 
disposar de terrenys amb la vista 

posada a evitar les conseqüències 
negatives de l’abandonament de les 
terres, ja no només per la pèrdua 
de sòl agrícola sinó pel risc més 
gran d’incendis, la proliferació de 
plagues i la degradació ambiental 
i paisatgística que suposa per al 
terme municipal. Un cop engegat 
el projecte, el regidor vol impulsar 
la creació d’un teixit associatiu de 
petits productors per potenciar el 
sector agrícola local, incorporant 
nous pagesos que entre ells 
es donin ajuda i suport en la 
producció.
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A més de la lectura del manifest 
del 8M, la regidoria d’Igualtat va 
donar visibilitat a la lluita feminista 
amb una exposició de retrats 
fotogràfics en blanc i negre que, 
amb el títol Gràcies, recollia 
imatges de dones de diferents 
sectors que han sostingut la nostra 
societat durant la pandèmia. “Som 
conscients que ens hem deixat 
professions, limitats per l’espai, i 
recollim aquesta necessitat per al 
futur del projecte”, diu la regidora 
d’Igualtat, Maria Franquet, 
pensant ja a donar-hi continuïtat.

L’art va convidar al veïnat a 
converses, discussions i a penjar 
els seus missatges en un estenedor 
creat per aquesta diada: Parla ara 
que hi ha roba estesa, aconseguint 
despertar el debat al voltant de la 
lluita feminista i les desigualtats 
durant tota la jornada a la plaça de 
la Vila. “La necessitat d’un canvi 
ha estat molt present i estesa en 
els missatges d’una acció artística 
i política digna d’un poble culte 
i amb esperit crític”, afegeix la 
regidora. Des de l’organització, 
“n’estem molt orgulloses perquè 
no ha deixat indiferent al veïnat”.

A més, la Txavalada, juntament 
amb altres associacions de joves 
de la Ribera, va participar en 
una acció també reivindicativa 
a través de les xarxes socials 
amb l’etiqueta #RiuDeCures.

EXPOSICIÓ ARTÍSTICA A LA PLAÇA DE LA VILA PER 
REIVINDICAR LA IGUALTAT DE LES DONES

8M A RIBA-ROJA

LA INSTAL.LACIÓ ARTÍSTICA CONVIDAVA A EXPRESSAR-SE LLIUREMENT.

LES DADES PARLEN 
PER SI SOLES...
“La presència de les dones ha 
estat majoritària en ocupacions 
de primera línia durant la 
pandèmia: 64% en la venda 
de productes bàsics, 86% en 
personal de neteja, el 80% 
en serveis socials, el 84% en 
residències i el 70% en els 
sectors sanitaris i farmacèutic. 
I tot i això, gairebé en el 60% de 
les llars la dona s’ocupava de 
manera principal o en exclusiva 
de les tasques domèstiques 
durant el confinament de març-
abril”. Així ho posa de manifest 
l’Institut Català de la Dona i 
el seu dossier de l’Impacte 
de gènere de la COVID-19, 
impulsat des de l’Observatori 
d’Igualtat de Gènere. De març a 
juliol, gairebé es van doblar les 
trucades mitjanes setmanals 
a la línia d’atenció contra la 
violència masclista: 900 900 120.
Podeu llegir el manifest al web 
municipal amb aquest codi QR:

Poc imaginava Maria Rosa 
Garcia Piñol quan li van 
proposar ser Alcaldessa de 
Santa Agda que enguany, ni 
ella ni la Regidora de 2020, Eva 
Viol Ambrós, podrien cedir a 
altres riba-rojanes “l’honor de 
representar i sentir-se estimada 
per les dones del poble”, com és 
tradició. La pandèmia les manté 
en el càrrec fins al 2022, tot 
desitjant que l’any vinent Santa 
Agda torni a ser sinònim de dies 
de retrobament i celebració en 
el calendari riba-rojà. Per a ella, 

Santa Agda és “una festa que 
tothom espera durant l’any, una 
festa molt reconeguda”, i està 
contenta que sigui festiu local, 
ja que “si ja des de ben petites 
les riba-rojanes la senten seva, 
perdurarà”.

