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La llacuna, inaugurada. Riba-roja d’Ebre disposa ja d’un espai 
natural, continuïtat de la Reserva de Sebes, a pocs quilòmetres del poble, 
on poder observar aus migratòries i aprendre la flora i fauna autòctones, i fer 
voluntariat mediambiental.  Pàgina  5

Artesania i producte local per Nadal. L’associació Escola 
La Puntaire ha organitzat la tradicional Fira de Nadal per animar l’ambient 
festiu, promovent i incentivant comandes i compres nadalenques amb segell 
de proximitat. La demanda de paradetes va superar les previsions. Pàgina  6

L'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre us desitja 
un bon Nadal i un feliç Any Nou!

- pàg. 3 -

Foto: David Torres Griso
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
El fred definitivament s’ha instal·lat a casa nostra, mentre la boira passeja 
encaixonada pel congost dibuixat pel riu. L’encesa de les llums a carrers i 
places impregnades per la flaire de llar de foc apunten dates familiars i 
festives. A les acaballes d’aquest any comencem a albirar la finalització 
d’obres com les de la climatització del cinema, els tancaments de l’escola o 
les del carrer Sant Antoni.

Com les obres del nucli antic, crec que les del carrer Sant Antoni i pàrquing 
del mercat suposen un punt d’inflexió en la manera de concebre el centre 
neuràlgic de la vila. Visc cada dia el que suposa un centre en obres i us 
demano paciència enfront de totes aquelles molèsties que han pogut 
ocasionar, davant ja d’una finalització imminent. Sincerament, crec que valia 
la pena endreçar i embellir el que és punt de trobada de residents i punt de 
recepció de visitants. Totes les opinions són respectables, podem parlar de 
materials, d’acabats, de costos... però el que més m’ha sorprès ha estat que 
més d’un veí m’hagi dit tot plegat era massa bonic. Més tard m’hi referiré.

Les obres del carrer Sant Antoni i pàrquing adjacent es van licitar per un cost 
de 206.121,32 €, i es van adjudicar per un valor de 200.968,30 €. Aquestes 
obres són subvencionades per la Generalitat amb un import de 185.509,20 €, 
per tant, només hem de posar de fons propis 15.459,10 €. És a dir, cada 
riba-rojà aporta 12,88 € per a millora de serveis i entorn de la Casa de la 
Vila. La subvenció de la Generalitat anava destinada a aquesta tipologia de 
projectes de revitalització social i econòmica de centres urbans, i òbviament 
hem treballat per no deixar-los escapar... ara toca que tots ho gaudim.

Opinions sobre materials i necessitats a banda... el que m’ha deixat més 
sorprès és que més d’un veí pensi que és una obra massa bonica per al nostre 
poble; sobre aquesta obra al centre, el que m’ha deixat més preocupat és allò 
que ateny a la nostra consciència col·lectiva. Des de la calma, i en una posició 
més reflexiva em vaig preguntar si els riba-rojans no som mereixedors de lo 

millor en tots els sentits. Sens 
dubte ho som; i quan tots, 
individualment, creguem que 
som mereixedors de tot lo bo 
que ens passa, col·lectivament 
les coses ens aniran millor.

També us informo que s’ha 
subhastat i adjudicat la 
infraestructura local de fibra 
òptica. El traspàs a mans privades serà efectiu en els pròxims 6 mesos. 
L’adquisició i gestió per part d’una empresa del sector, conjuntament amb 
la connexió per carretera –obres d’inici immediat- amb la fibra òptica de la 
Generalitat, ha d’assegurar i millorar el servei. L’import de venda ha estat 
-275.865 €-, dels quals 254.720,84 € han estat destinats a eixugar préstec. 
Després d’aquesta amortització quedarà un deute pendent amb els bancs 
d’aproximadament 148.000 € dels quals 95.000 € seran eixugats amb la 
subvenció pendent de cobrament de les obres del nucli antic. Per tant, 
tindrem un deute de 63.000 €; tenim a tocar la fita històrica del deute zero. 
Assegurem així la pujada dels salaris municipals obligats per BOE del 3% 
en els pròxims 3 anys. I situem l’Ajuntament en un estat de salut econòmica 
i financera, que permet fer front a grans projectes futurs necessaris per a 
la vila: el carrer la Palla i el centre de dia–residència de la gent gran. Crec 
sincerament que és un mèrit de tots.

