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RIBA-ROJA ACTIVA!

LES CAMINADES PER DESCOBRIR EL TERME MUNICIPAL són una de les
accions identificades pel grup de treball de Riu i Esports dins del Pla estratègic
Impulsa 20.30, una iniciativa municipal i ciutadana per dinamitzar l’economia i la
societat riba-rojana dels pròxims anys. Les caminades s’han succeït (divendres
Sant se celebra la quarta) i s’han consolidat com una a activitat regular amb la
implicació del grup de caminadors habituals del poble, coneguts com a Figot Tour.
Gràcies a les dinàmiques del Pla Impulsa, la ciutadania ha trobat el suport logístic

de l’Ajuntament, que així fomenta el turisme actiu i augmenta l’oferta relacionada
amb l’esport i la natura al municipi. Tot plegat, dins una metodologia que aposta
per la participació ciutadana en la dinamització econòmica del municipi, a través
de dinàmiques poc habituals fins ara, que a més fan emergir contactes personals,
noves complicitats i creen una xarxa de persones, empreses i entitats locals que
poden generar futures iniciatives, fins i tot en l’àmbit particular. El factor decisiu:
implicar els riba-rojans i les riba-rojanes en les accions. Pàgina 4

JORNADA FESTIVA PER COMMEMORAR
ELS 50 ANYS DEL TRASLLAT DE L’ERMITA
DE BERRÚS (Pàg. 5)
CONVOCADA LA III EDICIÓ DEL RIU D’ART,
EL CONCURS INTERNACIONAL PER A
JOVES ARTISTES (Pàg. 4)

XXXII FESTA DE SANTA AGDA. Dissabte 27 de gener va tenir lloc el Ple
extraordinari per proclamar Pepita Busom Busom com Alcaldessa de Santa
Agda 2018 i a Nati Llop Roca, Regidora. L’acte va donar el tret de sortida oficial
a una setmana intensa d’activitats per celebrar la festa local, declarada Festa
d’Interès Comarcal, on les dones són les protagonistes. Pàgina 5

ZONA LÍQUIDA: L’ESPAI COWORKING
DINAMITZA L’EMPRENEDORIA I L’ACTIVITAT
AL POBLE (Pàg. 6)
LA TXAVALADA: ELS JOVES REACTIVEN
L’ASSOCIACIÓ JUVENIL (Pàg. 7)
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EDITORIAL
BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Arriba el bon temps, el dia s’allarga, les flors d’ametllers i fruiters
precedeixen el grifó de l’olivera que farà eclosió ben entrat el maig. La
natura desperta d’un hivern que ha deixat alguna imatge idíl•lica als cims
que envolten la nostra Vila. La primavera a casa nostra és sinònim d’ermita,
de Quaresma a Pasqua, de Santa Madrona a Santa Magdalena, de truita de
carxofa i ou dur a la mona. Ermites encimbellades sobre la riba del riu,
contemplant l’ancestral curs de les aigües, testimonis de civilitzacions i
societats locals, són part indestriable de nosaltres i de la nostra història.
De majestuosa austeritat, proporcions còsmiques i bellesa àuria,
condemnada a l’assot etern del cerç, l’ermita de Berrús s’aixeca imponent,
agraint-nos l’eternitat guanyada pedra a pedra migrada de la riba al bell
cim. Bressol del nostre gòtic, església templera d’una petita vila que va
donar fills a tres pobles germans que el pròxim 26 de maig es retrobaran.
Aquella tardor de 1967 estrangulaven el riu, aquella petita riuada feia
arribar l’aigua a tots els racons del pantà, tres turbines començaven a
il•luminar el país... Res tornaria a ser igual, part de la nostra història
quedava sota les aigües. I dic només una part, i mai millor dit: pedra a pedra
vam arrabassar a l’embassament l’ermita per gaudir-ne des d’aquell abril
de 1968 a l’actual emplaçament. Mig segle després aprofito aquestes línies
per agrair a totes les persones que van fer l’impossible per salvar aquesta
part de la nostra història per a les futures generacions.
Tots, absolutament tots, som responsables de preservar la història del
nostre poble. I això comença pel deure inexcusable de mantenir les nostres
cases en perfectes condicions. Les inversions realitzades al Nucli Antic i
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les que estan pendents d’executar han
de venir acompanyades de l’obligat
manteniment de les propietats
privades. En l’últim any hem patit
dos enderrocs, un d’ells íntegrament
pagat amb fons municipals per
inexistència de propietaris; l’actual
per la deixadesa d’aquests. Al cost
econòmic li hem de sumar la pèrdua
de part de la nostra història, per la
qual molts riba-rojans han treballat i
treballen molt per preservar-la. Des
d’aquest espai que m’atorga el butlletí
us animo a treballar per preservar la
nostra història, com van fer els riba-rojans que van salvar l’ermita.
A més de la Festa local de la Clotxa, organitzada per l’Associació de Dones,
aquesta primavera recuperem una de les proves esportives consolidades
en el circuit ebrenc: la 5a edició de la Figot Race BTT, per amateurs i
professionals, per gaudir de nou de la natura en un terme municipal més
que apte per aquest tipus de proves. Us animo a participar activament,
concursant en la prova o com a voluntaris, ja que l’èxit depèn de tots
nosaltres, i sense el voluntariat el bon nom guanyat en les quatre edicions
precedents no hagués estat possible.
Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