L’alcaldessa de Santa Agda és 
una dona molta activa en el 
teixit associatiu local: presideix 
la Joventut Esportiva, és 
secretaria de la Comunitat de 
Regants i li agrada “donar un cop 
de mà sempre que pot per tirar 

endavant Riba-roja”, explica. 
Com a cartera del poble, cada 
dia té “el plaer de recórrer els 
carrers i tenir contacte directe 
amb els veïns”, la qual cosa 
li dóna una visió privilegiada: 
“Riba-roja és un poble molt 
acollidor, s’ha recuperat 
moltíssim i amb la pandèmia 
s’ha reactivat, molts s’arreglen 
la casa, fins i tot alguns que no 
havien vingut mai”. I afegeix: 
“Crec molt en les riba-rojanes. 
Som valentes, hi ha bon planter i 
tenim ganes de fer coses”.

“CREC MOLT EN LES DONES RIBA-ROJANES. 
SOM VALENTES I TENIM GANES DE FER COSES”

ELS ALUMNES DE 5È I 6È DE L’ESCOLA SANT AGUSTÍ  també van visitar  
l’exposició Gràcies, en una activitat molt ben valorada pel centre escolar 
que els va permetre posar consciència sobre la necessitat de celebrar 
una jornada com el 8M, reflexionant sobre el feminisme i el fet de néixer 
dona o nena en el món actual. La mateixa regidora d’Igualtat, Maria 
Franquet, acompanyada de l’artista Roser Gay, amb qui els alumnes 
també treballen Arts Plàstiques a l’escola, va ser l’encarregada de 
fer la visita guiada a l’exposició. Les noves generacions van participar 
activament en aquesta acció artística i política deixant missatges 
“d’allò més lúcids i afectuosos” en el taller de roba estesa, en un bri 
d’esperança per una societat local més igualitària.

MARIA ROSA GARCIA PIÑOL 
CONTINUA D’ALCALDESSA
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LES MILLORS DISFRESSES DEL CARNAVAL 2021
Un any més Riba-roja ha 
celebrat el Carnaval, una de 
les cites culturals de principis 
d’any per excel. lència que, tot 
i la pandèmia, ha mantingut 
el tradicional concurs de 
disfresses, complementat 
amb un taller de disfresses 
amb materials reciclats 
organitzat des de l’Aula d’Art 
Municipal.

Els guanyadors dels concurs 
de disfresses han estat: 

6

1 2

3 4 5

1. Disfressa més cuqui: Martina Garcia  2. Millor grup bombolla: Carlos Castellví, Mireia Navarro i Dolça Castellví  3. Disfressa més esbojarrada: 
Erola Espinosa  4. i 5. Disfressa més sorprenent: Harry Shattock i Aida Vilaplana  6. Disfressa més reciclada: Gal.la, Dafne i Marta. 4
1 2 3

5 6

Les dones de Riba-roja van 
celebrar el Dia de Santa Agda, 
tot i la COVID-19, això sí: sense 
el tradicional pregó, ni ball, ni 
berenar servit pels homes, ni jocs 
tradicionals, ni mostres culinàries 
ni el Ple de proclamació de 
l’Alcaldessa i la Regidora. Maria 
Rosa Garcia i Eva Viol continuen un 
any més en el càrrec, fins que es 
pugui fer el relleu i, acompanyades 
d’una representació de l’Associació 
de Dones, van assistir a missa, en 
un dia que és festiu al poble.