Per finalitzar, espero i desitjo que passeu un bon Nadal i millor entrada d’Any, 
en companyia de la vostra família i éssers estimats.

Sempre a la vostra disposició, s’acomiada 
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CAP de Flix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Emergències . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Deixalleria de Flix 
De dilluns a divendres, de 8 a 12 h i de 15 a 17 h. 
Dissabtes de 8 a 12 h.

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 11 a 13h

Horari: de 10 a 13 h . . . . . . . . . 

Zona Líquida – Coworking: . . . . 

Biblioteca – Telecentre . . . . . . . . .
Consultes: biblioteca@riba-roja.altanet.org

Consultori Mèdic . . . . . . . . . . . .  . 

977 41 61 05
977 353 735
621 259 522
977 41 22 08
112

977 41 60 03 

627 816 901 
657 887 236
977 41 64 63

977 41 60 52

Del 19 al 26/12: RIBA-ROJA
Del 2-6 al 8/01: FLIX A.
Del 9 al 15/01: FLIX M.P.
Del 16 al 22/01: VINEBRE
Del 23 al 29/01: RIBA-ROJA

Del 30 al 5/02: ASCÓ
Del 6 al 12/02: FLIX M.P.
Del 13 al 19/02: FLIX A.
Del 20 al 26/02: LA TORRE
Del 27/12 a l'1/01: ASCÓ

Del 6 al 12/03: FLIX M.P.
Del 13 al 19/03: FLIX A.
Del 20 al 26/03: RIBA-ROJA
Del 27 al 2/03: ASCÓ

PREGONS I

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.

* Les guàrdies són setmanals: 
comencen el dilluns a les 9 h i acaben 
el següent dilluns a les 9 h. 

Fcia: FLIX A. c. Major, 6 977 410 129 / 621 247 448
Fcia: FLIX M.P. c. Sant Jordi,19  977 410 529 / 613 811368
Fcia: ASCÓ c. Riu, 43 977 406 109 / 629 450 980
Fcia: LA TORRE c. Baix, 26 977 406 591 / 660 284 782
Fcia: RIBA-ROJA Plaça Esglèsia, 8  977 416 105 / 675 818 253
Fcia: VINEBRE Avda. F.  Macià, 7  977 406 125 / 696 129 480
Fcia: LA PALMA c. de Dins, 9  977 819 047 / 636 817 538

ANTONIO SUÁREZ FRANQUET
Alcalde de Riba-roja d’Ebre
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El Ple de l’Ajuntament ha apro-
vat un pressupost per al 2023 de 
2.300.350,57 euros, això és un 5,28% 
més que l’any en curs. Un 78% dels 
recursos: 1.810.906,98 euros es desti-
naran als sous del personal municipal 
(784.550 euros) i a la despesa corrent 
per al manteniment dels edificis muni-
cipals, el parc de vehicles i els carrers 
(1.026.356,98€  euros). Aquesta última 
és la partida més gran del pressupost, 
i la que més creix d’un any per l’altre, ja 
que es preveu assumir el cost a l’alça 
del preu de l’energia, el combustible 
i l’enllumenat públic. S’ha previst un 
13% més de pressupost respecte al 
2022 per aquest capítol, tot i l’estalvi 
que suposa la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a Zona Líquida i la Bi-
blioteca, a la Casa de la Vila i a l’escola 
Sant Agustí. 

Ingressos per al 2023
La principal font d’entrada de diners 
per fer front a les despeses munici-
pals són les grans empreses energè-
tiques i de residus situades al terme 
municipal i comarca, en total 863.038 
euros (un 37% del total dels recursos 
per al 2023). D’aquests, 325.000 eu-
ros provenen de l’empresa gestora 
del dipòsit de les Valls: Lestaca, que 
aportarà 175.000 euros en concep-
te de cànon anual d’explotació, als 
quals se sumaran els 150.000 euros 

La partida per a inversions és de 
331.693,84 euros, amb dos projec-
tes destacats: l’adequació d’acces-
sos i serveis del carrer la Pau, i la 
reforma de la plaça de l’Església. 
Al carrer la Pau es renovaran les 
xarxes de clavegueram i d’aigua 
potable, des de les escales del 
Calvari fins al carrer Major, pa-
vimentant tot el carrer. La inver-
sió és de 159.243,65 euros, dels 
quals 143.319,29 euros provenen 

del POUSC de la Generalitat. A 
la plaça de l’Església s’invertiran 
93.450,19 euros, 29.311,56 dels 
quals estan subvencionats pel 
PAM de la Diputació de Tarrago-
na, enrajolant i enjardinant aquest 
espai del casc urbà. També es des-
tinen 26.000 euros a l’arranjament 
del mur de l’escola del carrer Sant 
Agustí, donant continuïtat a la tan-
ca escolar del carrer Reus i al mur 
fet aquest estiu al camp de futbol. 

