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ELS JOVES PROTAGONITZEN UNES 
JORNADES CULTURALS I UN CAMP DE 
TREBALL ( Pàg. 3)

124 ALUMNES COMENCEN EL CURS 
ESCOLAR (Pàg. 6 i 7)

L’ESTIU ÉS TEMPS DE CASALS D’ESTIU, 
ACTIVITATS ESPORTIVES I FESTA MAJOR 
(Pàg. 4 I 5)

LA CAMINADA DE LA LLUNA PLENA ha acomiadat un any més l’intens 
calendari d’activitats d’estiu, en aquesta 7a edició superant per primer cop 
les 200 inscripcions. Una trentena de voluntaris de l’Associació de Dones, 
la Txavalada i del col.lectiu Figot Tour feien possible l’operatiu al llarg dels 
gairebé 11 quilòmetres de recorregut, amb un desnivell de 150 metres, pensat 
per gaudir dels paisatges naturals que envolten el poble. Els participants van 
sortir de la plaça de la Vila per passejar pels carrers i la façana fluvial fins a 
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arribar, a través del camí del Club Nàutic, al pont sobre el riu Ebre, enfilant 
des d’allí fins al Mas de Cuto, on se situava el punt d’avituallament d’aigua. El 
circuit circular continuava pel marge esquerre del riu fins a tornar a creuar el 
pont i acabar de nou a la plaça de l’ajuntament. Al punt d’arribada, entrepans 
i begudes esperaven als participants, per donar pas al sorteig d’obsequis en 
una rifa on, a més de material esportiu, es van lliurar productes dels comerços 
locals participants: les carnisseries Espinosa i Cal Grando, i Mel i Més. 

NOVA MARCA RIBA-ROJA D’EBRE. Riba-roja ha estrenat aquest estiu una 
nova imatge i estratègia de marca basada en el nom del municipi, que aglutina 
la personalitat local associada a atributs, recursos i atractius locals treballats 
conjuntament amb els veïns dins el Pla participatiu 20.30. L’objectiu: l’autoestima, 
la cohesió i la promoció econòmica, social i turística del poble.  Pàgina 6

GENT GRAN I INFANTS COMPARTEIXEN LA 
NOVA PLAÇA DELS JUBILATS (Pàg. 3)

VII CAMINADA LLUNA PLENA
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Setembre també és sinònim de tornada 
a les aules, aquest setembre hem 
comptat amb la lliçó inaugural del curs 
acadèmic a la nostra sala de plens, on ha 
assistit professionals del món educatiu 
comarcal. Hem començat el curs a la 
Llar d’Infants amb 14 matriculats, i les 
previsions auguren que arribarem a 20 
infants a mig curs, fruit del repunt de la natalitat de la nostra Vila.

Aquesta tardor comptarem per segon any consecutiu amb la segona edició 
de la Festa de l’Oli de Ginebre, que ocuparà part del pont de Tot Sants. La 
descoberta de nous forns d’oli de ginebre ha suposat iniciar la incorporació de 
nous béns culturals d’interès local, i demanar al Departament la declaració de 
Zona d’Interès Etnològic. He d’agrair als Amics de Riba-roja la feina realitzada i 
vull animar-los des d’aquí a continuar treballant.També aquesta tardor posarem 
a disposició dels  ciutadans un dels compromisos assumits la present legislatura, 
l’ampliació del cementiri municipal. Aquesta ampliació compta amb 27 nínxols 
nous, i un espai de cabuda per 177, amb sala de dipòsit de difunts i serveis WCs. 
Tot i que en aquest àmbit queda feina per fer, la millora en el cementeri en els 
darrers vuit anys ha estat més que substancial i deixa solucionat el problema de 
l’espai per a les properes generacions.

M’acomiado de vosaltres desitjant als infants i joves que hagin tingut una bona 
entrada a les aules i als no tan joves, una reconfortant tornada a la quotidianitat 
laboral a l’espera d’un nou estiu i d’una nova Festa Major.

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

Hem encetat la tardor amb la caminada de la Lluna Plena, enguany, amb un 
record de participació de més de 200 esportistes de diferents edats, justament 
quan se celebraven actes similars en poblacions veïnes que veuen sovint en Riba-
roja un model de referència. A la nostra vila, l’any comença quan just acaba la 
Festa Major, una festa major participadíssima i molt viscuda en tots i cadascun 
dels seus actes. Aprofito l’avinentesa per agrair a tots els que l’han fet possible 
de la mateixa manera que a tots aquells que l’han participada amb civisme i 
convivència. Un civisme propi de societats cultes i madures com la nostra, com 
és propi la preocupació pel medi ambient i la sostenibilitat.

