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RIBA-ROJA, SEU D’UN ESTUDI SOBRE 
EL MUSCLO ZEBRA (Pàg. 4)

PLA IMPULSA 20.30: OPORTUNITATS DE 
FUTUR PER AL MUNICIPI (Pàg. 6)

TORNA LA UNIÓ DE COMERÇ I SERVEIS 
RIBA-ROJANA (Pàg. 6)

ZONA ESCOLAR RURAL. Aquest final de curs ha coincidit amb l’aniversari de 
la ZER Ebre. Ja fa 10 anys de l’inici d’aquest projecte, que va aconseguir que 
dues escoles, Sant Agustí de Riba-roja d’Ebre i 1 d’abril de la Palma d’Ebre, 
s’unissin sota el mateix paraigües per treballar plegades. Des d’aleshores, 
les dues escoles es conformen com un centre únic: comparteixen el mateix 
projecte educatiu, les mateixes normes d’organització, la mateixa programació 
i els mestres especialistes itinerants. Això els ha permès disposar d’una escola 
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arrelada al territori, que dóna vida als dos municipis i és un lloc de trobada i 
aprenentatge. Aquest model afavoreix la relació propera entre els mestres, 
els alumnes, la família i el poble, com va quedar palès a la celebració del 10è 
aniversari de la creació de la ZER Ebre. A la festa van assistir més de 250 
persones, que van compartir una jornada plena d’activitats i de la que tots els 
assistents van destacar el bon ambient. Un dels actes més destacats va ser 
l’exposició de fotos dels 10 anys d’història de la ZER. Pàgina 5

TEMPS DE CASAL D’ESTIU. Arriba el moment de gaudir de les vacances i 
de les activitats d’estiu. Un any més, l’Àrea de Joventut, Esports i Educació 
de l’Ajuntament ha organitzat del 26 de juny al 4 d’agost el Casal d’Estiu per a 
infants i joves. D’altra banda, les piscines ja estan obertes des del 22 de juny i 
es preveu que tanquin l’11 de setembre. Pàgina 6 i 8

FOTO: NEUS BLANCH 
FEBRER 2015 LA ZER EBRE FA 10 ANYS!

ELS JUBILATS ES REFORMARÀ PER 
ACOLLIR UNA NOVA LLAR I CENTRE DE DIA 
PER ALS AVIS (Pàg. 3)
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EDITORIAL

TELEFONS  D’INTERÈS

BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Com vam anunciar en l’anterior 
butlletí se’ns ha atorgat una subvenció 
FEDER en un projecte conjunt de 6 
pobles riberencs, on nosaltres hem 
inclòs l’arranjament de la baixada de 
la Barvulla i plaça del Molí del Sindicat.

No hem de perdre de vista que quan s’executi la carretera del pont, la façana 
fluvial i el nucli antic seran la carta de presentació de la nostra Vila i hem 
d’estar preparats millorant urbanísticament aquesta zona i eliminant el 
col.lector de les aigües residuals. No hem d’oblidar que d’aquest conjunt de 
millores en gaudirem tots els riba-rojans, fent-les i sentint-les molt nostres.

A tot això és al que em referia quan m’adreçava inicialment a través d’aquest 
espai, quan parlava de visió de futur i lideratge. I tot això sense perdre de 
vista el dia a dia, entenent que estem oferint –amb errors i amb encerts– 
una bona qualitat de serveis, o resolent situacions deficitàries amb obres 
com l’ampliació del cementiri, que ja hem iniciat.

Aquest és el butlletí de l’estiu, i a casa nostra l’acabem el 28 d’agost, per 
això, aprofito l’avinentesa per desitjar-vos una molt bona Festa Major 2017. 
Ompliu els carrers, retrobeu amics i familiars, aplegueu-vos al voltant de 
la taula…, petits, joves i no tan joves inundeu les places d’aquells colors, 
sons i olors que només nosaltres, els riba-rojans, sentim tan nostres, per 
compartir-los amb tots els vinguts de fora vila.

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

La gestió del dia a dia i el lideratge han de trobar l’equilibri just en un equip 
de govern de qualsevol administració. Oferir solucions als problemes 
quotidians dels nostres ciutadans és una tasca ineludible que absorbeix 
al càrrec públic, però aquest no pot descuidar aquell lideratge que ha 
de marcar les futures línies de desenvolupament econòmic dels seus 
ciutadans.

De fet, en el darrer trimestre hem vist com projectes propis del lideratge 
han començat a arrencar o a donar els seus fruits. El programa Impulsa’t 
(àrea de Promoció Econòmica) ha aplegat diferents veïns per tal de treballar 
i consensuar un model econòmic alternatiu basat en la creació d’empreses 
i el foment de l’emprenedoria. Aprofito aquest espai per demanar-vos que 
us hi sumeu i hi participeu activament per tal d’aportar el vostre parer.

