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EL PRIMER CAMP DE TREBALL ARRANJA 
LA FAÇANA FLUVIAL (Pàg. 4)

ENQUESTA PER DEFINIR LES POLÍTIQUES 
JUVENILS DELS PRÒXIMS ANYS (Pàg. 6)

ZONA LÍQUIDA ESTÉN EL SEU MODEL A LA 
RESTA DE L’ESTAT I FRANÇA (Pàg. 6)

RIBA-ROJA D’EBRE S’HA SUMAT a les mobilitzacions pacífiques celebrades 
arreu del país per rebutjar la violència policial de l’1 d’octubre i els 
esdeveniments dels dies posteriors a la celebració del Referèndum per la 
independència. Així, l’endemà de la cita amb les urnes, més d’un centenar 
de veïns i veïnes del municipi es van concentrar davant l’Ajuntament. El 3-0, 
aturada general al país, riba-rojans i riba-rojanes participaven conjuntament 
amb veïns de tota la comarca a una concentració al pavelló firal de Móra la 
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Nova, l’únic punt de la Ribera d’Ebre on es va personar la Guàrdia Civil per 
endur-se les urnes, i on es van viure escenes de por. Representants de tots 
els partits polítics comarcals, consellers, alcaldes, regidors, representants 
de l’ANC, pagesos, ciutadans de totes les edats i pobles van expressar la seva 
“condemna més rotunda” a l’actuació policial. Des d’aquí, els manifestants 
van iniciar una marxa pacífica fins a Móra d’Ebre, que va acabar davant al seu 
del Consell Comarcal, on van clamar per la democràcia i la llibertat. Pàgina 3

LA CAMINADA DE LA LLUNA PLENA ACOMIADA UN ESTIU PLE 
D’ACTIVITATS. Per sisè any consecutiu i amb una participació de prop de 
150 persones, la caminada va posar el punt final a un estiu ple d’activitats, 
entre les quals novetats com el ioga nocturn o un camp de treball, i altres 
ja clàssiques, com la Festa Major i de Santo Domingo, el casal, el taller de 
poesia o les diferents cites esportives. Pàgina 5

ADJUDICAT EL CONTRACTE PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA DEPURADORA 
D’AIGÜES RESIDUALS (Pàg. 3)

DEMOCRÀCIA!
CLAM UNITARI PER LA
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EDITORIAL

TELEFONS  D’INTERÈS

BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Tot i el “Dragon khan” nacional, en 
aquests últims mesos convulsos 
la Corporació ha vetllat pel poble 
i els seus veïns. L’extraordinària 
organització i l’èxit de l’edició 
d’enguany del casal d’estiu o els tallers 
de pedra seca per part de joves al passeig fluvial en són una bona prova. 
En aquest àmbit també cal remarcar les primeres accions concretes del 
Pla Impulsa’t.

En l’àmbit del lideratge i de les inversions que han de millorar la vida dels 
riba-rojans, un dels exemples fefaents ha estat la licitació de les obres de 
la Fase I de la Llar de jubilats, d’inici previst per al novembre. També en el 
passat ple ordinari de setembre vam aprovar el conveni de col.laboració 
amb el Consell Comarcal que ha de permetre tirar endavant les dues obres 
previstes al nucli antic i la façana pluvial. Ja ens ha visitat l’enginyeria que 
redacta el projecte de depuradora d’aigües residuals i s’han iniciat les 
obres d’arranjament, millora i conservació de la carretera Flix – Riba-roja 
d’Ebre executades pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Des del treball decidit per la democràcia, no perdem mai de vista que 
l’objectiu últim és Riba-roja d’Ebre i els seus veïns, i des de l’equip de 
govern es treballa tranquil.lament però incansablement per millorar la vida 
d’absolutament tots els nostres ciutadans, a cavall –mai millor dit- dels 
avatars de la història. 

Passada la nostra Festa Major el ritme de la política nacional ha adoptat 
una velocitat de vertigen; poc o molt qualsevol ciutadà ha pujat a un 
“Dragon Khan” d’emocions i sensacions -difícilment imaginable en els 
mesos immediatament anteriors- pròpies d’estar situats en una dimensió 
nacional desconeguda.