Aquesta tardor farà 2 anys que vam implantar la recollida porta a porta i podrem 
realitzar un nou balanç. Us avanço que continuen reciclant per damunt del 
70% i amb una gran qualitat de la fracció orgànica produïda. Això ha permès 
mantenir la taxa de la brossa tot i la pujada del cànon, però per damunt de tot, no 
comprometem el futur de les properes generacions del nostre poble i país. Des 
de la Corporació estem satisfets. Tot i això, hi ha aspectes que cal millorar per 
respecte a nosaltres mateixos i els nostres veïns. Deixar la fracció el dia que toca 
d’acord el calendari de recollida i a la franja dels vespres, és la primera premissa 
que la majoria complim, però encara veiem massa sovint bosses penjades 
durant hores en postes de comunitats de veïns o a les antigues illes soterrades. 
L’illa d’emergència de l’escorxador és per aquells riba-rojans de cap de setmana, 
i no pot ser aprofitada pels que vivim aquí per fer dissabte, per això hi ha un molt 
bon servei a la deixalleria de Flix. Els contenidors de la presa donen servei als 
usuaris de les barbacoes i no aquells que viuen en rústica, aquests també 
disposen de la deixalleria de Flix, servei gratuït per l’usuari. Amb la implicació de 
tots –que hi és- per llimar tots aquells detalls millorarem els resultats i l’entorn 
de convivència compartit per tots.
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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 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. www.ebando.es
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Aquest estiu s’han realitzat 
millores a l’Estació de Tractament 
d’Aigua Potable (ETAP) de Riba-
roja d’Ebre, modernitzant-la amb 
un nou sistema que permetrà 
el control mòbil de les instal.

lacions per part del personal 
municipal. La inversió ha estat 
de 10.000 euros, en una planta 
que capta directament l’aigua 
del riu Ebre per tractar-la abans 
que arribi a les cases del poble, a 
raó d’una mitjana de 300 metres 
cúbics diaris a l’hivern i més de 
600 els dies d’estiu. Igualment, 
l’Ajuntament ha adquirit els 
terreny on se situa el dipòsit 
d’aigua, per un import de 6.500 
euros, fent efectiu el contracte 
d’arres amb els anteriors 
propietaris. La finca passa així a 
ser de titularitat municipal.

MILLORES AL 
DIPÒSIT D’AIGUA

PLAÇA 1 D’OCTUBRE. Coincidint 
amb l’11 de setembre, Diada 
Nacional de Catalunya, es va 
descobrir la placa de la nova 
plaça 1 d’Octubre, situada al 
costat esquerre de la Casa de la 
Vila, reivindicant els fets viscuts 
arran del Referèndum de 2017.

JOCS I  MÀQUINES DE GIMNÀSTICA SUBSTITUEIXEN ELS ANTICS SORRALS DE LA PETANCA

Ja és oficial. La plaça de la llar dels 
jubilats entra a formar part de la 
guia de carrers municipal com a tal: 
Plaça dels Jubilats, com sempre 
se l’ha conegut popularment i 
com havien demandat els avis i 
àvies en l’estrena del nou local 
social de l’entitat al maig. El canvi 
de nom es va fer públic durant la 
inauguració del nou parc per a nens 
i gent gran d’aquest cèntric espai. 
Amb una inversió de 32.994 euros, 
s’ha recuperat i millorat l’espai 
confrontat a la terrassa del bar 
que temps enrere servia per jugar 
a la petanca, traslladada a l’antic 
camp de futbol. Els dos sorrals 
que havien quedat en desús s’han 
reconvertit en una àrea d’oci, amb 
tres màquines de gimnàstica de 
manteniment per a la gent gran 
i tres jocs per als més petits. 
El terra s’ha revestit de cautxú, 
tou, i s’ha pintat amb imatges 
d’elements tradicionals. L’actuació 
va en la línia de dotar Riba-roja d’un 

AJUNTAMENT I JUBILATS VAN DEMANAR CIVISME I UNA BONA CONVIVÈNCIA 
PER MANTENIR EL NOU PARC I ELS ESPAIS PÚBLICS EN BON ESTAT.

urbanisme intel.ligent i al servei 
de les persones, redefinint espais 
i posant-los al servei del poble, i 
se suma a la recuperació d’altres 
indrets estratègics, com la façana 
fluvial, la plaça del Forn i els carres 
Majors i del Nucli Antic, la zona 
educativa i esportiva. També s’ha 
instal.lat un castell infantil al parc 
Mercè Rodoreda. 