El passat abril el Departament de Territori i Sostenibilitat va aprovar la 
declaració d’impacte ambiental de la carretera Riba-roja – Almatret – 
la Granja, i s’ha compromès amb els Ajuntaments implicats que, abans 
d’acabar l’any, es licitarà el projecte constructiu d’aquesta infraestructura 
que ha de donar continuïtat al nostre pont. També aquest mes el mateix 
Departament, a través de l’ACA, ha licitat la redacció del projecte de 
l’estació depuradora d’aigües residuals, amb la qual elevarem les aigües 
residuals del barranc de la Barvulla fins a decantar-les cap a la depuradora 
que hi haurà a la zona de les Sorts.

A més, abans de finalitzar l’any se substituirà tota la barana del passeig 
disposant llavors d’il.luminació nocturna i amb un camp de treball (àrea de 
Joventut) en protegirem els talussos amb marges de pedra seca.
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CAP de Flix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hospital de Móra d’Ebre . . . . . . 

Bombers i Emergències . . . . . . . . . . . . . .  

Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Guàrdia Civil de Móra d’Ebre . .

RENFE  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Consell Comarcal 

de la Ribera d’Ebre . . . . . . . . . . 

Poliesportiu Municipal . . . . . . .  . . 

CEIP Sant Agustí . . . . . . . . . . . . . . . 

Llar infants Els Figotets . . . . . . . . 

Zona Líquida – 
Espai Coworking: . . . . . . . . . . . . . .

Biblioteca – Telecentre . . . . . . . . .
Horari de dilluns a divendres de 16:45 a 20:30 h

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

Farmàcia M. Puig Vilàs . . . . . . . . .  

Atenció al client del servei 
de cable i fibra òptica . . . . . . . . . . .

977 41 22 08

977 40 18 63 

977 40 19 52

112

088

977 40 30 97

902 240 202

977 40 18 51

977 41 64 39

977 41 61 55

977 095 155

657 887 236

977 41 64 63

977 41 60 52

977 41 61 05

977 09 51 51

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

Ja podeu consultar els pregons de l’ajuntament des del 
vostre telèfon mòbil. Per fer-ho, entreu a la pàgina web 
www.ebando.es, descarregueu-vos l’aplicació al vostre 
mòbil i busqueu Riba-roja d’Ebre al cercador de poblacions. 
Estigueu informats del que passa al poble des de qualsevol 
lloc i en qualsevol moment!

Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 977 41 60 03 
Horari d’atenció al públic: de 10 a 15 h

ELS PREGONS,

ARA TAMBÉ

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.
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Riba-roja podrà comptar ben aviat 
amb un nou Centre de Dia per 
a la gent gran. El local on hi ha 
actualment la Llar de Jubilats es 
condicionarà per acollir les noves 
instal.lacions, que es destinaran a 
donar serveis integrals d’acolliment 
diürn per a gent gran. La zona on 
ara es situa el bar serà objecte de la 
primera fase de les obres per definir 
de nou les zones i instal.lacions. En 
una segona fase, es farà l’adequació 
de les noves zones i instal.lacions 
del Centre de Dia, de forma que 
els dos espais estaran separats i 
funcionaran de forma independent.
Les obres consistiran bàsicament 
en l’adequació de la pavimentació 
en les sales que ho requereixen, 
enderrocar parets per a realitzar i 
definir nous espais, realitzar nous 
tancaments interiors, substituir el 
fals sostre existent per un de nou 
i enderrocar els serveis sanitaris 
actuals per a realitzar uns de nous 
a cadascuna de les activitats. 

Pensant en gran
Actualment a Riba-roja hi viuen 257 
persones d’entre 70 i 99 anys, de les 
quals 129 són homes i 138 dones, i a 
més quasi un centenar (97) superen 
els 60 anys. L’Ajuntament, amb 
el suport del Consell Comarcal, 
disposa d’un Equip Bàsic d’Atenció 
Social (EBAS), que l’any passat 
va atendre 243 veïns majors de 
65 anys, la majoria dones (175) i 
68 homes. D’altra banda, al poble 
hi ha 19 usuaris del servei de 
teleassistència: 12 tenen entre 64 i 
84 anys, i 7 són majors de 85. 
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NOVA LLAR DE JUBILATS I CENTRE DE DIA
LA LLAR D’AVIS ES CONVERTIRÀ EN UN CENTRE DE DIA PER OFERIR SERVEIS INTEGRALS A LA GENT GRAN

PUIGDEMONT, SUÁREZ I LA RESTA D’AUTORITATS DAVANT DEL PONT.LA LLAR D’AVIS ESTÀ SITUADA ALS BAIXOS DE L’AJUNTAMENT.