TELEFONS D’INTERÈS

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

Patrocina:
Urbaser

Poliesportiu Municipal . . . . . . . . . 977 41 64 39

CAP de Flix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 41 22 08

CEIP Sant Agustí . . . . . . . . . . . . . . . 977 41 61 55

Hospital de Móra d’Ebre . . . . . . 977 40 18 63

Continguts i disseny
La Lleonera Comunicació

Llar infants Els Figotets . . . . . . . . 977 095 155

977 40 19 52

Zona Líquida –
Espai Coworking: . . . . . . . . . . . . . . 657 887 236

Bombers i Emergències . . . . . . . . . . . . . . 112

Biblioteca – Telecentre . . . . . . . . . 977 41 64 63
Horari de dilluns a divendres de 16:45 a 20:30 h

Guàrdia Civil de Móra d’Ebre . .977 40 30 97

Impressió:
Centre Especial de Treball
Jeroni Moragas
Dipòsit legal:
T761-2014
Tirada:
550 exemplars
Març de 2018

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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Consultori Mèdic . . . . . . . . . . . . . . 977 41 60 52
Farmàcia M. Puig Vilàs . . . . . . . . . 977 41 61 05
Atenció al client del servei
de cable i fibra òptica . . . . . . . . . . . 977 09 51 51
Cementiri
Horaris de visita: Tots els dies de 9 a 18 h

Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 088
RENFE . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 902 240 202
Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre . . . . . . . . . . 977 40 18 51
Deixalleria de Flix
Horari de dilluns a divendres, de 8 a 12 h i de
15 a 17h. Dissabte de 8 a 12 h

,
NS
ELS PREGO
ARA TAMBÉ
IL!
AL TEU MÒB s
o.e
www.eband
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1 L’ERMITA DE SANTA MAGDALENA VA SER TRASLLADADA PEDRA A PEDRA DES DEL SEU EMPLAÇAMENT VORA EL RIU A LA SEVA ACTUAL TALAIA,
1.
A LA PARTIDA DE LES SOGUES, UN DELS MILLORS MIRADORS DE L’EBRE CATALÀ. 2.
2 UN DELS ÚLTIMS APLECS A L’ANTIC PARATGE DE L’ERMITA.
A LA DRETA ES PODEN VEURE LES ESTELES DISCOLIDALS DEL VELL CEMENTIRI DEL QUE FOU POBLE DE BERRÚS. A L’ESQUERRA, UN GRUP
D’HOMES MIRA CAP A LES TERRES CONDEMNADES A DESAPARÈIXER SOTA LES AIGÜES DE L’EMBASSAMENT.
FOTOS: OPUSCLE “BERRÚS 25 ANYS”