NOU PARC COMPARTIT PER GENT GRAN 
I INFANTS A LA PLAÇA DELS JUBILATS

Deu joves d’arreu de l’Estat van 
participar al juliol en el segon 
camp de treball “Cuidem l’entorn”. 
Durant quinze dies, els joves, tots 
majors d’edat, dedicaven el matí 
a construir mur de pedra seca i 
arranjar el camí que dóna accés al 
riu des de la plaça del Forn, donant 
continuïtat als treballs del primer 
camp de treball al 2017 i de la 

brigada municipal. Cisco Vilaplana 
els va ensenyar la tècnica de 
pedra seca. Els joves dormien a la 
segona planta de l’ajuntament, i van 
treballar valors com la convivència, 
l’empatia i el respecte als horaris i 
el medi ambient.

A la tarda, s’integraven en la vida 
social riba-rojana de la mà dels 

JOVES D’ARREU DE L’ESTAT VAN TREBALLAR DURANT DUES SETMANES EN EL MUR DE PEDRA SECA DEL 
PASSEIG FLUVIAL. A LES TARDES, COMPARTIEN JOCS I EXPERIÈNCIES AMB ELS JOVES DE LA TXAVALADA.

joves de la Txavalada, que aquells 
dies van organitzar les primeres 
jornades culturals amb altres 
entitats locals: jugant a cartes i al 
billar amb els Jubilats, aprenent a 
ballar amb l’associació de Sardanes 
i Jotes, fent esports amb la Joventut 
Esportiva, visitant el terme amb 
els Amics de Riba-roja, o fent una 
sortida en caiac amb el Club Nàutic.

Des de gener, i fins a l’agost, els 
veïns de Riba-roja han generat 
231.375 quilos de brossa, la qual 
cosa representa gairebé 24 quilos 
al mes per habitant. Amb tot, el 
sistema de recollida porta a porta 
permet seleccionar gairebé 7 de 
cada 10 residus que es produeixen 
al poble, superant amb escreix 
la mitjana catalana, que frega el 
40% de recollida selectiva. 

Així, a Riba-roja s’han recollit 
93.847 quilos a través dels 
contenidors d’orgànica; 24.695 
quilos d’envasos; 21.253 de vidre 
i 16.180 de paper i cartró. Per 
contra, encara s’han generat 
75.400 quilos de rebuig en vuit 
mesos, amb dos punts febles a 
millorar, especialment els caps de 
setmana: evitar els abocaments 
als contenidors de la zona de 
barbacoes i als contenidors 
de l’escorxador, en aquest 
cas habilitats pels qui marxen 
diumenge del poble i no tenen 
on deixar la brossa, però no d’ús 
ordinari, i que en cas d’utilitzar-
se ha de ser també separant la 
brossa per fraccions. A més, hi ha 
la deixalleria de Flix per a residus 
voluminosos i especials. Pàgina 8

231,37 TONES 
DE BROSSA EN 
VUIT MESOS

EL SEGON CAMP DE TREBALL DE JOVES 
RECUPERA LA FAÇANA FLUVIAL
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ELS MÉS PETITS CANVIEN L’AULA ESCOLAR PER ACTIVITATS DE LLEURE I VISITES A ZONA LÍQUIDA

BONA ACOLLIDA DE LES ACTIVITATS D’ESTIU
LA PRÀCTICA ESPORTIVA I LES PISCINES MUNICIPALS HAN ESTAT PROTAGONISTES DE L’AGENDA DE JULIOL I AGOST

Cursets i curses de natació per a nens 
i per a adults, aquagym, tornejos de 
futbol sala, de pàdel, ioga a la fresca... 
L’estiu a Riba-roja és sinònim també 
d’esport i competició. Així, l’activitat 
dirigida amb més participació va ser 
el ioga nocturn que per segon any 
consecutiu s’ha celebrat en dues 
jornades a la plaça del Forn, amb 
48 persones inscrites; seguida pels 
cursets de natació infantils, amb 
45 nenes i nens apuntats i diversos 
torns de matí i tarda, i les activitats 
aquàtiques per a adults, amb 19 
inscrits a la gimnàstica a l’aigua 
i 18 al curset de natació. A més, 
la cita anual de les 3 hores Non 
Stop de Natació hi van participar 17 
banyistes, que es van solidaritzar 
amb la Fundació Esclerosi Múltiple. 
En el 25è aniversari de la campanya 
Mulla’t, per donar a conèixer aquesta 
malaltia neurològica sense cura, 
Riba-roja d’Ebre ha recaptat 912 
euros amb la venda de material.