ELS AVIS, PROTAGONISTES DE SANT JOAN. Com és 
tradició, la Flama del Canigó va arribar al poble el 23 
de juny per encendre la foguera instal.lada al camp de 
futbol. Aquest any els avis encarregats de fer-ho van 
ser el Josep Maria Agustí i la Feliciana Aguilà (a baix, a 
l’esquerra), acompanyats dels Figots Satànics, pubilles i 
hereus i autoritats locals. L’endemà, diada de Sant Joan, 
es va celebrar la Festa dels Jubilats (foto a dalt), que 
va començar amb l’ofici religiós, seguit d’un vermut, el 
dinar i una sessió de ball.

L’OBJECTIU DEL PROJECTE ÉS QUE EL CEMENTIRI ACABI DISPOSANT DE 
177 NÍNXOLS, QUE SE SUMARAN ALS JA EXISTENTS.

EN MARXA ELS TREBALLS PER 
AMPLIAR EL CEMENTIRI MUNICIPAL
Ja han començat les obres 
d’ampliació de les instal.lacions del 
cementiri municipal, just al solar 
adjacent a l’equipament i que és 
propietat de l’Ajuntament de Riba-
roja. Unes actuacions de les quals 
s’encarrega la brigada municipal. 
Així, en aquesta fase inicial es 
construiran 24 nous nínxols a la 
zona est de l’actual cementiri. A 
més a més, s’ha projectat una 
ossera general, lavabos i un dipòsit 
de cadàvers, ja que el vell cementiri 
no disposa d’aquests equipaments.

La inversió total del projecte, que a 
més de l’ampliació contempla una 
zona d’aparcament i la pavimentació 
del carrer adjacent, és de 411.483,47 
euros i compta amb el suport 
de la Diputació de Tarragona. 
En aquesta primera actuació se 
n’executarà un 25%, uns 120.000 
euros. Posteriorment s’arranjarà 
com a espai de pàrquing la part de 
davant de l’ampliació, la qual cosa 
esponjarà l’aparcament en aquesta 
zona, i s’adequarà el vial, facilitant 
l’accés al cementiri municipal.

SALA GRAN POLIVALENT 
(ESPAI DIVISIBLE)

VESTUARI USUARIS

CONTROL MEDICACIÓ 

INFERMERIA I ARXIU

DUTXA GERIÀTRICA

CUINA O OFFICE

FISIOTERÀPIA

DESPATX PROFESSIONAL

VESTÍBUL I RECEPCIÓ

SERVEIS HIGIÈNICS

VESTIDORS DEL PERSONAL

v

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
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L’ any 

2001
es va tenir constància per 

primera vegada del musclo 
zebra al territori

Durant diversos dies de primavera, 
Riba-roja d’Ebre s’ha convertit en 
l’escenari d’un estudi sobre l’ús 
de peroxiacètic (aigua oxigenada 
i àcid acètic) com a biocida de 
larves i adults de musclo zebra. La 
iniciativa, liderada pel Dr. Antoni 
Palau, del departament de Medi 
Ambient i Ciències del Sòl de la 
Universitat de Lleida (UdL), s’ha 
pogut dur a terme gràcies al suport 
de l’Ajuntament de Riba-roja, 
que ha cedit un espai a la segona 
planta de la Casa de la Vila per 
posar un laboratori temporal, així 
com la col.laboració de l’empresa 
saragossana PeroxyChem, que és 
qui fabrica el producte usat.

DIVERSOS MITJANS DE COMUNICACIÓ ES VAN INTERESSAR PER L’ESTUDI.

RIBA-ROJA, SEU D’UN ESTUDI SOBRE EL MUSCLO ZEBRA
LA UdL EXPERIMENTA L’EFECTIVITAT D’UN BIOCIDA AMB 
LARVES I EXEMPLARS ADULTS D’AQUESTA ESPÈCIE

El doctor va explicar la importància 
de realitzar els assajos a Riba-
roja “per evitar el transport de 
les mostres i per minimitzar 
també els riscos d’accident i 
propagació del musclo zebra”. 
Així, l’equip va extreure mostres 
de l’embassament, a partir de 
les quals es van comptabilitzar 
el nombre de larves i de musclos 
vius i morts després d’exposar-
los al peroxiacètic en diferents 
concentracions i temps d’exposició. 
I és que, tot i que aquest producte ja 
s’utilitza com a biocida del musclo 
zebra, l’objectiu és afinar les dosis 
que cal utilitzar per combatre’l, 
aconseguint la màxima mortalitat 
d’aquesta espècie amb la mínima 
concentració possible. 