50 ANYS DEL TRASLLAT DE BERRÚS
EL DISSABTE 26 DE MAIG ELS VEÏNS DE RIBA-ROJA D’EBRE, VILALBA DELS ARCS I LA POBLA DE MASSALUCA CELEBRARAN
UNA ROMERIA CONJUNTA A L’ERMITA DE BERRÚS PER COMMEMORAR EL SEU TRASLLAT ALS ANYS 60 DEL SEGLE PASSAT
Dilluns de Pasqua els veïns de
Riba-roja es reuniran a l’ermita
de Santa Magdalena de Berrús
per menjar-se la mona. Els joves
hi acamparan el dia abans, i els
quintos del 2000 amb l’associació
la Txavalada organitzaran una
barra amb begudes i música fins
ben entrada la matinada. Dilluns al
matí, la resta de riba-rojans pujaran
a l’ermita per anar a missa i beneir
les tradicionals coques portades
per les majorales, un pa beneït que
forma part de totes les celebracions
festives locals. Després de dinar, i
dels jocs tradicionals, tornaran al
poble. És la tradició, cada any...
Enguany, però, la romeria a Berrús
es repetirà al maig, en un acte
conjunt amb els veïns dels pobles
veïns de Vilalba dels Arcs i la Pobla
de Massaluca, amb qui Riba-roja
comparteix per raons històriques
l’ermita de Berrús. I és que
antigament, Berrús era un poble
autònom situat a la desembocadura
del barranc de Barvall, a uns 12
quilòmetres de Riba-roja. En algun
moment de la història, una epidèmia
hauria fet fugir els habitants als tres
pobles veïns que, amb tot, haurien
mantingut les romeries a l’església
del poble. No està documentat que
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fossin trobades conjuntes. De fet,
avui dia Vilalba fa els 22 quilòmetres
de romeria des del poble el dissabte
següent que Riba-roja i la Pobla,
que és a 13 quilòmetres, el segon
dissabte després de Pasqua.
Trasllat pedra a pedra
Als anys 60 del segle passat, l’ermita
hagués quedat sota les aigües amb
la construcció del pantà, però la
iniciativa de veïns com Dolors Cabré
i el mossèn Venanci Fenosa van fer
que es traslladés pedra a pedra i
es reconstruís al seu emplaçament
actual, a la partida de les Sogues, un
dels millors miradors sobre l’Ebre
català, dins el terme municipal ribarojà. Mig segle després, el dissabte
26 de maig, amb la presència del
bisbe de Tortosa i el president
de la Diputació, es recordarà la
història amb una jornada festiva
amb romeria, jotes, un dinar de
germanor i música.

De no ser per la iniciativa
dels veïns, entre ells
Dolors Cabré i el mossèn
Venanci Fenosa, l’ermita
hagués quedat sota les
aigües del pantà

CADA DILLUNS DE PASQUA ELS RIBA-ROJANS ES REUNEIXEN A L’ERMITA
DE BERRÚS PER CELEBRAR UNA MISSA I ACTIVITATS POPULARS.

SANTA MADRONA. Dissabte 17 de març es va celebrar la tradicional
romeria a l’ermita de Santa Madrona.
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LA FASE 1 DE L’IMPULSA 20.30, COMPLETADA
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AJUDA A DIBUIXAR EL FUTUR DE RIBA-ROJA I DINAMITZA LA VIDA SOCIAL AL POBLE
Les caminades per conèixer el
terme municipal que es venen fent
des de la tardor, les plantes instal.
lades per embellir racons del poble
(especialment del Nucli Antic) o el
Mercadet d’Artesania de Nadal.
Totes elles són un bon exemple
d’iniciatives
col.laboratives,
sorgides dels mateixos riba-rojans,
empreses o entitats del poble, i que
es volen fomentar els pròxims anys
com a elements dinamitzadors per
al futur del municipi.
El Pla estratègic Impulsa 20.30,
engegat des de la regidoria de
Promoció Econòmica, té un objectiu
molt clar: generar iniciatives
de desenvolupament econòmic
i social al poble, però fugint de
grans projectes i apostant per
accions basades en criteris
d’autogestió, baixa complexitat
tècnica i un cost econòmic reduït.
Això sí, sempre que darrere hi hagi
persones implicades en promoure
l’actuació. De fet, la metodologia
de treball aposta per fomentar la
participació ciutadana en la gestió
municipal amb la mirada posada
a anar transformant la dinàmica
habitual de l’administració pública.
Per a això, es van crear quatre
grups de treball que fins a la data
han despertat l’interès de mig
centenar de veïns, i que ja han
identificat les propostes fetes per
la mateixa ciutadania. Tot plegat,
amb el suport d’un consultor i un
grup impulsor format per vuit ribarojans. El pròxim pas és fer públic
el gruix d’accions seleccionades, al
mes d’abril, i continuar treballant
en petits grups de persones per
possibilitar-ne la realització.