2,3 M D’EUROS PER AL 2023
L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre ha aprovat un pressupost municipal que 
preveu fer front a l’increment de la despesa corrent energètica i amortitza 
deutes bancaris amb la venda de la fibra òptica municipal

Capítol d’inversions

Molts veïns d’edat han signat perquè es desesperen quan necessiten demanar hora a 
la metgessa, consultar sobre la medicació o renovar la recepta electrònica.

ELS JUBILATS RECLAMEN ATENCIÓ 
TELEFÒNICA AL CONSULTORI LOCAL 

Imatge de les obres del carrer Sant Antoni.

La plaça del Mercat i la conversió en zona de vianants d’un tram del 
carrer Sant Antoni, obra encara en execució, eren les inversions pres-
supostades fa un any, a les quals s’han sumat els tancaments de l’es-
cola i la climatització de la sala del Cinema de la Societat, també en 
marxa, gràcies a la liquidació positiva del pressupost de 2021.

L’Associació de Jubilats ha recollit 
300 signatures per reclamar al 
departament de Salut que es 
recuperi l’atenció telefònica 
al consultori local, un servei 
important per a la gent gran, 
que no tenen mitjans ni habilitats 
per demanar cita per internet o 
desplaçar-se al CAP de referència, 
a Flix. “Ara has de trucar a Flix i et 
deriven a una centraleta o t’avisen 
que s’ha registrat la trucada i et 

trucaran. Vas provant i no hi ha 
manera; passen els dies i no pots 
anar al metge”, diu Rosa Mari 
Alcover, presidenta dels Jubilats. 
Les firmes s’han fet arribar a Salut. 
“No és competència municipal, 
però ja assumim serveis com la 
neteja i el sistema funcionava”, 
diu l’alcalde. L’ajuntament està 
conforme a tornar a destinar un 
treballador municipal, de 8 a 9 del 
matí, per atendre al veïnat. 

37%
dels ingressos 
municipals 
provenen 
de les grans 
empreses de 
residus 
i energètiques 

del cost del servei de recollida selec-
tiva, una taxa trimestral de la qual els 
veïns de Riba-roja n’estan exempts. A 
més, l’Ajuntament rebrà 283.190 euros 
de l’impost d’Activitats (IAE) i de la 
transferència de l’Empresa Nacional 
de Residuos Radioactivos (ENRESA) 
per la proximitat a les centrals nuclears 
d’Ascó; i 254.848,34 euros de l’activitat 
de les centrals hidroelèctriques. 

La resta de transferències municipals 
provenen de la participació dels tri-
buts de l’Estat (480.741,60 euros, di-
rectament proporcionals al número 
d’habitants i la pressió fiscal) i de la 
Generalitat (80.010,87 euros), així com 
d’impostos municipals, com l’IBI urbà 
(211.000 euros) o el de vehicles (54.900 
euros), entre altres. D’altra banda, 
l’Ajuntament ingressarà 275.000 euros 
de la venda de la instal·lació municipal 
de fibra òptica, els quals es destinaran 
a reduir el deute dels riba-rojans amb 
els bancs, amb la previsió que se situï 
en uns 63.000 euros al finalitzar l’any.
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Els escriptors convidats, a l’esquerra, van participar del tast de vins ecològics i 
productes locals que acompanya la tertúlia literària de la Copa de Lletres.