Aquest any se celebraven els 35 
anys des de la recuperació de la 
festa i, per mantenir viu el record, 
l’Associació de Dones va publicar 
un vídeo recopilatori del cartell, 
imatges dels actes i activitats 
diverses de 1987, l’any “de la 
recuperació de la festa”. La missa 
en honor a la Santa, amb totes 

“LA NOSTRA FESTA” DE SANTA AGDA
les mesures de seguretat per la 
COVID19, va començar cantant 
l’himne de Riba-roja. El lema 
de la festa aquest any: “Fem la 
nostra Festa”. A les xarxes socials, 
l’entitat organitzadora va impulsar 
l’etiqueta #santaAgda2021 per 
compartir imatges i records. A 
més, es va mantenir la cursa 
solidària amb la lluita contra el 
Càncer, en aquest cas virtual, 
animant al veïnat a penjar imatges i 
fer un donatiu.

Durant la jornada, al balcó de 
l’Ajuntament ondejava la bandera 
lila de la regidoria d’Igualtat,  
reivindicant aquesta diada com 
una oportunitat per a “la sororitat: 
per celebrar que entre dones ens 
cuidem, i exercim plenament els 
nostres drets i amb total llibertat”, 
com va dir la regidora d’Igualtat, 
Maria Franquet, al Ple de 2020.

L’ASSOCIACIÓ DE DONES MANTÉ VIVA LA CELEBRACIÓ I LA REIVINDICA EN ELS 35 ANYS DE LA SEVA RECUPERACIÓ

MEMBRES DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES, A LA MISSA
 EN HONOR A LA SANTA, AMB L’ALCALDESSA I LA REGIDORA DE 2020.

IMATGES DE LA PRIMERA FESTA MODERNA
Al youtube teniu un vídeo amb imatges i records de la 
recuperació de Santa Agda: 
riba-roja.cat/2021/02/05/avui-es-el-dia-de-santa-
agda-a-riba-roja-debre/
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OPINIÓ

LES COSES PEL SEU NOM

Des d’aquest espai volem felicitar el partit guanyador de les eleccions 
al Parlament de Catalunya, perquè les eleccions les guanyen 
els partits, i no els blocs. I hem de començar a parlar clar i no 
emmirallar-nos en qüestions com un suposat empat tècnic... No 
hi ha empat tècnic: les tres principals forces de l’arc parlamentari 
tenen un nombre de vots i diputats, de més a menys... i prou. 

També disposem del sistema que tenim, on els ciutadans elegeixen el 
Parlament i aquest al president, que pot no ser qui encapçala la llista 
més votada. I a qui no li agradi que proposi una llei electoral catalana. 

Al nostre país fa massa temps que no anomenem les coses pel 
seu nom, generant realitats utòpiques que han portat la societat 
a la frustració, i en especial de la gent jove. Hasél i els aldarulls a 
les ciutats del país no són res més que la punta d’un iceberg d’una 
realitat complexa, emmascarada per realitats paral.leles, creades 
per la política professional. Si tot aquest panorama de manca de futur 
l’amanim per escàndols que van des de la corrupció a vacunar-se a 
Abu Dhabi, algú espera que la resposta de la nostra gent jove sigui 
una altra? En cap cas fem referència a la violència, que condemnem 
des d’aquest espai. 

Al nou Parlament i al nou govern se’ls gira feina... una feina que no és 
de bon fer i és de futur massa incert.

CP

¿RIBA-ROJA SE LO MERECE?