FOTO DE GRUP DE LA CAMINADA QUE ES VA FER AL FEBRER AL POU DE GEL I AL MIRADOR DELS BARRANCS.

III CONCURS D’ART INTERNACIONAL PER A JOVES
Fins al pròxim 15 d’abril està oberta la inscripció a
la tercera edició del Riu d’Art, la trobada d’artistes
nacionals i internacionals que organitza la regidoria de
Joventut per a joves d’entre 25 i 40 anys. La iniciativa es
durà a terme al mes de juny, del dia 18 al 30, quan els
artistes seleccionats s’estaran al poble i realitzaran
les seves intervencions artístiques en determinats
espais municipals, proporcionats per l’organització.
L’objectiu és millorar l’estat d’aquests espais, i en la
selecció dels projectes presentats també es valorarà
la seva integració amb l’entorn, així com la seva relació
amb el context històric, social i cultural de Riba-roja.
Després de la prova pilot de 2016, l’any passat van
presentar-se set intervencions de la mà de tres
d’artistes internacionals, tres locals i la proposta de
l’escola Aula d’Art de Riba-roja, escollides totes elles
entre les 11 propostes que hi van optar. El fet que la
majoria de les obres estiguin en espais oberts i en
un enclavament al costat del riu Ebre pretén ser un

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A: WWW.RIUDART.CAT

factor diferenciador i singular, amb la perspectiva futura
de convertir els carrers de Riba-roja en una gran galeria
d’art a l’aire lliure.
Més informació i inscripcions al web riudart.cat.

TORNA LA CURSA EN BTT FIGOT RACE
El diumenge 6 de maig Riba-roja
d’Ebre acollirà la cinquena edició
de la Figot Race, la cursa BTT
del municipi, que forma part del
Xallenger BTT Terres de l’Ebre.
Després d’un any sense celebrarse, la cita riba-rojana preveu
dos recorreguts en bicicleta de
muntanya: un de curt de 34,98
quilòmetres i 900 metres de
desnivell, i un de llarg, de 42,16
quilòmetres i 1.234 metres de
desnivell. En la seva organització
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és fonamental l’equip de voluntaris
del
poble,
encarregats
de
l’operatiu.
L’inici de la cursa està previst per
a dos quarts de 10 del matí, tot i
que els participants podran recollir
els dorsals ja a partir de les 8. El
punt de sortida és la plaça de la
Vila. El recorregut pels senders
asseguren vistes panoràmiques
espectaculars, així com contacte
directe amb la natura, convertint la

competició en una gran oportunitat
de conèixer la zona.
Inscripció oberta
Els interessats es poden inscriure,
fins al 3 de maig, a través del web
http://figotrace.blogspot.com.
El preu és de 18 euros per als
federats, 20 per la resta. Inclou
esmorzar, tres avituallaments
durant la cursa, dutxes i renta
bicis, servei de massatges, dinar
popular, ambulància i assistència.

CARTELL V EDICIÓ FIGOT RACE
XALLENGER BTT
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CAMINADA
LES DONES, PROTAGONISTES A RIBA-ROJA

LLUNA PLENA

L’ASSOCIACIÓ DE DONES I VEÏNES DEL POBLE I DE FORA VILA S’HAN BOLCAT AQUEST HIVERN, I JA EN SÓN 32, EN
LA FESTA DE SANTA AGDA, PATRONA DE LES DONES I CELEBRACIÓ DECLARADA FESTA D’INTERÈS COMARCAL
Berenars,
jocs
tradicionals,
campionat de pàdel, degustació de
plats casolans, balls, bingo, … La
festa d’hivern va programar més
d’una setmana intensa d’activitats al
poble, que va culminar el dilluns 5 de
febrer, dia de la Santa i festiu local.
La pluja no va impedir que aquell
dia es complís amb la tradició, i la
comitiva de dones, encapçalada per
l’alcaldessa Pepita Busom Busom
i la Regidora Nati Llop Roca, van
anar a trobar a la Santagdera Major
i les portadores de les coques per
anar a missa en honor a la Santa.
La processó, més curta del que és
habitual per la incertesa del temps,
va acabar amb el repartiment i
venda del pa beneït dins l’església.
Moltes senyores van compartir
el dinar entre elles, com mana la
tradició, i a la tarda es van retrobar
a la sala de plens de l’Ajuntament
per berenar plegades i ser servides
pels senyors voluntaris. Unes 150
riba-rojanes van participar del
berenar, amb sortejos i actuacions,
i molt bon ambient de festa. La Toia
de Santa Agda, feta a mà per les
dones, va ser per Tere Corcuera
Cursa solidària
Entre els actes destaca la II Cursa
Solidària contra el càncer amb
més de 200 participants, la majoria
dones de totes les edats. Les ribarojanes Montse Codony, Marta
Cugat i Paula Bonet van ser les
corredores locals que van pujar
al pòdium. En la categoria infantil:
Anna i Lina Knops van creuar la línia
de meta en segona i tercera posició
entre els nens que hi van participar,
per darrere de Cesc Esteve.