La nostra Corporació no n’ha restat aliena, però des de l’equip govern que 
presideixo no s’han perdut mai de vista dues de les llums que il.luminen 
qualsevol democràcia: el mateix principi democràtic del vot i el principi de 
la llibertat d’expressió. Som poc més de 1.200 ciutadans, 1.200 ànimes, 
1.200 modes de pensar, 1.200 maneres d’entendre la vila... que cadascú 
ho vegi com vulgui; però des de la Casa de la Vila s’ha treballat per 
guardar i fer guardar aquests dos principis fonamentals. Crec que no sóc 
agosarat, si afirmo que aquests dos són el punt de confluència compartit 
indiscutiblement per tota la nostra societat local, i en aquest sentit s’ha 
treballat conjuntament amb molts ciutadans –públics i anònims- per 
assolir els objectius inicialment plantejats. A tots i cadascun d’ells els 
estem personalment molt agraïts, i tots com a societat ens n’hem de sentir 
orgullosos.

Em pregunto sobre l’estat de salut d’una “democràcia” quan encara, des 
d’una institució democràtica com l’Ajuntament, cal treballar titànicament 
per vetllar per aquests dos drets fonamentals. Des de la defensa de la 
democràcia, l’objectiu últim que ens ha mogut i ens mou és Riba-roja, i 
aquest últim trimestre tampoc hem de perdre de vista que s’ha treballat 
per tirar endavant una festa major i per buscar solucions als problemes 
que apareixen en el dia a dia quotidià. 
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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.

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre
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Segons els resultats definitius 
publicats per la Generalitat, el 
diumenge 1 d’octubre 531 ciutadans 
van votar a l’urna instal.lada al 
Telecentre de Riba-roja d’Ebre, 
exercint així, i malgrat l’oposició del 
Govern de l’Estat, el seu dret a vot 
en el Referèndum.

Partint del cens electoral, a Riba-
roja hi havia 933 ciutadans amb dret 
a vot. Tot i això, van acudir a votar al 
poble persones d’altres municipis, 
ja que donada l’excepcionalitat 
de la convocatòria, i el tancament 
d’alguns locals, a primera hora 
del matí el Govern català va activar 
el cens universal, permetent als 
catalans exercir el seu dret en 
qualsevol indret del país. Així, a 
l’urna del Telecentre, 482 persones 
van votar Sí, 37 van decantar-se 
pel No, 4 ho van fer en blanc i 8 
van ser nuls. A Riba-roja, doncs, 
hi va haver un suport majoritari a 
l’opció del Sí a la independència, 
com a la resta de Catalunya, on van 
votar 2.286.217 ciutadans, el que 
representa el 43,03% de la població 
amb dret a vot.

A diferència d’altres municipis, ni la 
Policia Nacional ni la Guàrdia Civil 
van fer acte de presència al poble, 
on els veïns i veïnes van poder votar 
amb normalitat. A primera hora del 
matí es va donar alguna incidència 
informàtica que va endarrerir 
les votacions, però la resta de la 
jornada va transcórrer en un clima 
festiu. L’única presència policial va 
ser la dels Mossos d’Esquadra, que 
van aixecar acta de les activitats i 
van marxar entre aplaudiments.   

RIBA-ROJA D’EBRE VOTA L’1-O
531 CIUTADANS VAN EXERCIR EL DRET A VOT SENSE CAP INCIDENT AL MUNICIPI, EN UNA JORNADA MARCADA PER 
CARREGUES POLICIALS I 770.000 VOTS REQUISATS AL PAÍS. EL 90,18% DELS VOTS VÀLIDS DIUEN “SÍ” A LA INDEPENDÈNCIA

RESULTATS A CATALUNYA

Votants:  2.286.217
Sí: 2.044.038 (90,18%)
 No: 177.547 (7,83%)
En blanc: 44.913  (1,98%)

Nul: 19.719
Cens: 5.313.564

VOLEU QUE CATALUYA SIGUI UN ESTAT INDEPENDENT 
EN FORMA DE REPÚBLICA? 

   SÍ 482 vots (90,77%)

   EN BLANC 4 vots (0,75%)
   NO 37 vots (6,97%)

   NUL 8 vots (1,5%)90,77%

6,97%

VEÏNS I VEÏNES VAN PODER VOTAR AMB NORMALITAT AL TELECENTRE.