Els resultats de l’experiment 
formaran part d’un article científic. 
D’aquí a uns mesos es provarà el 
mateix biocida en recipients amb 
renovació d’aigua, com ara dipòsits, 
i en aigua corrent, com podrien ser 
canals de reg o canonades.

Riba-roja ja disposa de la Finestreta Única Empresarial (FUE) i el Portal 
electrònic únic per a les empreses. Un pas endavant en l’administració 
electrònica que vol fomentar l’activitat econòmica i facilita a emprenedors 
i empresaris la seva relació amb el consistori. D’aquesta manera, no 
només es compleix amb allò que disposa la llei 16/2015 -de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica-, sinó que, tal com 
remarca l’alcalde, Antonio Suárez, “mostrem el nostre compromís en 
l’impuls econòmic dels emprenedors i empresaris del poble”. Així, entre 
altres, contempla la reducció dels tràmits administratius de les empreses 
o l’increment de la transparència dels procediments.

LES EMPRESES LOCALS JA PODEN 
FER ELS TRÀMITS PER INTERNET

EL DR. ANTONI PALAU ENSENYA UNA MOSTRA RECOLLIDA A L’EMBASSAMENT.

La declaració d’impacte ambiental de la carretera que ha d’unir Riba-roja 
amb Almatret i la carretera a la Granja d’Escarp ja està aprovada. Així 
ho va determinar la Ponència Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat el passat 25 d’abril. Un pas més del projecte, gràcies al qual 
el pla per construir la via pot tirar endavant i continuar amb la licitació de la 
redacció executiva del projecte. La proposta, reimpulsada en els darrers 
anys pels alcaldes dels tres municipis, ja té un traçat consensuat de 27,1 
quilòmetres, amb una inversió estimada de 40 milions d’euros. Per Antonio 
Suárez, “la via, llargament reivindicada, suposarà un important revulsiu 
des del punt de vista econòmic i solucionarà la manca de comunicacions 
viàries que pateix el municipi, que el situa en un cul de sac”.

UN NOU PAS PER FER REALITAT 
LA CARRETERA A ALMATRET L’Ajuntament de Riba-roja ha 

habilitat aquest estiu una parcel.

la com a zona d’autocaravàning, 
ampliant així l’oferta turística 
d’allotjament ja existent al municipi. 
Situada a l’entrada del poble, al 
costat de les primeres cases de la 
Enher del carrer Progrés, aquest 
espai és de titularitat pública i té 
una capacitat per a tres vehicles 
(cada una de les places disposa 
de 10 metres quadrats). Està dotat 
dels serveis bàsics que requereixen 

aquestes àrees de servei: aigua 
potable, buidat d’aigües... A més, 
els usuaris disposen de l’oferta 
comercial i de serveis del poble 
durant la seva estança, que pot 
tenir una durada màxima de 24 
hores. La zona, amb paviment 
de grava, admet la presència de 
mascotes. Aquesta és la segona 
àrea d’autocaravàning que es 
posa en marxa a la Ribera d’Ebre, 
després de la que ja funciona al 
municipi d’Ascó.

ES POSA EN FUNCIONAMENT 
UNA ZONA PER AUTOCARAVANES 

LA ZONA PER AUTOCARAVANES, SITUADA A L’ENTRADA DEL POBLE.
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1. JOCS AMB INFANTS I ADULTS A L’ERMITA DE BERRÚS, EL PASSAT DILLUNS DE PASQUA. 2. CELEBRACIÓ DE LA 30A FESTA DE LA CLOTXA, EN 
QUÈ L’ASSOCIACIÓ DE DONES VA TORNAR A ESGOTAR ELS TIQUETS I VA SERVIR 400 ÀPATS. 3. CAMPIONAT DE PÀDEL INFANTIL. 4. ÈXIT DE LA XXIVA 

TROBADA DE PUNTAIRES DE RIBA-ROJA, QUE ENGUANY ES VA HAVER DE TRASLLADAR AL POLIESPORTIU MUNICIPAL A CAUSA DE LA PLUJA.

1
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2

2
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LA ZER EBRE CELEBRA 10 ANYS AMB UNA GRAN FESTA

Per fomentar la implicació de les 
famílies en l’educació dels més 
petits, aquest curs la llar d’infants 
municipal Els Figotets ha engegat 
el projecte “Dia en Família”.