1

2

3
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2 SORTIDA DE LA TRADICIONAL PROCESSÓ DE
1 1LA COMITIVA AMB LES COQUES ABANS D’ANAR A MISSA.22.
1.
3
5 AQUEST
4
3
SANTA AGDA. 3. EL BERENAR, A LA TARDA, A L’AJUNTAMENT. 4. LA TOIA FETA A MÀ PER LES DONES. 5.
3
ANY HI VA HAVER SIS SENYORS VOLUNTARIS: MANOLO GIRONÉS, PACO GONZÁLEZ, PACO ARESTÉ, JOAN CARLES
6 SORTIDA DE LA CURSA POPULAR CONTRA EL CÀNCER.
BARÓ, JAUME GUSTÍ I ANTONIO SUÀREZ. 6.

RIBA-ROJA PARTICIPA A LA FESTA
COMARCAL DE LA DONA
L’Associació de Dones de Riba-roja
ha participat, un any més, a l’acte
que organitza el Consell Consultiu
de Dones de la Ribera d’Ebre per
commemorar el Dia Internacional
de la Dona Treballadora a la
comarca, una cita que cada any
se celebra en un poble itinerant
per reconèixer el paper de les
dones riberenques i reivindicar
la igualtat de gènere. Aquest any,
la representant riba-rojana ha

www.riba-roja.cat

estat Dorina Franquet, exemple
d’emprenedoria femenina, després
de tota una vida al capdavant
d’un negoci propi, ara ja jubilada.
Dorina va pujar a l’escenari de la
Societat de la Torre acompanyada
de la presidenta de l’Associació
de Dones, Leo Cervelló i va tenir
unes paraules per reivindicar
que “encara queda molt camí per
recórrer per la plena igualtat entre
homes i dones”.

DORINA FRANQUET (AL CENTRE), LA RIBA-ROJANA HOMENATJADA .
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NOVES OPORTUNITATS PER TREBALLAR AL POBLE
EL COWORKING ZONA LÍQUIDA ES CONSOLIDA COM UN ESPAI DE REFERÈNCIA PER A L’ECONOMIA RIBA-ROJANA,
ESTABLINT DINÀMIQUES COL.LABORATIVES ENTRE ELS USUARIS, DESPRÉS DE CINC ANYS EN FUNCIONAMENT
Un centenar d’usuaris van passar
l’any 2017 per l’espai de coworking
rural Zona Líquida (ZL). La majoria,
explica el dinamitzador Toni Lanzas,
tenen vincles al poble i que aprofiten
per estar-hi més dies, ja que ara
hi poden treballar. Altres estan de
pas perquè fan rutes comercials
per la zona o són coworkers en
ciutats i venen expressament a
treballar uns dies en un entorn
rural. L’època amb més afluència
és a l’estiu, i està comprovat que
molts repeteixen. La valoració
és molt bona: “Ens recomanen.
Destaquen la velocitat d’internet,
la lluminositat, els equipaments
i el fet de ser un espai polivalent
que s’adapta a les necessitats que
puguis tenir”, explica Lanzas.
Si bé la majoria han estat estades
puntuals, l’existència d’un espai
de teletreball al poble ha permès
establir una petita comunitat de
professionals, molt activa, que
es donen suport entre ells i a
qui els permet viure i treballar a