Una de les disciplines que ha 
mogut més gent ha estat la Lliga 
del Caloret, organitzada pel Club 
de Pàdel Riba-roja d’Ebre durant 
l’estiu. Igualment, s’han celebrat les 
tradicionals 12 hores de futbol sala, 
tant en la categoria infantil, amb 8 
equips, com d’adults, en aquest cas 
amb 5 equips, dos dels quals eren de 
Riba-roja.

Esport també a la tardor
Les activitats organitzades des de la 
regidoria d’Espots continuen aquesta 
tardor, amb la gimnàstica per la gent 
gran, la gimnàstica de manteniment, 
el ioga per adults i les caminades pel 
terme municipal, a més de l’activitat 
habitual a les  instal.lacions del pàdel 
i del futbol sala. Igualment, l’AMPA 
de l’escola ha previst una àmplia 
oferta d’activitats esportives: cros 
i atletisme, pàdel, futbol sala, judo, 
ciclisme, bitlles, ioga per a nens i 
zumba.
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NENS I NENES OMPLEN EL CASAL D’ESTIU
Una trentena d’infants han participat 
setmanalment als sis torns de casal 
d’estiu organitzat per l’Ajuntament, 
que aquest any s’allargava quatre 
hores al matí. Dirigit per monitores 
de lleure, els infants de 3 a 10 anys 
han dedicat l’estiu a desenvolupar la 
seva creativitat, a través de treballs 
manuals, dissenyant la seva pròpia 
samarreta, pujant a l’escenari amb 
“El Rei Lleó” i fent murals, com el que 
van fer a la façana de l’antic camp de 
futbol amb l’artista Roser Gay, amb 
un lema: “Totes les emocions són 
bones si les saps entendre”. 

I és que com a novetat, el casal ha 
comptat amb la col.laboració de les 
coworkers de Zona Líquida, que van 
dedicar la seva jornada laboral a 
fer tallers relacionats amb la seva 
activitat professional. A banda del 
mural de Gay, els nens han pintat 
art en seda amb la Maricarmen 
Ratia, han localitzat nius d’oreneta 
i n’han fet amb fang de la mà de la 
biòloga Olga Poblet, i han descobert 
el periodisme amb qui escriu aquest 
butlletí. Gay també va organitzar un 
taller de capgrossos perquè els nens, 
alguns amb els pares, construïssin 
el seu element del seguici festiu. 

ELS NENS DEL CASAL, A LA SALA DE REUNIONS DE ZONA LÍQUIDA (1), AL TEATRE DE LA SOCIETAT (2), PINTANT 
ART EN SEDA (3) I ESTRENANT EL CAPGRÒS FET PER ELLS EN LA CERCAVILA MATINAL DE FESTA MAJOR (4).

CONTROL D’ACCÉS A LES PISCINES MUNICIPALS. L’Ajuntament va 
implantar aquest estiu el control d’accés en les entrades i sortides 
de les piscines municipals, arran de reiterats actes incívics registrats 
al recinte que van obligar a tancar les piscines fins a quatre jornades 
en plena onada de calor, a finals de juliol. Va ser una de les mesures 
implantades, a més buidar la piscina gran per comprovar-ne el correcte 
funcionament i realitzar la neteja integral dels vasos, garantint la salut 
pública i la seguretat dels banyistes. El registre d’entrada ha permès 
comptabilitzant alguna tarda més de 250 banyistes.

1 2
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UNA FESTA MAJOR PER AL RECORD 
La festa major ha tornat a retrobar familiars i amics a Riba-roja, en sis dies 
plens d’actes i tradicions. El pregoner ha estat el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, en un acte a la sala del cinema de la Societat 

durant el qual es van proclamaran les pubilles i hereus de 2018: Carlota Arán 
Terré, Anaïs Fernández Claramunt, Marc i Xavier Bonet Pérez i Isaac Cugat 
Poblador. La riba-rojana Roser Gay ha il.lustrat el programa d’actes.

1

3

1.  LA CERCAVILA INFANTIL, PRIMER ACTE DE FESTES.  2. AUTORITATS, PUBILLES I HEREUS AL PREGÓ.  3. LA GENT GRAN VA OMPLIR ELS JUBILATS 
PER SEGUIR “100 AÑOS DE JOTA”.  4. EL 25 D’AGOST LA FESTA VA TORNAR AL RIU.  5. LA TRADICIONAL PA  BENEÏT NO VA FALTAR A LES PROCESSONS.  