CONCENTRACIÓ DAVANT EL CONSELL PER L’ACTUACIÓ POLICIAL DE L’1-O.

JORNADA HISTÒRICA

L’Arxiu Comarcal de la Ribera 
d’Ebre (ACRE) s’ha sumat a la 
campanya #Arxivemelmoment 
per recollir el testimoni ciutadà 
dels fets de l’1-O a la nostra 
comarca. Si voleu cedir fotos, 
vídeos, cartells, fulletons… tant de 
la jornada del referèndum com 
de les mobilitzacions anteriors i 
posteriors, podeu posar-vos en 
contacte amb l’ACRE a través de 
acriberaebre.cultura@gencat.cat 
o al telèfon 977 41 43 72. 

ELS JUBILATS, 
A LA SOCIETAT
La Llar de Jubilats s’ha traslladat 
al local de la Societat mentre 
duren les obres a la seva seu 
social, que acollirà les noves 
dependències del Centre de Dia 
per a gent gran. L’espai on fins 
ara era 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 el Centre de Dia, que 
quedarà separat de la seu social.

EL GOVERN IMPULSA LA CONSTRUCCIÓ DE 
LA DEPURADORA D’AIGUES RESIDUALS
L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha adjudicat el contracte per 
redactar del projecte constructiu 
per a configurar el sistema de 
sanejament de Riba-roja, que 
inclourà els punts d’abocament 
de la xarxa de clavegueram amb 
els corresponents col.lectors i 
una Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) amb capacitat per 
tractar 520 m3/dia. El pressupost 
d’adjudicació és de 107.455 euros.  

Un cop s’hagi signat el contracte, 
es disposa d’un termini de sis 
mesos per dur a terme la redacció 
del projecte constructiu. A partir 
d’aquí, quan el projecte estigui 
aprovat, s’iniciarien els treballs 
sobre el terreny. La depuradora es 
localitzarà a la zona de les Sorts, 
en uns terrenys ja titularitat de la 
Generalitat. La construcció ajudarà 
a solucionar un dels problemes 
mediambientals del municipi i 

també permetrà millorar el nucli 
antic i la façana fluvial.

El projecte haurà de contemplar 
la ubicació dels punts principals 
d’abocament de la xarxa de 
clavegueram per recollir les aigües 
residuals i transportar-les cap a la 
nova depuradora a través dels seus 
col.lectors. A més, la depuradora 
haurà de disposar de sistemes de 
reducció de fòsfor.

*resultats referèndum a Riba-roja d’Ebre
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Una vintena de nens i nenes d’entre 
3 i 8 anys van participar al Casal 
d’Estiu organitzat per l’Àrea de 
Joventut, Esports i Educació de 
l’Ajuntament.

Enguany, les activitats del Casal 
d’Estiu es van organitzar al voltant 
d’una temàtica: els oficis. Així, 
durant la primera setmana els nens 
i nenes es van convertir en sastres 

i modistes i van fer disfresses per 
a tots, i la segona setmana van 
esdevenir pintors i, per mostrar 
les seves habilitats com a artistes 
van fer un mural al camp de futbol. 
La tercera setmana es van fer 
jardiners ajudant a treure males 
herbes, a plantar i també pintar 
torretes del passeig. Finalment, la 
darrera setmana -va acabar el 4 
d’agost- la van dedicar als esports.

ELS PETITS DE RIBA-ROJA 
APRENEN OFICIS AL CASAL D’ESTIU

LA PRIMERA SETMANA DEL CASAL ELS NENS I NENES, CONVERTITS EN 
SASTRES I MODISTES, ES VAN FER LA SEVA DISFRESSA.

EL PRIMER CAMP DE TREBALL, DEDICAT 
A ARRANJAR LA FAÇANA FLUVIAL 
15 JOVES D’ENTRE 14 I 17 ANYS DE CATALUNYA PARTICIPEN A “CUIDEM L’ENTORN”
Aquest estiu Riba-roja ha acollit 
per primera vegada el camp de 
treball “Cuidem l’entorn”, organitzat 
per la regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament, la Direcció General 
de Joventut de les Terres de l’Ebre 
i sota la coordinació de l’associació 
Obre’t’ebre. Del 19 de juliol al 2 
d’agost, un total de 15 nois i noies 
d’entre 14 i 17 anys de diversos 
municipis de Catalunya –6 de 
Barcelona, 4 de Vilafranca, 2 de 
Badalona, 2 de Lleida i 1 de Sant 
Sadurní- van fer feines per millorar 
i condicionar un espai de vital 
importància per al municipi com és 
la façana fluvial.