Cada trimestre pares, mares, 
infants i educadores han passat 
una jornada plegats. A la primera 
trobada van construir entre 
tots una cuineta amb materials 
reciclats, al segon trimestre es 

“DIES EN FAMILIA”
va optar per fer una taula de llum. 
Aquest tercer trimestre, per tancar 
el curs, es va decidir fer una excursió 
a Temps de Terra, una reserva 
natural situada a Amposta. Durant 
tot el dia, grans i petits van gaudir 
plegats de les diferents activitats.
La llar Els Figotets es va posar 
en marxa el 2012 i aquest curs va 
començar al setembre amb 10 
alumnes i ha acabat amb 14, ja que 
hi ha matrícula viva durant tot l’any. 

El curs 2017-18 a 
l’Escola Sant Agustí 

estudiaran

72
nens i nenes

La celebració del 10è aniversari 
de la ZER Ebre es va fer extensiva 
a alumnes, exalumnes, pares, 
mares, mestres, exmestres i altres 
membres de la comunitat educativa, 
a més dels alcaldes i els regidors 
d’ensenyament dels dos municipis, 
la directora del Servei Educatiu de 
la Ribera d’Ebre i les presidentes 
de les AMPA d’ambdues escoles. 
Segons la directora de l’escola Sant 
Agustí, Leonor Cervelló, “hi va haver 
molt bona resposta per part de 
tothom” i “l’exposició de fotos dels 
10 anys de la ZER va ser tot un èxit, 
ja que alumnes i exalumnes van 
descobrir imatges que no havien 
vist mai”.

MÉS DE 250 PERSONES VAN ASSISTIR A UNA CELEBRACIÓ 
MARCADA PEL BALANÇ POSITIU D’AQUEST PERÍODE

La ZER Ebre s’ha anat consolidant al 
llarg d’aquests anys. Tot i que, com 
explica Cervelló, al començament 
no va ser fàcil “a causa de la 
diferència entre les escoles i 
els pobles”. Finalment, però, “el 
projecte ha donat els seus fruits i 
ara anem tots a l’una. Comptem 
amb un bon equip de mestres i això 
es tradueix en bons resultats tant 
educatius com personals”.

Feina ben feta
L’alcalde, Antonio Suárez, explica 
com el funcionament de la ZER 
“permet optimitzar recursos 
econòmics i humans”, alhora que, 
“millora la qualitat educativa”.
També Francesc Esteve, regidor 
d’Educació, destaca que “després 
de 10 anys de feina ben feta i esforç 
en l’àmbit educatiu, es veuen els 
resultats”. Set alumnes han acabat 
aquest any 6è Primària per passar 
a l’Institut de Flix. Així, de cara al 
curs vinent, 72 alumnes estudiaran 
a l’Escola Sant Agustí, dels quals 
vuit comencen a P3.

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
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La renovada Unió de Comerç i 
Serveis de Riba-roja (UCSR) va 
organitzar el passat diumenge 30 
d’abril la Festa del Comerç per 
presentar l’entitat i la seva junta, 
presidida per Núria Guerrero, 
de Mel Somper. En una clara 
aposta pel futur del comerç local, 
els comerciants de Riba-roja 
han decidit recuperar aquesta 
associació i es van mostrar “molt 
contents” per la jornada de botigues 
al carrer, tant que ja pensen en 
repetir pròximament aprofitant 
celebracions locals.

Balanç molt positiu 
La desena de comerciants que van 
muntar parada van valorar molt 
positivament la participació i les 
vendes. Durant la jornada a la plaça 
del Forn, els més petits van poder 
gaudir d’un espai de pintura, i el jazz 
en directe del saxofonista Alfonso 
Montuenga va amenitzar la festa.
Des de la regidoria de Promoció 
Econòmica, Josep Maria Piñol, 
també va fer una valoració positiva 
de la festa, així com de la recuperació 

RIBA-ROJA RECUPERA LA UNIÓ DE COMERÇ I SERVEIS
L’ENTITAT ES VA PRESENTAR EN SOCIETAT AMB UNA 
JORNADA DE BOTIGUES AL CARRER A LA PLAÇA DEL FORN

LES PARADES DE BOTIGUERS I L’ESPAI DE TALLER INFANTIL HABILITAT 
A LA PLAÇA DEL FORN PER LA JORNADA DEL PASSAT EL 30 D’ABRIL.

de l’entitat. En aquest sentit, ha 
apuntat que “tot i la dificultat, la 
Unió ajuda a cohesionar gent que 
fins ara no estava acostumada a 
treballar conjuntament”. 