6. LA JOVENTUT ESPORTIVA, PORTADORS DELS GEGANTS.  7. LA CURSA PEDESTRE INFANTIL I LES CUCANYES, CITES OBLIGADES. 
8  FOTO DELS FIGOTS SATÀNICS A L’INICI DEL CORREFOC DEL DIA 28, COINCIDINT AMB ELS 25 ANYS DE L’ENTITAT.
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NOVA MARCA DE PROMOCIÓ LOCAL
RIBA-ROJA HA ESTRENAT AQUEST ESTIU UNA NOVA IMATGE I ESTRATÈGIA DE MARCA

Riba-roja d’Ebre. El nom del poble 
ha de servir per fer una Riba-roja 
més unida, amb més autoestima i 
més coneguda arreu, lligada a una 
estratègia de desenvolupament 
econòmic, turístic i social que 
“anirà evolucionant”, diu el regidor 
de Promoció Econòmica, Josep 
Maria Piñol, impulsor del procés 
participatiu que ha culminat amb 
la nova imatge. Per Piñol, la nova 
marca no és un actiu de l’Ajuntament 
sinó de tots els riba-rojans, i anima 
a entitats, empreses i ciutadans 
a fer-ne difusió. Els atributs i la 
imatge es van definir en les trobades 
ciutadanes del Pla 20.30, i aquest 
estiu s’ha començat a desplegar en 
cartells a comerços i activitats.
 
La marca Riba-roja vol ser un 
factor de cohesió local, que generi
una visió compartida i de futur, des
d’una identitat forta i la voluntat 
de ser un poble viu, “un poble que 
fa coses diferents, innovadores i 
que convida a ser construït entre 
tots”, afirma el regidor, que vol així 
visualitzar valors diferenciadors 
del poble, com l’ampli teixit 
associatiu, l’art, els equipaments, 
el Nucli Antic, la fibra òptica i 
l’emprenedoria, l’estació de tren, 
la qualitat del producte i l’activitat 
fluvial. La nova imatge, que integra 
la silueta del pont, es basa en 
una tipografia simple i versions 
dinàmiques del color, i incorpora 
el concepte SOM per reforçar la 
voluntat d’implicar a tothom, també 
població estrangera, riba-rojans
fora vila i visitants habituals.

SUPORT A EMPRESARIS I EMPRENEDORS

AIXÒ ÉS VIDA.
SOM EL TEU PROJECTE.
SOM RIBA-ROJA D’EBRE.

TRANQUIL·LITAT I 
BONS ALIMENTS.
SOM RIBA-ROJA D’EBRE.

JO, DE GRAN,
VULL VIURE AQUÍ.
SOM UNA FAMÍLIA.
SOM RIBA-ROJA D’EBRE.

AQUÍ HI HA DE TOT.
SOM RIBA-ROJA D’EBRE.

SOM CULTURA VIVA.
SOM RIBA-ROJA D’EBRE.

WE ARE RIBA-ROJA D’EBRE.
YOU TOO.
THIS IS YOUR PLACE.

CONCENTRACIONS DEL 17A I L’1O ELS VEÏNS S’HAN CONCENTRAT 
DAVANT L’AJUNTAMENT “PER LA PAU, LA DEMOCRÀCIA I CONTRA EL 
TERRORISME”, UN ANY DESPRÉS DELS ATEMPTATS DE BARCELONA 

I CAMBRILS, I L’1 D’OCTUBRE PER LA REPÚBLICA I LA LLIBERTAT.

AVI DE RIBA-ROJA 2018 JOSEP VAQUÈ ANDREU HA REPRESENTAT AL 
POBLE A LA FESTA DE L’AVI I L’ÀVIA COMARCAL, CELEBRADA A MÓRA 

D’EBRE, ON VA ASSISTIR AMB LA FAMÍLIA I MEMBRES DELS JUBILATS 
A UN SOPAR D’HOMENATGE JUNT AMB 11 ALTRES AVIS RIBERENCS.

A la comarca hi ha actualment obertes diverses convocatòries d’ajuts i 
programes de suport a empreses, emprenedors i persones en recerca 
activa de feina:

Per a joves inscrits al Garantia Juvenil:
- Fins al 15 d’octubre, ajuts a l’Autoocupació per a menors de 30 anys que 
vulguin treballar o muntar un negoci propi. Són 9.900 euros a fons perdut 
per donar-se d’alta com a autònom.
- Propera convocatòria de Joves en pràctiques per treballar 6 mesos a 
l’administració o entitats. Es busquen perfils de comunity manager, dret, 
ADE, arquitectura tècnica d’edificació, enginyeria civil i obres públiques, 
administració i gestió.