Les tasques es van centrar en la 
façana fluvial, concretant-se en la 
construcció d’un marge de pedra 
seca. La feina dels nois i noies se 

suma a les actuacions de millora 
que s’han fet en aquesta zona: 
l’any passat es van recuperar dos 
miradors al riu, el Mirador de Dalt i 
el Mirador de Baix i està previst que 
el passeig s’acabarà d’arranjar a la 

A la feina dels joves al camp de 
treball s’afegiran les millores 
de la façana fluvial gràcies 
a l’atorgament d’un fons 
FEDER. Fins al 2020, Riba-
roja es beneficiarà, amb altres 
municipis, d’un ajut del Fons 
Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) dins el 
projecte “Ribera d’Ebre: Camí 
de Sirga, Camí de Riu”, que 
busca consolidar la façana 
fluvial com a atractiu turístic. 
Les actuacions es faran a la 
Baixada de la Barbulla, per 
connectar la façana fluvial i el 
nucli antic, amb un pressupost 
de 115.295,67 euros, dels quals 
47.642,84 són del FEDER. I 
l’altra acció és la recuperació de 
la plaça del Molí del Sindicat, i la 
millora de l’embarcador i la zona 
de bany, amb un pressupost de 
134.178,50 euros, dels quals 
55.445,66 del FEDER.

FONS FEDER PER 
POTENCIAR EL RIU

ELS JOVES VAN DEDICAR-SE A CONSTRUIR UN MARGE DE PEDRA SECA.

tardor, amb la restitució d’una nova 
barana amb il.luminació nocturna.
El de Riba-roja d’Ebre ha estat un 
dels quatre camps de treball que 
han acollit aquest estiu les Terres de 
l’Ebre.

ATEMPTATS DEL 17 D’AGOST. MÉS D’UN CENTENAR DE PERSONES ES 
VAN CONCENTRAR DE FORMA SILENCIOSA DAVANT DE L’AJUNTAMENT 

EN REBUIG ALS ATEMPTATS DE BARCELONA I CAMBRILS I PER 
MOSTRAR LA SEVA SOLIDARITAT AMB LES VÍCTIMES.

ÀVIA DE RIBA-ROJA D’EBRE 2017. TERESINA COMES CASTELLVÍ VA 
SER ENGUANY L̀ÀVIA ESCOLLIDA PER L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS PER 

ASSISTIR COM A REPRESENTANT DE RIBA-ROJA D’EBRE A LA FESTA DE 
L’AVI I ÀVIA COMARCAL 2017, QUE ES VA FER A GARCIA.
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CAMINADA 
LLUNA PLENA

D’aquí poc començaran els 
preparatius per a la propera Festa 
Major. “Però si encara falta molt!”, 
pensaran alguns. Sí, és cert que 
queden mesos fins a les festes en 
honor al patró local Sant Bartomeu 
(24 d’agost), però darrere tots els 
actes i activitats, el que al teatre 
se’n diu bambolines, hi ha moltes 
hores de feina i 22 voluntaris que 
treballen durant gairebé un any 
perquè tot surti bé.

Aquells dies són per gaudir, 
retrobar vells amics i família, 
ballar, riure i sembla que només hi 
ha temps per a la diversió, però els 
voluntaris dormen poc alternant la 
festa i les tasques d’organització, 
neteja, preparatius... I hi ha tot un 
engranatge que ha de funcionar 
a la perfecció des de molt abans: 
es comença a l’octubre amb la 
contractació dels grups musicals. A 
partir del mes de març, s’organitzen 
la feina dels voluntaris i la majoria 
dels actes. Des d’aleshores fins 
al mes d’agost les reunions ja 
seran gairebé setmanals. Es 
mobilitzen les diferents regidories 
de l’Ajuntament, els membres de la 
brigada i moltes entitats locals, com 
l’Associació de Dones o la Joventut 
Esportiva, ja que s’hauran de fer 
feines molt diverses: comandes de 
begudes, comprar els vestits de les 
pubilles, guarnir els carrers... I ja 
durant els dies de Festa Major, es 
prepararan més de 1000 entrepans,  
es repartiran 1000 ampolles d’aigua 
o s’hauran d’omplir 1.500 globus 
per a la festa de l’aigua... per això 
qualsevol voluntari serà benvingut.