LITERATURA JUVENIL I CÒMIC EN
CATALÀ A LA XVI COPA DE LLETRES
Mig centenar de persones han 
degustat la 16ª Copa de Lletres, 
dedicada a la literatura juvenil 
i a un gènere molt minoritari: 
el còmic en català, amb els 
escriptors Alfred Sala i Pilar 
Garriga; maridat amb els vins 
ecològics de Biopaumerà de 
Rasquera i productes locals 
de Cal Grando i Somper. Sala, 
traductor d’Astèrix i Lucky 
Luke, va mostrar al públic el 

grau de coneixement que té 
un escriptor sobre un tema 
per poder escriure; Garriga 
va testimoniar com escriure a 
partir de l’experiència personal 
i la imaginació, realitat i ficció. 
Després de 16 edicions i 45 
autors d’arreu, la Copa de 
Lletres ha reivindicat el plaer de 
la lectura i la importància d’actes 
com aquest per preservar la 
llengua i la literatura catalanes. 

5a FESTA DE L'OLI DE GINEBRE
La cita anual d’Amics de Riba-roja exposa els reptes educatius, tecnològics
i acadèmics que afronten per difondre aquest patrimoni local immaterial

Riba-roja d’Ebre ha celebrat la 
Festa de l’Oli de Ginebre, una cita 
que ja acumula cinc edicions per 
difondre un patrimoni local recu-
perat durant la darrera dècada 
per Amics de Riba-roja, amb el 
suport municipal. La jornada cen-
tral va ser diumenge, quan veïns i 
visitants van poder veure in situ la 
destil·lació en sec de l’oli de gine-
bre a la Garita, gaudint d’una mos-
tra d’artesania i oficis antics. Els 
més matiners, 60 excursionistes, 
van fer 14 quilòmetres a peu amb 
Figot Tour per visitar les restes del 
forn d’oli de ginebre de Serení, 
als Monserrats, un dels vint que 
ja s’han localitzat i inventariat al 
terme municipal. D’aquests, onze 
han estat qualificats Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) i sis estan 
en procés de ser declarats Béns 
Culturals d’Interès Nacional en la 
categoria de Zona d’Interès Et-
nològic (ZIE). La diada va acabar 
amb un dinar amb 160 persones. 

Els escolars, protagonistes

Els alumnes de la ZER Ebre han 
participat activament de la festa 
i n’han vist el procés per extreure 
l’oli de ginebre, un aprenentatge 
més després del treball fet amb 
els materials didàctics de la ma-
leta pedagògica. A més, les apor-
tacions dels alumnes serviran a 
l’Institut Català de Recerca en Pa-
trimoni Cultural (ICRPC) per crear 

una plataforma pilot de realitat 
augmentada per preservar i difon-
dre els forns, gràcies a un projecte 
europeu, que es complementarà 
amb la digitalització i el registre 
que farà la Universitat Rovira i Vir-
gili (URV) per ubicar aquest patri-
moni local. 

El programa també va incloure la 
presentació del documental ‘Els 
forns d’oli de ginebre’ que ha fet 
l’associació cultural Livemedia, 
una exposició de fotografies de 
Jesús Moncada  i la conferència 
‘El patrimoni cultural com a eina 
de desenvolupament del terri-
tori’ sobre el projecte europeu 
Interreg Sudoe Programme, que 
ha triat els forns d’oli de ginebre 
per fer un manual de bones pràcti-
ques del patrimoni immaterial.  

Coneix el 
procés 

en aquest 
documental:

El preuat oli de ginebre s’extreu 
de la destil·lació en sec. 

L’acte central de la festa és la demostració de com s’obtenia l’oli de ginebre als forns de pedra seca, 
a la Garita, on es va fer una mostra d’artesans i un dinar de germanor.

ABRIL ROMERO
Alumna 6è

M’ha agradat molt treballar amb la 
maleta pedagògica. És més divertit 
i més fàcil aprendre experimentant 
amb les olors, dibuixos i veient les 
coses a la realitat, que estudiar-ho 
amb un llibre.   

MARIA POZO
Alumna 5è

Ara ja sé que l’oli de ginebre serveix 
per curar animals, ferides a la pell, 
espantar animals salvatges... Però 
s’ha d’anar amb compte perquè és 
tòxic per al consum, no es pot beure; 
és per ús tòpic, a la pell. 

MARTA CUGAT
Mare

Les nenes han fet un quadernet de la 
maleta pedagògica i a casa els hem 
ajudat perquè puguin identificar 
plantes que es troben aquí al nostre 
entorn i que fins ara no coneixien. Ha 
estat molt interessant. 