Per a empreses i emprenedors:
- Fins al 17 d’octubre, convocatòria del LEADER 2020: 665.000 euros a 
repartir entre la Ribera i la Terra Alta, per a inversions que generin activitat 
econòmica. Les gestiona el Centre d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS).

Dins el programa Ribera d’Ebre Viva:
- Dispositiu d’Inserció Laboral per a persones aturades i/o en recerca 
activa de feina, on 4 de cada 10 usuaris troben feina: tallers d’informàtica, 
de competències transversals, monogràfics, aula de suport a Flix, sessions 
informatives, pràctiques en empreses i cursos de formació.
- Serveis per a empreses per millorar la seva competitivitat, visites 
individualitzades, mapes ocupacionals, seminaris formatius, cursos per 
sectors estratègics: comerç, turisme, fruita dolça, vi i oli.

Més informació al Consell Comarcal i al web www.riberadebreviva.org.
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RECORDEM AMB ORGULL L’1-O DE 2017
L’1-O de 2017, Catalunya va demostrar al món, tot i les adversitats, la 
ferma voluntat d’exercir el dret legítim de VOTAR. Condemnem la violència 
policial exercida sobre persones pacífiques que només volien votar. L’ús de 
la violència policial per silenciar la ciutadania catalana per part de l’Estat 
espanyol és indigne d’un país “democràtic”, vergonya de la Unió Europea.

Disposem d’un país amb més de mil anys d’història, amb una llengua, 
un dret civil i unes institucions pròpies –el parlament més vell d’Europa-. 
Aquest Parlament només va fer efectiu el mandat de les urnes. Vam votar 
2.286.217 electors (43,03% del cens), 770.000 ciutadans censats no van 
poder votar per clausura dels col.legis. El SÍ es va imposar amb el 90,18% 
dels vots.

Denunciem la incapacitat de l’Estat espanyol de respondre a una 
qüestió política fent política. El referèndum de l’1-O és vigent i vàlid i ens 
comprometem a fer-lo efectiu. Reconeixem la implicació d’entitats, alcaldes, 
regidors, partits polítics i veïns del nostre poble que van fer possible l’1-O. 
El món, ens mira. Reivindiquem l’èxit de l’aturada general del 3 d’octubre 
expressant la indignació, el rebuig i la vergonya per l’actuació policial del dia 
1 i la  vulneració de drets bàsics fonamentals.

Recordem a polítics presos i exiliats: en Carles Puigdemont, l’Oriol 
Junqueras, la Dolors Bassa, la Carme Forcadell, el Joaquim Forn, la Clara 
Ponsatí, el Lluís Puig, el Raül Romeva, el Josep Rull, la Meritxell Serret, el 
Jordi Turull, la Marta Rovira i l’Anna Gabriel. També al Jordi Sànchez i al 
Jordi Cuixart. A continuar treballant per assolir la llibertat!

CP

¿CUÁNTO QUEDA PARA VIVIR EN NORMALIDAD?
Esta es la pregunta que nos hacemos muchos: ¿cuando dejaremos 
de erosionar la convivencia entre nosotros? No acuso a nadie en 
particular, es posible que seamos culpables todos, pues poniendo 
un granito unos y otros podríamos acercar posturas, dialogo y 
negociación es imprescindible para reconducir un tema. ¡El Tema! Si 
es verdad que tendremos que ceder y renunciar a parte de nuestras 
reivindicaciones para llegar al acuerdo, ¿estamos en ello?

Hemos pasado las Fiestas Mayores, con nuestro Pregonero, 
Pubillas y Hereus que son los representantes de las mismas, y 
hemos detectado un problema que puede acabar con el espíritu 
de las mismas, populares, plurales y para todos.  Últimamente se 
están politizando y vemos como un pregón y un Pregonero, que 
normalmente ensalzan las virtudes y los recuerdos de Riba-roja, 
se transforma en un mitin político de apoyo a la independencia. No 
es un buen recurso para la convivencia. Recuerdo como en pueblos 
vecinos se terminó con la misma, llegando a celebrarse dos fiestas 
paralelas, las del Ayuntamiento y las de los “otros”, ninguna de las 
dos tuvo éxito, y si lo tuvo solo fue en la destrucción de la convivencia.

¿Queremos eso para nuestro pueblo? Yo no. Y espero que pasito a 
pasito seamos capaces de retomar la vida en común, con respeto a 
las ideas políticas, religiosas, de sexo y de razas que cada uno tenga 
individualmente. ¿Podremos hacerlo?