Com és tradició, la gran tronada i el 
repic de campanes donen el tret de 
sortida a les festes i el sisè dia, la 
Nit del Foc i el piromusical, i l´últim 
ball serveixen de comiat. Aleshores, 
venen unes setmanes de descans i 
voluntaris i organitzadors hauran 
de posar-se a treballar de nou per 
a la propera Festa Major.

COM S’ORGANITZA LA FESTA MAJOR?
GAIREBÉ UN ANY DE FEINA I 22 VOLUNTARIS FAN POSSIBLE TOTES LES ACTIVITATS DELS SIS DIES DE FESTA MAJOR

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE FESTES, ENCARREGATS DE L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR 2017. 

L’ Ajuntament té un 
pressupost de 

75.000
euros per a tots els actes 

1. LA PISICINA MUNICIPAL, LLOC PREFERIT PELS PETITS A L’ESTIU. 2. TALLER DE POESIA I ESCRIPTURA 
CREATIVA. 3. Mª DEL CARME ESPINOSA RUFAT I GASPAR HAN ESTAT ELS PREGONERS DE LA FESTA MAJOR 

2017. 4. PUBILLES I HEREUS 2017 A LA PROCESSÓ DEL DIA DE SANT BARTOMEU. 5. EL PAL ENSABONAT UNA 
TRADICIÓ DE LA FESTA MAJOR. 6. CERCAVILA INFANTIL QUE VA DONAR INICI A LA FESTA MAJOR.

UN ESTIU PLE D’ACTIVITATS

1 2

3 4

5 6

1 2
3

6
4 5
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La regidoria de Promoció 
Econòmica i la renovada Unió de 
Comerç i Serveis de Riba-roja 
(UCSR) han posat en marxa una 
nova iniciativa conjunta: “Compra 
a casa, fes poble!”. Es tracta d’una 
campanya que posa l’accent en 
els avantatges de comprar a les 
botigues del poble: són la creació 
d’ocupació, l’oferta de productes 
artesans i de qualitat, l’estalvi de 
temps i combustible, el fet de rebre 
un tracte directe i més personalitzat 
i la contribució a una comunitat més 
sostenible. Tot plegat, apostant 
per un comerç actiu i una oferta 
comercial atractiva també per a la 
resta de veïns de la comarca.

LA RENOVADA UNIÓ DE COMERCIANTS I L’AJUNTAMENT SUMEN ESFORÇOS

CARTELL CAMPANYA COMERÇ  

PENDENT

Sector públic i privat coincideixen 
en valorar molt positivament les 
actuacions  que s’estan duent 
a terme per dinamitzar el petit 
comerç local, i que se sumen 
a altres iniciatives d’àmbit 
comarcal  que contribueixen a la 
professionalització i la formació 
dels mateixos botiguers.

A més, cal sumar la bona acollida 
de cites com la primera Festa del 
Comerç celebrada al maig o al 
sopar popular “Menja’t” de la Festa 
Major. I és que “amb els comerços 
locals, els riba-rojans tenen totes 
les necessitats cobertes i això no 
tots els pobles ho poden dir”.

EL MODEL DE COWORKING RURAL DE 
ZONA LÍQUIDA TRASPASSA FRONTERES 
ACULL UNA TROBADA TRANSNACIONAL PER CREAR OCUPACIÓ ALS POBLES
Una trentena de persones 
relacionades amb el 
desenvolupament econòmic de 
zones rurals de l’Estat i de França 
han visitat Zona Líquida per conèixer 
de primera mà com les tecnologies 
i el teletreball fomenten la creació 
d’ocupació i l’emprenedoria a 
casa nostra. La visita formava 
part d’una trobada interterritorial 
i transnacional de Grups d’Acció 
Local (GAL) que, com el Consorci 
d’Iniciatives Socioeconòmiques 
(CIS) Ribera d’Ebre – Terra Alta al 
nostre territori, gestionen els fons 
d’ajuda regional LEADER de la Unió 
Europea.