MIREIA SALLENT
Alumna 6è

Hem après a identificar l’olor i les 
plantes amb imatges, pistes, sorti-
des i olis essencials. Algunes, com el 
romer, la farigola o la menta, ja les 
coneixia abans; però n’he descobert 
altres, com el ginebre.
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1a FESTA DEL SOCI DE FIGOT TOUR
Darrera les caminades populars hi ha tot un voluntariat que manté els camins 
municipals, recupera rutes i el patrimoni local, i organitza el primer dinar popular per 
agrair el suport dels veïns a una entitat que ‘col·labora amb tot el que se’ns demana’

Figot Tour ha celebrat la 
primera Festa del Soci, 
coincidint amb el primer 
aniversari de la caminada 
organitzada amb el Centre 
d’Excursionista Tarragona 
que el 2021 va servir per in-
augurar el mirador de la Va-
lldeporcs. Aquest punt del 
terme, amb espectaculars 
vistes al poble, al riu i a la 
llacuna, és una de les rutes 
que han obert els darrers 
tres anys els voluntaris de 
Figot Tour, un grup que surt 
els caps de setmana pel ter-
me i ja ha recuperat 40 qui-
lòmetres de camins, 4 dels 
quals enguany a la Matafo-
sa, al barranc proper a Santa 
Madrona, a les Deveses i a 
la Sabatera. I és que a més 
del calendari de caminades, 
la seva labor contribueix a 
mantenir els senders mu-
nicipals, reduir el risc d’in-
cendi i localitzar i inventariar 
patrimoni local, com aljubs, 
coves, cadolles, piques, 
fons... L’entitat té 160 socis, i 

Amb els diners de les caminates compren eines.

El dinar del soci, al camp d'esports.

Els voluntaris es troben els caps de setmana.

Els cuiners: l'Associació de Dones i parelles.

és molt activa: “col·laborem 
amb tot el que se’ns dema-
na i en tots els actes relacio-
nats amb la natura, inclús 
fent de guies turístics”, diu 
Jaume Agustí, regidor de 
Serveis i vocal de la junta. 
A més de voluntaris, també 
són solidaris: han recaptat 

130 quilos d’aliments per 
Càrites i 550 euros per a la 
Marató de TV3; i promouen 
el comerç i producte local, 
amb sortejos entre els ex-
cursionistes a cada cita.

Aquesta tardor han fet qua-
tre rutes a peu, arribant a 

360 inscripcions: a la Ma-
tafosa, al forn de Serení, a 
Valldeporcs i a la Llacuna 
del meandre per inaugurar 
aquest espai natural, que 
s’incorpora a les rutes sen-
yalitzades al terme muni-
cipal. A més, 155 persones 
van participar en el dinar 

de germanor d’una festa 
que volen repetir cada any 
“per agrair la fidelitat i la 
confiança amb Figot Tour”. 
Tancaran el calendari anual 
amb la Cremagreixos, la 
més dura de l’any, per fer 
baixar els excessos de les 
festes.

113 excursionistes van inaugurar l’espai natural de Llacuna, amb una caminada organitzada per Figot Tour, amb tres itineraris diferents, amb la idea de donar a 
conèixer rutes per fer a peu o en bici des del poble fins a la zona del meandre. Un espai pensat per a totes les edats, on poder connectar amb la natura.

CALENDARI 
FIGOT TOUR 2023
Reserveu agenda!

8 RUTES 
PER FER:

4 FEBRER 2023
CAMINADA/CURSA 
DE SANTA AGDA
Solidària amb la lluita contra 
el càncer de mama

5 MARÇ 2023
CAMINADA 
DE LA FLORACIÓ
Degustació de productes 
locals. Opcional: Passejades 
en carro de cavall sota els 
arbres fruiters

7 ABRIL 2023
CAMINADA 
DE LA PUNTA DEL DUC
Desplaçament en vehicles 
particulars fins al punt de 
sortida

14 MAIG 2023
CAMINADA FORA TERME
Anada i tornada en autobús + 
dinar opcional

5 AGOST 2023
CAMINADA 
AL CAPVESPRE SOTA 
LA PLUJA D'ESTELS

25 AGOST 2023
CAMINADA 
DE LA FESTA MAJOR

30 SETEMBRE 2023
CAMINADA 
DE LA LLUNA PLENA

15 OCTUBRE 2023
CAMINADA 
DE LA FESTA DEL SOCI
Opcional: Dinar de germanor

5 NOVEMBRE 2023
CAMINADA DE LA 6a. 
FESTA DE L'OLI DE GINE-
BRE i 2n. ANIVERSARI 
DEL 56è DIA DEL CAMÍ 
DE MUNTANYA

10 DESEMBRE 2023
CAMINADA 
DE LA MARATÓ

7 GENER 2024
CAMINADA 
"LA CREMAGREIXOS"
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TURISME ACTIU A PEU, EN BICI O PEL RIU