Impuls al comerç local
Ja feia mesos que el comerç riba-
rojà treballava per reactivar la 
Unió de Comerciants, conscient de 
la necessitat de sumar esforços 
per impulsar el comerç local, que 
es trobava, reconeixen, “una mica 
aturat”. “Si no t’uneixes no tens 
força, per exemple, per parlar amb 
les administracions”, conclouen.
L’entitat ha nascut de la iniciativa 
de diversos establiments, els 
propietaris dels quals van assistir 
a les xerrades i cursos organitzats 
tant des de la regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Riba-
roja com des del Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre, en el marc 
del projecte Ribera d’Ebre VIVA. 
Aquesta formació es va valorar molt 
positivament: “et donen una altra 
visió de tot i idees de noves maneres 
de fer”, coincideixen.

UN ESTIU PLE 
D’ACTIVITATS
Coincidint amb les vacances 
escolars, l’Àrea de Joventut, 
Esports i Educació de 
l’Ajuntament organitza aquest 
estiu el Casal d’Estiu per 
a infants i joves, dividit per 
setmanes i que s’allarga del 26 
de juny al 4 d’agost. Els horaris 
són de dilluns a divendres de 
10 a 13 hores, de 16 a 19 hores 
i de 21.30 a 23.30 hores. Hi ha 
activitats per a totes les edats: 
esports, jocs tradicionals, 
activitats d’aigua, manualitats o 
activitats didàctiques de reforç. 
I a les nits, a la zona del pavelló 
d’esports, hi ha zumba, balls, 
gimcana o jocs nocturns. A 
més, amb l’arribada de la calor, 
el 22 de juny va obrir portes la 
piscina municipal, que estarà 
oberta al públic fins al pròxim 
11 de setembre. L’entrada és 
de 2 euros per als infants i de 
4 per als adults. Pel que fa als 
abonaments, costen 15 euros 
els infantils i 30 els d’adult.

LOGOTIP de la nova associació local 
de comerciants i empresaris. 

MARCA LOCAL de promoció integral 
de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre.

LA RIBA-ROJA D’EBRE DEL FUTUR
EL PLA ESTRATÈGIC IMPULSA 20.30 VOL CREAR NOVES OPORTUNITATS AL MUNICIPI

DIGUES LA 
TEVA!

UNA TRENTENA DE PERSONES VAN ASSISTIR A LA PRESENTACIÓ.

Riba-roja busca generar noves 
oportunitats per al municipi a través 
del Pla estratègic Impulsa 20.30. 
Es tracta d’un projecte engegat des 
de l’Àrea de Promoció Econòmica 
i dirigit a les empreses i entitats, i 
els veïns en general, amb l’objectiu 
de generar una dinàmica de treball 
en xarxa entre aquests agents per 
decidir el futur del poble entre tots.

Quatre grups de treball
La feina es fa de baix a dalt, treballant 
a partir de grups petits que es van 
ampliant, el que el consultor Xavier 
Mas, responsable del projecte, en 
diu “cercles concèntrics”. Mas ja 
ha dut a terme amb èxit iniciatives 
similars en municipis com Prades 
o Alcover, així com en cooperatives 
agrícoles o empreses privades. 

A la xerrada informativa que es 
va fer el passat 9 de juny, es van 
exposar els múltiples potencials 
del municipi i la relativa facilitat per 
a generar nous negocis, el que va 
despertar l’interès de la trentena 
de persones que van acudir. Els 
veïns implicats s’han organitzat en 
quatre grups: Cultura i Patrimoni; 
Agricultura (que engloba també 
aliments de qualitat); Riu i Esports; 
i Comunicació i Promoció; però es 
poden crear de nous en funció de 
l’interès dels ciutadans, ja que el 
pla és obert a tothom i no ha fet més 
que començar. Els diferents grups 
es reuniran periòdicament amb 
el consultor per avaluar l’evolució 
del projecte. I per complementar el 
treball d’aquests grups, s’han previst 
entrevistes en profunditat amb gent 
del món socioeconòmic local. 

Més info: impulsa20.30@gmail.com
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10
L’únic que no ha estat votat mai al Congrés espanyol ha estat una proposta 
per a Catalunya, senzillament perquè no n’hi ha hagut mai, ni se l’espera. 
Totes les propostes catalanes han estat rebutjades o retallades com 
l’Estatut. Catalunya i l’Estat espanyol només han estat parella de fet, però 
ni tan sols han consumat el matrimoni, de fet, el nuvi ja ha dit “no quiero” 
abans d’arribar a l’altar.

Si al nuvi li fa por l’altar de la democràcia, que a ningú li estranyi que hàgim 
arribat on som ara. Per una banda, entenem que arribem ja al final d’una 
legislatura del Parlament sense constatar cap voluntat de diàleg per part 
del govern de l’Estat. Per l’altra, afirmem rotundament que el principi 
democràtic es troba per damunt de qualsevol constitució o estatut.