Els participants estaven interessats 
en els resultats del treball 
cooperatiu i la dinamització que 
es realitza a Zona Líquida com a 
exemple per crear ocupació i retenir 
talent als pobles. I és que el model 
de coworking rural riba-rojà és 
reconegut arreu, i ha aconseguit 
extrapolar bones pràctiques a 
altres espais de coworking rural 
que s’han creat més tard. Tots ells 
van compartir problemàtiques amb 
què es troben per viure i treballar en 
zones rurals, com el despoblament, 
malgrat la bona qualitat de vida i 
serveis que tenen els pobles. 

REPRESENTANTS DE CASTELLÀ I LLEÓ, GALÍCIA, ARAGÓ I DE LA ZONA DE 
GUÉRET AL CENTRE DE FRANÇA VAN ESTAR A RIBA-ROJA EL 5 D’OCTUBRE.

CAMPANYA SOBRE ELS AVANTATGES DE 
COMPRAR A LES BOTIGUES DEL POBLE 

L’espai de coworking Zona Líquida no és només un lloc de treball 
compartit sinó també un centre formatiu i d’activitats on s’organitzen, 
entre altres, cursos i tallers dirigits a emprenedors i persones en recerca 
activa de feina, amb un enfocament molt pràctic. Així, aquest estiu, s’han 
celebrat tallers de “Com treure profit del currículum” i “Com afrontar 
amb èxit una entrevista de feina”, així com un específic sobre Linkedin, 
una xarxa social especialitzada en la recerca de feina, tots ells amb el 
suport del Consell Comarcal i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
Durant la tardor, s’organitzaran noves propostes formatives, com la que 
tindrà lloc el divendres 27 d’octubre, quan es farà una jornada per tractar 
la problemàtica de les cases buides al poble en la qual es resoldran 
dubtes amb advocats experts i es descobriran noves oportunitats per 
aquells propietaris que tenen un habitatge buit, en lloguer, o per vendre.

ZL, UN ESPAI TAMBÉ DE FORMACIÓ

ELS JOVES, 
PROTAGONISTES
DEL SEU FUTUR
Quina relació tens amb Riba-roja? 
Estudies o treballes? Buscaries un 
habitatge al poble? Amb aquestes 
i altres preguntes, l’Ajuntament 
vol conèixer la realitat dels més 
de 200 joves del poble d’entre 12 i 
35 anys, i per això ha preparat una 
enquesta que poden emplenar fins 
a finals d’any en un enllaç al web 
de l’Ajuntament. Totes les dades 
recollides serviran per definir 
accions concretes dins el nou Pla 
Local de Joventut 2017-2020. El 
pla té com a prioritats treballar 
en ocupació i habitatge perquè els 
joves no marxin del municipi, però 
també preveu actuacions en altres 
àmbits, com salut o cultura.

L’enquesta, una eina clau
Per dissenyar les polítiques del 
nou pla de joventut, l’Ajuntament 
ha comptat amb el suport de 
l’Oficina de Serveis a la Joventut 
del Consell Comarcal, ha seguit 
les pautes proposades al Pla 
Nacional de Joventut i s’ha reunit 
també amb grups de joves i 
professionals que treballen en 
àmbits relacionats amb la joventut. 
Des del consistori, insisteixen a 
animar als joves a participar en 
l’enquesta: “El Pla és una guia 
amb els objectius generals per no 
perdre de vista a on volem arribar, 
però anualment les línies de treball 
es poden modificar en funció de les 
respostes que ens facin arribar”.

De l’anterior Pla Local de Joventut 
2012-2015, destaca la continuïtat 
del projecte Laboralia, dins el qual 
s’emmarca la creació d’ocupació 
estacional i que, per exemple, 
durant l’estiu ha donat feina a 
joves aturats del municipi com a 
monitors o ajudants de monitor del 
casal municipal. Es tracta de joves 
d’entre 16 i 29 anys, alguns dels 
quals s’han format com a monitors 
de lleure o tècnics esportius, i per 
a molts significa la seva primera 
experiència en el món laboral.

Més de

200
joves entre 16 i 19 anys 

estan empadronats 
a Riba-roja 
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OPINIÓ

JUNTS HO ESTEM FENT POSSIBLE

El passat 1 d’octubre els ciutadans del nostre país van decidir que Catalunya 
es constituís en un estat independent en forma de república. El pas d’una 
comunitat autònoma a un estat independent hauria d’estar marcat per la 
normalitat i per la substitució progressiva d’una administració per una altra.