FIRA DE NADAL, APARADOR PER ALS COMERÇOS LOCALS
22 paradistes participen a la Fira de Nadal organitzada el 10 de desembre per l’Escola La Puntaire 
per ‘donar vida al poble’ i promocionar els productes locals i d'artesania
Anita, Magda, Carmen, Rufina, 
Conxita, Tere, Magda, Nuri i Mai-
te. Elles són les 9 veïnes que for-
men l’associació La Puntaire de 
Riba-roja, una entitat local que 
més enllà de trobar-se per fer 
boixets “hem agafat les rendes” 
i organitzen mercats artesanals 
“per donar vida al poble” en da-
tes assenyalades, diu la seva pre-
sidenta, Maite Gironès. Ella és la 
més jove d’un col·lectiu on totes 
tenen més de 50 anys, la més 
gran en té 87, tot i això són molt 
actives. L’any passat van impulsar 
la fira medieval, i enguany la fira 
artesanal de festa major i ara la de 
Nadal, una cita que va reunir 22 
paradistes del poble, també de 
Flix, Bovera, Ascó i Móra, i fins i 
tot va rebre la visita del Pare Noel. 
“Teníem 15 paradistes més inte-
ressats a venir, però els vam haver 
de dir que no per falta d'espai". 

I és que aquest tipus de fires són 
un molt bon aparador per als 
emprenedors locals i també per 
empreses i botigues locals. Hi ex-
posen els seus productes, amb el 
valor afegit que són projectes de 
proximitat i personalitzats, fets 
amb les mans i el cor: tèxtils, joie-
ria, cosmètica orgànica, gravats 
en fusta, materials reciclats... Per 
a alguns, és una afició que com-
paginen amb una feina estable; 
per altres la seva activitat i prin-
cipal font d’ingressos, en alguns 
casos com la Jasmina l’han portat 
a canviar de vida perquè “treba-
lles a casa i pots estar més pels 
fills, i això em fa feliç”. La majoria 
tenen el seu taller a casa, però 
molts d’ells aposten per la ven-
da en línia i les xarxes socials per 
tenir projecció i donar sortida als 
seus productes, com en Pere Gay, 
que fa quatre mesos s’ha donat 
d’alta d’autònom i aquesta era la 
seva cinquena fira: “treballem so-
bre tot a partir d’encàrrecs, fem 
coses a mida”, diu aquest jove ri-
ba-rojà, que fa un bon balanç del 
mercadet perquè “ens promocio-
nem i ens han fet moltes coman-
des”. L’AMPA de l’escola també hi 
va posar paradeta per recollir di-
ners per a la compra de material 
escolar. 

Les puntaires, organizadores de la Fira de Nadal.

Yasmina va canviar de feina després de la pandèmia.

Chus Alabart, promocionant els productes de mel.

Pere Gay, i el seu soci, fan qualsevol idea amb fusta.

Montse Tena fa cosmètica natural i orgànica.

L'AMPA de l'escola també va posar paradeta.

Núria Guerrero, de la 
botiga Mel i Més, va fer 
un taller de rituals de 
Nadal, en una trobada a 
Zona Líquida on es van 
compartir coneixements 
molt interessants: “Les 
plantes típiques de la 
zona i d’aquesta època 
de l’any són el llorer i la 
ruda; el llorer, en fulles 

i la ruda, com a planta 
o per cremar. Si volem 
decorar la taula de Na-
dal, tenim centres de 
protecció amb taronja, 
canyella i clau; i per a 
l’entrada a l’Any Nou, 
cremar espelmes i de-
manar desitjos, si són 
escrits en un paper mi-
llor”, diu la Núria.