Riba-roja. Actualment són una
desena d’usuaris fitxes, amb
perfils professionals molt amplis,
la majoria dones. Es dediquen a la
informàtica, l’advocacia, l’artesania,
la comunicació i la il.lustració
gràfica, l’art, la biologia, la venda on
line... “La disparitat no ha propiciat
tirar endavant projectes conjunts,
per ara. Però si ens fem serveis entre
nosaltres, ens passem contactes...
Si tens un problema amb l’ordinador
no aniràs fora, tenint informàtics
aquí”, diu la Pili. Entre ells es creen
sinergies, establint dinàmiques
conjuntes: “Ens complementem,
no ens trepitgem”, afegeix en David,
que destaca que ZL els facilita estar
en actiu, també com a suport moral,
en alguns casos després de perdre
la feina i tornar al poble.
ZL no només és un espai físic
sinó que es va consolidant com a
referent en emprenedoria local.
La majoria treballen per a ells
mateixos, tot i que algu ho fa per
una multinacional que opera a tot

TALLER DE FINANCES PER ALS COWORKERS, AL FEBRER.

el món. “Sortir de casa està molt
bé, i hi ha bon ambient de treball i
permet tenir un espai on reunir-te
amb clients”, diu la Mari. “A casa
em distrec més, m’aixeco, menjo...
Aquí trobo un espai de treball ideal,
amb bon ambient, em relaciono i no
estic tancat entre quatre parets”, diu
Lucas.
La figura del dinamitzador és
essencial per fer comunitat, per això

s’organitzen activitats conjuntes.
L’adequació de la sala de reunions
n’és un bon exemple: “Entre tots
hem definit com volíem que fos
aquesta sala, quines necessitats
tenim, i entre tots l’hem anat
adequant, ha estat una excusa per
fer coses en comú”, diu l’Olga, que
fa de contacte amb l’associació
Cowocat que agrupa altres espais
de coworking del país i s’encarrega
de proposar activitats formatives.

VI I LITERATURA ES RETROBEN DE
NOU EN EL XÈ COPA DE LLETRES
Bona acollida i molt bon ambient a
la 10a edició del Copa de Lletres, un
acte cultural que cada primavera
i tardor combina vi i literatura a
Riba-roja, i que en aquesta ocasió
ha comptat amb la participació
de tres escriptors i tres vins
vinculats a l’Ebre i a la cultura
mediterrània. Tomàs Camacho,
Ignasi Revés i Alfred Gavín van
maridar la seva obra amb els vins
del celler cooperatiu de Batea,

de la DO Terra Alta. El públic
assistent va tastar dues garnatxes,
una de les quals ecològica, i un
negre de garnatxa i carinyena
mentre gaudia de la tertúlia
literària. Com explica Josep S.
Cid, un dels organitzadors, la
unió de literatura i vi no és casual:
“Aconsegueix crear un ambient
distès, que permet un contacte
més directe entre els autors i el
públic assistent”.

AMANTS DE LES LLETRES I EL BON VI ES VAN REUNIR A LA SALA DE
PLENS DE L’AJUNTAMENT PER GAUDIR DE LA TERTÚLIA LITERÀRIA.

CAMPIONAT DE BITLLES

L’EQUIP DE VOLUNTARIS I L’ASSOCIACIÓ DE JOVES, VAN
COL.LABORAR COM A JURAT DEL CAMPIONAT.
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ELS NENS I NENES DEL POBLE QUE HI VAN PARTICIPAR,
AMB EL TÈCNIC MUNICIPAL D’ESPORTS.

Dissabte 17 de març Riba-roja va
ser l’escenari de la segona Jornada
Comarcal de Bitlles Catalanes,
amb la participació de 58 nens i
nenes de la Ribera. A causa de la
pluja només es van poder celebrar
dues de les tres rondes previstes,
deixant la tercera per al 14 d’abril
a Benissanet, on tindrà lloc la
tercera i última jornada d’aquest
campionat comarcal.

www.riba-roja.cat

Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
PRIMAVERA 2018

Publicació trimestral d’informació municipal

ES REACTIVA L’ASSOCIACIÓ DE JOVES
VOLEN IMPLICAR-SE EN LA VIDA SOCIAL I ORGANITZAR ACTES COM EL CORRETAPES
La Txavalada. Aquest és el nom
que ha triat el jovent per batejar de
nou l’Associació de Joves, inactiva
durant anys i que ara es torna a
posar en marxa per participar en la
vida social del poble. La Txavalada
és oberta a tots els veïns d’entre 14
i 35 anys, i fer-se soci són 10 euros
a l’any, un import simbòlic.
L’Associació de Joves havia estat
creada fa uns 15 anys, però en feia
quatre que havia deixat de funcionar
i molts projectes havien quedat
aturats per falta de jovent que els
tirés endavant. De fet, reactivar
l’entitat era un dels objectius del
Pla Local de Joventut i fa un any un
grup va mostrar el seu compromís
per fer-ho. Els 15 joves que van
reprendre el projecte formen ara
la Junta de la nova associació,
presidida per Marc Agustí. Maria
Franquet, n’és la secretaria, i Lluc
Hernández Aguilà, el tresorer.