Pensamos que NO por la forma de gestionar el día a día de este 
equipo de Gobierno. Ya lo veníamos denunciando, incluso decíamos 
si el silencio de la población era un claro síntoma de aprobación de 
la gestión, entendemos que no por las quejas que se nos trasladan. 
Pasó con el local del Jubilado, el incumplimiento del Centro de Día: 
sabemos que la misma junta que aprobó la propuesta del Alcalde y 
en contra de la nuestra, con el tiempo trasladó su queja al Gobierno 
Municipal, pero el mal ya estaba hecho, redujeron el espacio cuando 
más jubilados habrá. El Centro de Día no está ni encargado el proyecto, 
y seguimos opinando que el lugar idóneo es el solar Municipal frente al 
Consultorio. Se adquiere terreno por 40.000€ en la plaza del mercado 
para aparcamiento, se adquiere el almacén de Cid por 60.000€, nos 
gastamos 160.000€ en el bar del Poli (cobraremos un alquiler 300€, 
estaremos 44 años y cuatro meses para amortizar la inversión), otros 
300.000€ en la bajada de la Barbulla y Plaza del Molí, justo donde va 
la estación elevadora de aguas residuales (buen lugar de reunión) y la 
calle La Palla y La Paz, Santa Agda, accesos al Cementerio, plaza del 
Ajuntament con baldosas sueltas y con falta de alguna, con el peligro 
que acarrea y, sobre todo la Residencia y Centro de Día, que cada 
vez será más necesaria. Están alienando patrimonio sin expediente, 
estamos perdiendo los contenedores subterráneos sin nada a cambio 
(cada buzón con el contenedor valía 800.000 pesetas x 60), hemos 
perdido la barredora mecánica, no exigen la carretera al vertedero, 
ni los puestos de trabajo (solo hay tres) y la empresa de economía 
circular que generaba 30 más. ¿LO MERECEMOS?  

El 14 de febrer, 532 riba-rojans van 
votar per escollir el pròxim Govern 
de la Generalitat, un 60,66% del cens 
electoral. La jornada va transcórrer 
amb normalitat, amb la novetat 
que les dues meses electorals van 
canviar d’emplaçament, passant de 
la biblioteca al pavelló municipal, 
com a mesura preventiva davant 
la pandèmia. Amb tot, les dades de 
participació mostren una important 
davallada respecte a les eleccions 
de 2017, just després de l’1-O: 
l’abstenció ha crescut més d’un 
25% respecte a la cita anterior. En 
aquesta ocasió estaven convocats 
876 riba-rojans. 

Els resultats locals mantenen 
la posició de les tres forces 
majoritàries. ERC guanya al poble 
amb 153 vots, tot i perdre’n gairebé 
un centenar. Per darrere, malgrat 
la caiguda en la participació, els 
Socialistes pugen fins als 125 vots, 
relegant a la tercera posició a Junts, 
que es desploma fins als 74 d’ara.

ELECCIONS 14F A RIBA-ROJA D’EBRE COMENÇA LA 
VACUNACIÓ 
Aquest mes de març s’ha iniciat 
la campanya de vacunació 
contra la Covid-19 al Consultori 
Mèdic de Riba-roja. Com 
a      col.lectiu de més risc, les 
primeres persones a rebre la 
vacuna han estat els veïns de 
més edat i els seus cuidadors, 
a vegades desplaçant-se el 
personal sanitari fins al domicili. 
S’inicia així un procés que durarà 
mesos, però que permet una 
mica d’optimisme després d’un 
any de crisi sanitària que, fins a 
la data, ha deixat com a balanç 
31 casos positius a Riba-roja. 
L’administració de la vacuna 
respon a criteris establerts pel 
departament de Salut, que es 
posa directament en contacte 
amb els veïns d’acord amb la 
disponibilitat de vacunes que 
arriben al poble, sense que s’hagi 
de demanar hora de manera 
particular.

Participació: 532 (60,66%)
Vots en blanc: 8 
Vots nuls: 22 

153
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ELS MEMBRES DE LA MESA ES VAN PROTEGIR AMB EPIS 
A LA DARRERA HORA DE LA VOTACIÓ

 VOTS PER PARTIT
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LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS FIGOTETS
PREINSCRIPCIÓ: DEL 10 Al 21 DE MAIG

ESCOLA SANT AGUSTÍ
PRENSCRIPCIÓ: DEL 15 AL 24 DE MARÇ

INSTITUT DE FLIX
PREINSCRIPCIÓ ESO: DEL 17 AL 24 DE MARÇ
PREINSCRIPCIÓ BATX I GRAU MITJÀ: DE L’11 AL 17 DE MAIG
PREINSCRIPCIÓ GRAU SUPERIOR: DEL 25 AL 31 DE MAIG