Per tot això, el President de la Generalitat va anunciar la voluntat de 
convocar els ciutadans i ciutadanes del nostre país, en exercici del legítim 
dret a l’autodeterminació que té una nació mil.lenària com Catalunya, a un 
referèndum que se celebrarà el diumenge dia 1 d’octubre d’enguany, amb 
la pregunta “Voleu que Catalunya sigui un Estat independent en forma de 
república?”.

La pregunta es formularà en les tres llengües oficials: català, castellà i 
aranès. Els ciutadans tindran dues opcions de resposta: “sí” o “no”, i el 
Govern s’ha compromès a què el resultat serà vinculant. És a les mans 
de tots nosaltres fer possible el pròxim 1 d’octubre, ara li toca a totes les 
catalanes i catalans decidir el seu futur.

CP

Artistes internacionals i locals han transformat alguns espais del poble 
i n’han millorat l’estat amb les seves obres en la segona edició d’Un Riu 
d’Art, una proposta cultural de l’Àrea de Joventut del consistori municipal 
amb el suport de la Direcció General de Joventut de les Terres de l’Ebre 
i l’associació local Riba Rocks. A la façana de Ca l’Agret es pot veure, per 
exemple, l’arbre de la vida, de l’Aula d’Art de Riba-roja. A més, també han 
fet intervencions Jennifer Kilgour, d’Escòcia; Anna Georghiou i Phil Bird, 
de Devon (Regne Unit); Oliver Hall, de Southampton (Regne Unit); Sarah 
Misselbrook, de Southampton però establerta a Riba-roja; i l’artista local 
Adrià Cid. Les diverses propostes es presentaran el 2 de juliol, amb un 
recorregut per les obres d’art i música en directe.

EMOTIVA 2A EDICIÓ D’UN RIU D’ART

Un any més Zona Líquida, l’espai 
de coworking de Riba-roja, ha 
assistit al saló BizBarcelona 
com a membre de l’Associació 
Cowocat i integrant del projecte 
Cowocat Rural. Es tracta de la fira 
de referència d’ens i mecanismes 
de suport a l’emprenedoria, a 
la qual es van desplaçar Olga 
Poblet, dinamitzadora de Zona 

ZONA LÍQUIDA A BIZBCN

Líquida, i Josep Maria Piñol, 
regidor de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament, per tal de donar a 
conèixer la iniciativa del municipi. 
A més, aprofitant la presència de 
coworkers al saló, es va realitzar 
una connexió a través d’Skype entre 
el certamen i l’espai riba-rojà per 
mostrar com és el dia a dia en aquest 
espai pioner del nostre municipi.

VOLUNTARIS PER CUIDAR L’ENTORN
Aquest estiu, Riba-roja serà protagonista de diverses activitats de 
voluntariat realitzades per quinze joves catalans d’entre 14 i 17 anys. En 
el marc del camp de treball “Cuidem l’entorn” treballaran per millorar 
la façana fluvial, així com la seva senyalització i enjardinat. A això s’hi 
sumarà un component social de coneixement de la geografia humana de 
la zona, la vida vora el riu, l’agricultura, la història… El camp de treball, 
organitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, amb el suport de la 
Direcció General de Joventut de les Terres de l’Ebre i la coordinació de 
l’associació Obre’t’Ebre, tindrà lloc del 19 de juliol al 2 d’agost. Entre 
altres tasques, duran a terme actuacions de millora i manteniment de la 
façana fluvial o el condicionament del camí que accedeix al riu.

JOSEP MARIA PIÑOL I OLGA POBLET AL RECINTE FIRAL.

¿CANSADOS DE PROPONER Y NO SER ESCUCHADOS?
¡NO!, nuestra misión, lo dijimos, es trabajar por el pueblo y para el pueblo, no 
vamos a cansarnos, seguiremos igual, no nos van a callar, porque día a día 
y año tras año el tiempo nos da la razón, ahora tendremos dos cementerios 
el viejo y el nuevo, nuestra propuesta era construir desde la fachada, con 
ello quedaría una nueva fachada, con otra imagen, cabían más nichos, había 
un almacén municipal de 12x9, respetando así  la distancia mínima de 25 
metros a la primera vivienda. Lo venimos denunciando una y otra vez, ni 
el ayuntamiento ni el pueblo hace nada. El pueblo pagará más dinero por 
hacer menos nichos, con el agravante que la fachada actual se mantendrá, 
tarde o temprano habrá que rehabilitarla, con más gasto.