NOVA MARCA DE PROMOCIÓ LOCAL
Riba-roja va acollir la conferència 
inaugural del curs 2018/19 a 
la Ribera, un acte dedicat a la 
Neurociència i les emocions 
aplicades a l’ensenyament, a 
càrrec de Laia Casas, especialista 
en PNL i Educació Emocional: “La                   
intel.ligència no es té, es construeix”, 
“quan compartim, aprenem més”, 
“tots podem millorar sempre” o “a 
més estrès, menys cervell”, són 
algunes afirmacions amb què Casas 
va motivar al professorat dels 2.821 
alumnes matriculats a la Ribera.

Inici de curs a Riba-roja
L’escola de Riba-roja ha iniciat 
el curs amb 72 alumnes, de P3 
a 6è de Primària i es mantenen 
els 7 mestres i tres itinerants 
compartits amb la Palma, amb la 
qual formen la Zona Escolar Rural 
(ZER) Ebre. El curs ha començat 
amb novetats, ja que en la línia de 
noves metodologies que apuntava 

COMENÇA UN NOU CURS ESCOLAR 

Casas, “estem fomentant formes 
de treballar diferents, sense llibres, 
promovent aprenentatges a partir 
de la curiositat i els projectes”, 
diu la directora, mentre el regidor 
d’Educació destaca “la importància 
avui dia d’integrar la part emocional 
a l’educació”. Es mantenen els 
serveis de menjador i extraescolars, 

MÉS D’UN CENTENAR DE MESTRES A LA SALA DE PLENS.

Riba-roja viurà un primer cap de 
setmana de novembre ple d’activitats, 
amb l’11a edició del Copa de Lletres, 
la caminada popular al Pi de Carles 
i la segona Festa de l’Oli de Ginebre 
amb dos dies de demostracions, 
visites guiades, música i productes 
locals. La cita servirà per presentar 
de nou el llibre Els forns d’oli de 
Ginebre, editat per l’Ajuntament, 
l’Institut Ramon Muntaner i el Centre 
d’Estudis de la Ribera (CERE), gràcies 
a la tasca d’Amics de Riba-roja en la 
recuperació del patrimoni etnològic 
local. La festa arriba quan el Ple 
municipal ha iniciat l’expedient per 
declarar Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL) cinc nous forns d’oli de ginebre 
del municipi.Dels 16 forns localitzats 
al terme municipal, 11 són ja BCIL, 
juntament amb un pou de gel, i tots 
ells estan en vies de declarar-se 
Zona d’Interès Etnològic en l’àmbit 
nacional. Pàgina 8

RECUPEREM EL 
PATRIMONI LOCAL

SUPORT A EMPRESARIS I EMPRENEDORS

124 ALUMNES RIBA-ROJANS MATRICULATS A  LA LLAR D’INFANTS, ESCOLA I INSTITUT

donant suport a l’AMPA. Pel que 
fa a la llar d’infants municipal Els 
Figotets, han començat el curs 14 
infants, i la matrícula es manté 
oberta per a noves incorporacions. 
I a l’institut de Flix, hi ha matriculats 
38 riba-rojans, usuaris del transport 
comarcal, dels quals 25 fan ESO i 13 
Batxillerat o cicles formatius.
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 Sí hi va!
Restes de menjar i 
infusions, marro de cafè, 
closques, restes de plantes 
i flors, tovallons i papers de 
magdalena i taps de suro. 

Excrements d’animals, oli 
de cuina, cabells, restes 
d’escombrar, coto fluix i llapis 
usats.

AL CUBELL MARRÓ
ORGÀNICA

 No hi va!

 Sí hi va!
Ampolles, garrafes, pots, 
taps, bosses, capses de 
plàstic, brics, llaunes, 
xapes, aerosols, envasos de 
neteja personal, xarxes de 
fruita, safates de porexpan, 
embolcalls de film i plata, 
capses de puros i de fusta.

Cubells d’aigua, mànegues 
i canonades de PVC, pals de 
fregar i d’afeitar, joguines de 
plàstic, penja-robes de plàstic.

AL CUBELL GROC
ENVASOS

 No hi va!

 Sí hi va!
Diaris i revistes, fulletons 
de propagandna, envasos 
i caixes de cartó, llibretes 
sense espiral metàlica, fulls 
de paper i sobres, bosses de 
paper i paper de regal.

Tovallons de paper o cuina 
tacats d’oli, paper de 
magdalenes, burilles, brics, 
capses de cartró de pizza, 
papers plastificats, encerats o 
metal.litzats i bolquers.

AL CUBELL BLAU
PAPER I CARTÓ

 No hi va!