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2021/22

L’AJUNTAMENT DE
RIBA-ROJA D’EBRE 
ARA A INSTAGRAM

@ajuntamentribarojadebre

Figot Tour continua amb la 
seva activitat, malgrat que les 
restriccions de la COVID-19 no 
han permès en el darrer any 
organitzar caminades pel terme 
municipal més enllà de l’estiu. 
Així, amb el suport de la regidoria 
de Serveis de l’Ajuntament, els 
seus membres continuen obrint 
senderes, la darrera: el recorregut 
de gairebé 15 quilòmetres que 
proposarà el Centre Excursionista 
de Tarragona (CET) per al 56è Dia 
del Camí de Muntanya, previst de 
celebrar-se a Riba-roja a la tardor.

Amb l’agenda suspesa, però, 
aquesta entitat ha publicat a 
través del web municipal algunes 
de les rutes que ja s’han organitzat 
per facilitar que es puguin fer els 
itineraris de manera individual o 
en grups bombolla, mentre no es 
puguin fer caminades populars. 
Es tracta de sis rutes: Valldeporcs, 
los Castellons, Punta de l’Home, 
Punta del Duc, la Garita-Torre de 
Senyals i la Teuleria de la Boca de 
la Vall, amb les característiques, 
els punts d’interès i consells a 
tenir en compte a l’hora de fer la 
sortida proposada. La idea és anar 
ampliant aquest catàleg de rutes 
al web municipal. 

La iniciativa vol contribuir a la 
recuperació del patrimoni local 
i a la preservació dels camins i 
el terme municipal, alhora que 
facilita als veïns i visitants gaudir 
dels espectaculars paisatges riba-
rojans, amb la mirada posada a la 
creació d’una oferta turística al 
voltant del senderisme i les rutes 
a peu i de salut al municipi.

LES RUTES DE FIGOT TOUR, AL WEB MUNICIPAL

FIGOT TOUR HA RECOLLIT EN FORMAT WEB  ALGUNS ITINERARIS DE 
CAMINADES POPULARS PERQUÈ ES PUGUIN FER DE MANERA PARTICULAR.

A L’ESPERA DE PODER REPRENDRE LES CAMINADES POPULARS, L’ENTITAT PUBLICA ALGUNS ITINERARIS

EL FORN DE QUIMET DEL RECADER, ARRANJAT I PROTEGIT. Aquest 
hivern s’ha enllestit els treballs de desbrossament i neteja d’aquest 
forn d’oli de ginebre, considerat Bé Comarcal d’Interès Local (BCIL). 
Situat a la partida les Valls, és de fàcil accés des del quilòmetre 6 de 
la pista de Maials. És un dels forns més atractius perquè es veu molt 
bé la construcció, de 3,5 metres d’alt i un diàmetre de 4 metres. El 
pròxim pas és senyalitzar-lo per integrar-lo a les rutes de senderisme 
que recupera Figot Tour, després del treball fet per Amics de Riba-roja 
amb el testimoni oral de veïns i la implicació del món universitari. Els 
treballs han estat finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

CAPTACIÓ DE 
NOUS SOCIS
La publicació de les rutes pel 
terme municipal no és l’única 
iniciativa digital de Figot Tour. 
També han posat en marxa una 
campanya de captació de socis 
a través del web municipal. 
Els seus membres podran 
participar en l’elaboració 
dels calendaris d’activitats, 
proposant rutes i formant 
part de l’organització, a més 
de l’accés gratuït a totes les 
caminades, l’assegurança de 
responsabilitat civil i sortejos 
i promocions. Accediu a la 
pàgina web de Figot Tour a 
través d’aquest codi QR:

SEGUEIX-NOS!