ES VAN PRESENTAR OFICIALMENT A ZONA LÍQUIDA EL 10 DE MARÇ.

La nova entitat juvenil ha començat
amb molta força. En només dues
setmanes ja té 22 associats i ja ha
posat data a la primera activitat:
un Corretapes. Els joves proposen
que cada establiment del poble
participant ofereixi una tapa per
així ells organitzar una ruta pels

diferents locals, la qual esperen
que tingui molt bona acceptació
entre els veïns i contribueixi a la
promoció dels establiments.
facebook.com/latxavalada
@associaciojovesribaroja

GUANYADORS
DELS PREMIS
DEL COMERÇ
La Unió de Comerç i Serveis de
Riba-roja (UCSR) ha repartit
aquest hivern gairebé 400 euros a
través de 13 butlletes premiades
amb 30 euros cadascuna, un per a
cada establiment participant en la
campanya de Nadal. Els afortunats
van ser: Reme Matillas, que es
va endur un val per bescanviar al
Bar Pota; Carlos Viñes (Merceria
Repunts); Josep Maria Sabatè
(L’Agrari); Pilar Puig (Llibreria
Papereria Anna); Dorina Franquet
(Perruqueria Maria Teresa); Helena
Llop (carnisseria Espinosa); Eva
Castellví
(Llibreria
Merceria
Montse); Maria Barco (Objectes de
Regal Jordi i Núria); Teresa Reina
(Forn Montserrat); Angels Pérez
(Somper); Marta Cugat (Casa
Adell); Adelina Arbonés (Farmàcia
Montserrat Puig); i Maribel Busom
(Cal Grando).

OPINIÓ

CP
FEM COSTAT ALS PENSIONISTES
El Partit Demòcrata al Congrés dels Diputats ha presentat una Proposició
de Llei per revalorar les pensions amb l’objectiu de mantenir el poder
adquisitiu dels pensionistes, en la línia d’UGT i CC.OO. de reclamar que les
pensions creixin en funció de l’IPC.
Proposem així que les pensions creixin un 1,6% enfront del 0,25% del govern
del PP, ja que recordem que al 2017 l’IPC va créixer un 2%. Cal protegir els
pensionistes, especialment als que tenen pensions més baixes, del risc que
la inflació dels preus es mengi el valor de la seva pensió.
El PDeCat reclama mesures per fer sostenible el sistema de pensions. La
gravetat i la durada de la crisi econòmica, l’elevat atur dels darrers anys, el
deteriorament de les condicions laborals de molts treballadors i el factor
demogràfic ha provocat que el sistema de pensions acumuli un llarg període
de dèficit que posa en risc la seva sostenibilitat. Tot i això, el govern del PP
no ha pres cap mesura per reequilibrar a curt i mitjà termini la situació
financera de la Seguretat Social. La nostra proposició de llei vol esmenar la
mala gestió del PP des que l’any 2013 va trencar unilateralment el Pacte de
Toledo, i esperem que Ciutadans no la bloquegi impedint la implantació de
mesures necessàries per a la sostenibilitat del sistema.
Així ens situem una vegada més al costat dels pensionistes, un col.lectiu que
ha estat clau per sustentar moltes famílies durant els anys de crisi i que fa
anys que pateix les polítiques irresponsables del govern del PP en la gestió
de la Seguretat Social.

www.riba-roja.cat
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AGENDA
ACTIVITATS DE GENER A MARÇ
Activitats trimestrals al Telecentre i
la Biblioteca municipal

SETMANA SANTA 2017
25 DE MARÇ - DIUMENGE DE RAMS
Benedicció de rams i processó S. Missa

A les 11 hores, a la plaça de l’Ajuntament.

1 DE MAIG
Festa de la Clotxa

A les 10 hores, a la zona de barbacoes del pantà.
Organitza: Associació de Dones.