No se hace mantenimiento de los servicios, solo se reparan. El local de los 
Jubilados mantiene su reducción de metros, nadie dice nada, lo dijimos y 
lo seguiremos diciendo, nosotros podremos denunciar, pero es el pueblo 
quien tiene que apoyar, solo protesta cuando el perjudicado es uno mismo, 
sin mirar el colectivo. 

Si nosotros hubiéramos hecho lo mismo, el pueblo no sería lo que es ni 
tendría los servicios que tiene, ejemplo y envidia de muchos municipios más 
grande que el nuestro, ahora nos fijamos lo que hacen municipios mucho 
más pequeños que Riba-roja.

Se aumentó el coeficiente del IBI de urbana, votamos en contra. Hay quien 
dice que pagamos más porque nosotros lo votamos. Una vez más, quien 
dice eso ¡MIENTE!

LA RIBA-ROJA D’EBRE DEL FUTUR
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ACTIVITATS JULIOL A SETEMBRE: 

DEL 26 DE JUNY AL 4 D’AGOST
Casal d’Estiu 2017:Programa d’activitats 
per a infants i joves de P-4 fins a 6è de 
primària
De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores, de 16 
a 19 hores i de 21:30 a 23:30 hores.

DEL 26 DE JUNY AL 2 DE JULIOL 
Un Riu d’Art
Artistes internacionals i locals intervenen en 
diferents espais del poble.

1 DE JULIOL
Sopar de la parròquia
A les 21 hores, a la segona planta de la Casa de la Vila.

2 DE JULIOL 
Presentació de les obres d’Un Riu d’Art
Recorregut per les intervencions artístiques 
realitzades i música en directe.

8 DE JULIOL
“Ib òpera electroacústica”- Sirga Festival 2017
A les 22.30 hores, a la plaça dels Jubilats. 
Hi haurà tast a l’Agrobotiga l’Agrari.

8 DE JULIOL
Ball de Quintos
A partir de la mitjanit, a la Pista d’Estiu de la 
Societat, amb el grup Enigma.

9 DE JULIOL
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple”
Venda de material i recollida de donatius d’11 a 13 
hores i de 17 a 19 hores, al poliesportiu municipal.

AGENDA www.riba-roja.cat/agenda

14 DE JULIOL
L’arquitectura com a solució? Idees per al 
nucli antic de Riba-roja 
Propostes dels alumnes de la Facultat d’Arquitectura 
de Reus. A càrrec del Dr. Josep Bertran.

14 i 15 DE JULIOL
Torneig de futbol sala
Al poliesportiu municipal.

DEL 19 DE JULIOL AL 2 D’AGOST
Camp de treball “ Cuidem l’entorn”

DEL 24 AL 27 DE JULIOL
Taller de jota de Riba-roja
A partir de les 22 hores, a la plaça de l’Església

29 DE JULIOL
35è Aplec de Sardanes de Riba-roja d’Ebre
A partir de les 19 hores, a la plaça de l’Església.
Tiquets a la venda per al sopar de germanor
al forn de pa i botigues col.laboradores.
Organitza: Agrupació Sardanista de Riba-roja d’Ebre.

5 D’AGOST
Festa del del barri de Santo Domingo
Consulta els actes a la web municipal.

13 D’AGOST
Campionat Intercomarcal de Petanca
Al Camp municipal d’Esports.
Organitza: Club de Petanca de Riba-roja d’Ebre.

19 D’AGOST
XX edició de les 12 hores de botifarra, 
VII Memorial Pepe Arbonés
Al bar Pota.

20 D’AGOST
Finals de la Lliga de pàdel “El Caloret”
A partir de les 18 hores, a les pistes de pàdel 
de la zona poliesportiva.
Organitza: Club Tennis Pàdel Riba-roja.

DEL 23 AL 28 D’AGOST
Festa Major de Sant Bartomeu
Dimarts 23 a les 23 hores, a la sala de la 
Societat, el pregó donarà el tret de sortida 
de les festes.

Consulteu la resta d’actes al programa de 
Festa Major i al web municipal.

9 AL 15 DE SETEMBRE
Exposició 125è aniversari línia ferroviària 
Móra la Nova-Faió
A Zona Líquida.

9 DE SETEMBRE
VI Caminada de la Lluna Plena
Per participar cal inscripció prèvia. 

10 DE SETEMBRE
Havaneres amb el grup Barcarola
A les 19 hores, a la plaça del Forn. 
Hi haurà rom cremat.

10 DE SETEMBRE
Ball amb Premium Quartet
A la Pista d’Estiu de la Societat.

11 DE SETEMBRE
Celebració Diada Nacional de Catalunya
A partir de les 11 hores, a la plaça de la Vila. Es 
tiraran coets i hi haurà concurs de dibuix infantil.