Rituals de Nadal
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OPINIÓ

AL SERVEI DE RIBA-ROJA   CONTINUACIÓN: MÁS DE LO MISMO
A sis mesos de les eleccions municipals, els grans partits comencen a 
recordar-se de nosaltres. Com a independents, hem mantingut contacte 
fluid amb tots, i no ens ha anat gens malament. Creiem en la política, 
que és diàleg, l’entesa i l’acord a totes bandes. Això ha permès obtenir 
recursos extraordinaris d’administracions governades per diferents 
colors polítics. Avui ser independent comença a tenir valor; militar en 
un partit només serveix si és un instrument al servei de Riba-roja d’Ebre. 
Primer és el poble i el treball en la millora de les condicions de vida dels 
nostres ciutadans. Ens avalen els fets i ho continuem creient. 

Els partits de l’arc del Parlament, sobretot els independentistes, tenen 
veritables mals de cap per trobar caps de llista i llistes de cara a les 
municipals. I no és d’estranyar: ens vam manifestar més de 10 anys per la 
Diada, vam votar un 1 d’Octubre... reflexionem com ha acabat tot plegat. 
No s’han abordat grans temes de país: pla d’energia, ensenyament, salut 
o benestar social. Catalunya ha passat de ser un referent mundial a un país 
sense rumb i projecte, que funciona gràcies a les administracions locals. 
I ara aquests partits acampen pels pobles i comarca buscant assegurar 
consells comarcals i diputacions... en definitiva, sous i cadires de polítics 
professionals sovint allunyats del poble. Nosaltres continuarem treballant 
per Riba-roja; fent política, és a dir, seient amb tots aquells que puguin 
reportar un benefici pel poble i comarca. 

Bones festes a tots els riba-rojans i riba-rojanes!

En el anterior boletín decíamos que se vendía la Fibra Óptica, primera 
en toda la provincia de Tarragona, en esos momentos éramos el pueblo 
puntero. Gracias a ello fue posible la zona húmeda, el telecentro, 
Internet, telefonía fija y 104 canales digitales de TV, que todo hay que 
decir se fue reduciendo desde el 2012. Pues bien: se consumó, ahora no 
es propiedad del pueblo; el mantenimiento de la misma lo realizará la 
misma empresa que lo vino haciendo, pero la propiedad será de Adamo. 
Queremos avanzar que Adamo venderá a Movistar la red de fibra, pero 
a un precio muy superior, algo que podría haber hecho el Ayuntamiento, 
invirtiendo los beneficios en Riba-roja d’Ebre.

Lestaca empresa gestora del vertedero, prometió que el camino-
carretera estaría terminado y asfaltado a principio de 2022; ahora nos 
dice que hará un solo kilómetro hasta mayo de 2023. Éste solo hecho 
serviría para cerrar el camino a camiones de carga superior a los 5.000 
kg, obligando así a la empresa a terminarlo como se aprobó. Faltan los 
30 puestos de trabajo de una nueva empresa, faltan los 14 puestos de 
trabajo del vertedero, la residencia fiscal que tenía que estar fijada a 
principios de 2019 nos dice que lo hará al 31 de diciembre de 2023. 
Cumple; con los pagos de 175.000 euros, con el pago del Boletín 
Municipal, con el pago de la tasa de basuras. En unificación de Convenio 
esta última será revisada a la baja.    

¡Felices fiestas y próspero Año Nuevo para todos/as!

CP

CRIDA DE CÀRITES PER ATENDRE 
LA DEMANDA CREIXENT D’ALIMENTS

25N: "NOMÉS SI FEM PINYA PODEM 
ERRADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA"

Càrites Parroquial fa una crida a 
col·laborar amb les campanyes 
de recollida d’aliments durant tot 
l’any, ja que si abans de la pandè-
mia assistien a tres famílies, ara 
n’atenen a 17. 

Gràcies al voluntariat, l’entitat re-
cull el que aporta el veïnat i repar-
teix els lots entre les famílies amb 
dificultats. Demanden aliments 
bàsics: llet, llegums, sucre, oli, 
farina, llaunes de tonyina, ous... 

i productes d’higiene personal i 
de neteja.  Per accedir als lots, cal 
adreçar-se a Serveis Socials, que 
avalua les necessitats dels usuaris 
i fa el seguiment dels ajuts. 

Les donacions poden fer-se els 
dimecres a la tarda a l’abadia i a la 
cistella que tenen al peu de l’altar, 
dins de l’església, tot l’any. “Som 
un poble molt solidari, i tot es re-
parteix a famílies de Riba-roja”, 
diu mossèn Jordi Centelles. 