A les 18 hores, al Calvari.

6 DE MAIG
V Figot Race Xallenger BTT Terres de l’Ebre

Taller de Rumikub

29 DE MARÇ - DIJOUS SANT
Celebració del Sant Sopar

CELEBRACIÓ 50 ANYS BERRÚS

Més info:

Hora Santa

Taller de manualitats
Taller de memòria

telecentre-riba-roja@riberaebre.org

29 DE MARÇ
Ioga

A les 19.30 hores, a la sala polivalent de l’Ajuntament.
Inscripcions a les oficines de l’Ajuntament.
Preu: 1€

30 DE MARÇ
4a Caminada a la Punta del Duc

Sortida a les 8.30 hores, a la plaça de la Vila.

5 D’ABRIL
Jornada de Jocs Populars de la Ribera
De les 10 a les 13 hores, i de les 15 a les 17
hores, a Riba-roja d’Ebre.

7 D’ABRIL
Cant del cor del Centre de Rehabilitació
de Lleida

Viacrucis

A les 18 hores.

A les 22 hores.

30 DE MARÇ - DIVENDRES SANT
Viacrucis
A les 11 hores, al Calvari.

Passió, Mort de Crist i processó del Sant
Enterrament
A les 19 hores.

31 DE MARÇ - DISSABTE SANT
Vetlla Pasqual
A les 21.30 hores.

1 D’ABRIL - DIUMENGE DE PASQUA
Processó de l’encontre i Missa
A les 10.30 hores.

Servei de bar i bona música de l’Associació de
Joves “La Txavalada” i quintos del 2000
Diumenge nit i dilluns tot el dia.

8 D’ABRIL
II Concentració de vehicles clàssics

2 D’ABRIL - DILLUNS DE PASQUA
DIA DE L’ERMITA DE BERRÚS
Jocs tradicionals infantils

21 D’ABRIL
Corretapes

Missa en honor a Santa Magdalena de Berrús

A partir de les 20 hores, recorregut amb
música i tapes pels bars del poble.
Organitza: Associació de Joves “LaTxavalada”.

23 D’ABRIL
Diada de Sant Jordi

Venda de llibres i roses als carrers de la vila.

De 11 a 12 hores, i de 13 a 14 hores.
A les 12 hores.

Concurs de paelles

Inscripcions fins al dia 3 de maig.

26 DE MAIG
Trobada de veïns dels tres pobles al peu del
camí de Berrús per pujar a l’ermita
A les 10.45 hores.

Missa concelebrada oficiada pel Bisbe
Enrique Benavent Vidal

A les 11.30 hores.
En acabar, salutació dels alcaldes i del president
de la Diputació de Tarragona.

Ballada de jotes dels grups locals
A les 13.15 hores.

Dinar de germanor amb paella
A les 14.30 hores.

Actuació Bandarra Sreet Orkestra
A les 17 hores.

10 DE JUNY
XXVa Trobada de Puntaires

Organitza l’Escola Municipal de Puntaires.

Del 18 AL 30 DE JUNY
III edició d’Un Riu d’Art
23 DE JUNY
II Fira d’Artesans
23 DE JUNY
Revetlla de Sant Joan

A les 14 hores.
Inscripcions al refugi.

30 DE JUNY
Presentació de les obres d’Un Riu d’Art

Jocs tradicionals per a totes les edats

30 DE JUNY
Sopar de la Parròquia

A partir de les 16 hores.

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2018/19

ACTIVITATS DE PESCA AL RIU
Al Camping i la zona de les barbacoes

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS FIGOTETS

PREINSCRIPCIÓ: DEL 30 D’ABRIL A L’11 DE MAIG
ESCOLA SANT AGUSTÍ

PRENSCRIPCIÓ: DEL 13 D’ABRIL AL 24 DE D’ABRIL
INSTITUT DE FLIX

PREINSCRIPCIÓ: DEL 13 AL 24 DE D’ABRIL

DEL 6 AL 8 D’ABRIL
3era Lligueta Carpfishing
1 DE MAIG
1era Lligueta Coup i Juvenil
DEL 18 AL 20 DE MAIG
Spinning Multiespècie
DEL 22 AL 24 DE JUNY
Open Carpfishing
Organitza:
Societat Pesca Esportiva
de Riba-roja d’Ebre