 Sí hi va!
Ampolles, flascons, pots de 
vidre que hagin contingut 
aliments, pots de vidre de 
cosmètica i perfumeria (els 
pots han d’estar buits, sense 
taps, ni tapes, ni xapes).

Bombetes, gots, plats i copes 
trencades, peces de cristall, 
vidres i miralls trencats, tubs 
fluorescents, pots buits que 
hagin contingut medicaments.

AL CONTENIDOR VERD
VIDRE

 No hi va!x

v v v v

x

x

x

AGENDA

CAMINADES PLA 20.30, CONEIX EL TERME
Inscripcions: a les oficines de l’Ajuntament o a 
camina.impulsa20.30@gmail.com. 
Amb la col.laboració de Figot Tour.

14 D’OCTUBRE
Caminada a la Teuleria de la Boca de la Vall
Sortida a les 8.30 hores, des de la plaça de la Vila.
Recorregut de 12 km i de dificultat baixa.  
Durada aproximada: 3 hores. 

SEGON CAP DE SETMANA DE DESEMBRE 
Caminada
Sortida des de la plaça de la Vila.

29 DE DESEMBRE 
Caminada Cremagreixos

26 D’OCTUBRE 
Una castanyada de por, a càrrec de Joan de Boer
A la biblioteca municipal.

2A FESTA DE L’OLI DE GINEBRE 
Organitza: l’Associació d’Amics de Riba-roja 
amb la col.laboració de l’Ajuntament i Riba Rocks. 
A l’àrea de lleure de la Garita.

2 DE NOVEMBRE
Inauguració de l’exposició de pintura 
d’Agustí Fucho, presentarà l’acte Roser Gay
A les 19 hores.
Conferència “L’origen dels noms dels ocells 
de la Ribera, d’Enric Ortega i Gonzàlez
A les 19:15 hores.

3 DE NOVEMBRE
Fotografia de natura, sortida guiada amb 
Josep Blanch
A les  8 hores. 

www.riba-roja.cat/agenda

ACTIVITATS D’OCTUBRE A DESEMBRE: 

Activitats trimestrals de l’àrea d’Esports
A partir del 8 d’octubre. 

Gimnàstica per a la gent gran
Dos grups, segons l’edat. 
Els dimarts, dimecres i dijous, de les 10 a 
les 11 hores, i de les 11 a les 12 hores. 

Gimnàstica de manteniment
Els dimarts, dijous i divendres, de les 19:30 
a les 20:30 hores.

Ioga per a adults
Els divendres, de les 19:30 a les 20:30 hores.

Activitats trimestrals de l’Aula d’Art
A partir de l’1 d’octubre. 

Per a petits, a partir de 5 anys 
Els dilluns, de les 17:30 a les 18:30 hores.

A partir de 10 anys 
Els dimarts, de les 17:30 a les 18:30 hores.

Adults
Els dilluns, de les 18:45 a les 20:15 hores, i 
els dijous, de les 17:30 a les 19 hores. 

Més informació: 
Matrícula oberta tot el curs.
Inscripcions: Isabel Torres 629 911 503.

DEL 29 DE SETEMBRE AL 17 D’OCTUBRE 
Exposició sobre Montserrat Abelló
A la biblioteca municipal.

Destil.lació de l’oli de ginebre i mostra 
artesanal
De les 8 a les 12 hores.
Esmorzar de la Festa
A les 11 hores.
Conferència sobre “Els forns d’oli de ginebre. 
Una indústria a Riba-roja d’Ebre”, a càrrec de 
Judit Vidal
De les 12:30 hores.
11a edició del Copa de Lletres 
Tertúlia literària amb Xuli-Ricardo Trigo, Coia Valls 
i Elena Peralta, i marinada amb el vi “Caterra” de la 
Cooperativa de la Pobla de Massaluca.
A les 19 hores. Coordina: Maria José Franquet, 
Maria Franquet i Josep Cid.

4 DE NOVEMBRE
Excursió al forn de Serení i pi de Benedicto 
A les 8 hores. 

1 DE DESEMBRE 
Nadal Solidari, espectacle “Habrá Kadabra?”
A les 22 hores, a la Societat

13 DE DESEMBRE 
Xerrada amb Daniel Gabarró, psicopedagog, 
expert en PNL i formador
Organitza: l’AMPA de l’Escola Sant Agustí.

15 DE DESEMBRE 
Concert solidari amb la Marató de TV3
A càrrec de la Banda Municipal de Música de 
Benissanet.

21 DE DESEMBRE 
Caçadors de paraules, dedicat a Pompeu Fabra
A la biblioteca municipal.

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 2018/19A RIBA-ROJA FEM RECOLLIDA SELECTIVA!