Amb motiu del 25N, Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació de la 
Violència vers les Dones, Leo Cer-
velló, de l’Associació de Dones, i 
Maria José Franquet, de la Plata-
forma Feminista, van llegir públi-
cament el manifest institucional 
a la plaça de la Vila. L’acte estava 
organitzat per la regidora d’Igual-
tat, Maria Franquet, que ha instat 
a «tenir cura de les dones del nos-
tre voltant» i a «donar suport a les 

nostres veïnes, perquè la violència 
masclista també passa a Riba-roja, 
no és una cosa de la qual parlen 
en un manifest o a la tele». La jove 
espera que la celebració del 25N 
al poble «serveixi per adonar-nos 
que cal fer comunitat, perquè una 
persona sola no té la suficient 
força per fer-ho»; «només si les 
dones fem pinya podem erradicar 
la violència masclista del nostre 
poble», afegeix Franquet.

Les voluntàries de Càrites Parroquial Riba-roja d’Ebre, amb el mossèn, a l’Abadia. Els veïns es van concentrar davant la Casa de la Vila durant la lectura pública del 
manifest. 
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Dissabte 21 de gener
Al vespre, a la plaça del Refossar 
SOPAR POPULAR I FOGUERA
DE SANT ANTONI
Organitzen: Quintos 2005

Diumenge 5 de març 
CAMINADA DE LA FLORACIÓ
(Degustació de productes locals)
Organitza: Figot Tour

DIMECRES 8 DE MARÇ
A les 12 h, a la plaça de la Vila
DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES
Lectura pública del Manifest del 8M

DISSABTE 11 DE MARÇ
XVII COPA DE LLETRES
Tertúlia literària amb degustació de vins 
i productes locals i de proximitat

DIUMENGE 12 DE MARÇ
ROMERIA A L’ERMITA 
DE SANTA MADRONA

DISSABTE 26 DE MARÇ
A la parròquia de Sant Bartomeu
XOCOLATADA MANS UNIDES

Festa d’Interès Comarcal
36a FESTA DE SANTA AGDA
Organitza l’Associació de Dones 
de Riba-roja d’Ebre

Al Camp Municipal d'Esports

Dissabte 28 de gener
A les 23 hores, a la Casa de la Vila 
PLE EXTRAORDINARI 
per a la Proclamació de l’Alcaldessa 
Trini Sánchez Magdaleno i les 
Regidores Carmen, Isabel i Núria 
Sánchez Magdaleno. Pregó a càrrec 
d’Eva Calvente Andreu

Tot seguit, 
BALL A LA SOCIETAT
 Del 30 de gener 
Al 3 de febrer
JOCS I ACTIVITATS 
TRADICIONALS 

Dissabte 4 de febrer
CURSA POPULAR 
DE SANTA AGDA
solidària amb la lluita contra el càncer 
de mama. Col·labora: Figot Tour

Diumenge 5 de febrer
DIA DE SANTA AGDA
Festiu local

A les 11.30 hores, des de la plaça 
de la Vila 
SORTIDA EN COMITIVA 
PER ANAR A BUSCAR LA 
SANTAGDERA MAJOR 
I EL PA BENEÏT

A l'arribar a l'església, 
OFRENA FLORAL 
A LA SANTA 

A les 12 hores, a l’Església 
Parroquial 
MISSA I PROCESSÓ EN 
HONOR A SANTA AGDA

A les 14,30h, a la Sala de Plens
GRAN DINAR I SOBRETAULA 
SERVITS PER SENYORS 
VOLUNTARIS. Venda de tiquets 
als comerços locals i a les oficines 
municipals. 
SORTEIG DE LA TRADICIONAL TOIA 
I ALTRES SORPRESES

Dimecres 1 i dijous 2 
de febrer
De 8.30 a 14.30h 
(Educació ambiental de 11 a 13h) 

Dimecres 1 i dijous 2 de 
febrer
De 8.30 a 14.30h 
(Educació ambiental de 11 a 13h) 

Dimecres 1 i dijous 2 
de març
De 8.30 a 14.30h 
(Educació ambiental de 11 a 13h) 

Dijous 22 i divendres 23 
de desembre 
De 12 a 14 h, i de 16 a 18 h
(Educació ambiental de 14 a 16h)

deixalleria
mòbil