En els mesos precedents  al referèndum les 13 conselleries han treballat 
com s’ha d’actuar en els seus àmbits competencials: la gestió de la 
seguretat i bon funcionament de les nuclears; els subministraments 
d’aigua, llum i gas o el cobrament de les pensions; l’homologació de títols 
universitaris; els convenis internacionals, com per exemple el que permet 
que els turistes que visiten el nostre país puguin utilitzar el nostre sistema 
de salut. A tota aquesta acció de govern cal sumar que moltes empreses 
s’han posat a disposició del govern perquè el trànsit es produeixi en la més 
absoluta normalitat, lluny de la posició lícita i legítima d’aquelles que han 
optat per deslocalitzar la seva seu social fora del país.

A tot això cal sumar l’obsessió del govern per tal d’oferir seguretat jurídica 
a tots els catalans, per tal que puguin utilitzar ports, aeroports i pas per 
duanes amb la més absoluta tranquil.litat. Seguretat jurídica a la qual sumar 
la feina feta per garantir el finançament dels primers dies de la República 
quan Madrid tanqui l’aixeta. 

Queden anys de feina molt dura, a la vegada que apassionant, per bastir un 
país al servei de tots els seus ciutadans. Junts ho estem fent possible.

CP

L’Ajuntament i el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) han signat 
aquest estiu un conveni de col.laboració per finançar l’estudi “Els forns 
d’oli de ginebre de Riba-roja d’Ebre”. L’acord estableix que l’Ajuntament 
de Riba-roja aportarà 2.000 euros del total de 5.050 que calen per finançar 
l’estudi mentre que el CERE es compromet a donar a conèixer els valors 
culturals, científics i artístics del municipi, i buscar altres línies de 
finançament per completar el pressupost. A Riba-roja ja s’han localitzat 
i inventariat 24 forns d’oli de ginebre i un pou de gel, dels quals la meitat 
han estat declarats Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

SIGNAT UN CONVENI AMB EL CERE

A Riba-roja, 72 alumnes a l’escola 
Sant Agustí i 10 a la llar d’infants 
municipal Els Figotets han 
començat el nou curs escolar 
2017/2018, que s’allargarà fins al 
22 de juny. Així doncs, a l’escola 
han arribat vuit alumnes nous que 
comencen a P3, set procedents 
de la llar d’infants, mentre que 
als Figotets esperen que, als 12 

COMENÇA UN NOU CURS 
alumnes inscrits, s’hi sumi algun 
més durant el curs, ja que al centre 
hi ha matrícula viva durant tot l’any. 
A més, 35 riba-rojans i riba-rojanes 
estudien a l’institut de Flix, ja sigui 
l’ESO, Batxillerat, cicles formatius 
o un altre programa formatiu que 
els permeti preparar-se per al món 
laboral. D’aquests, 7 han iniciat 1r 
curs de l’ESO.

FOTO DE GRUP DEL PRIMER DIA DE CURS A L’ESCOLA.

¡¡¡DONDE VAMOS!!!

En este tsunami en el que estamos metidos en Catalunya, donde tres 
cuartas partes de los ciudadanos opinan que la independencia no es lo 
mejor, donde durante años nos han contado las bonanzas que recaerían 
sobre nosotros si nos separamos de España… Todo era bueno: no se irían 
las empresas; los bancos, al contrario, vendrían muchos más; se pelearán 
por instalarse… Ahora la cruda realidad es otra, y ésta no es para alegrarse 
por ninguna de las partes: no es nada responsable, quedarse ciego y sordo, 
para que el otro quede tuerto, no es lo más gratificante.

Sería importante e imprescindible que todos, absolutamente todos sin 
excepciones, se sienten a dialogar, partiendo de cero, sin líneas rojas, sin 
límites, dentro del marco Constitucional. Démonos un tiempo para la 
responsabilidad y el entendimiento, sabiendo todos de antemano que las 
heridas abiertas tardarán en cicatrizar.

Escribo esto desde el conocimiento de los hechos, hemos llegado hasta la 
agresión verbal. Consigamos entre todos que no se llegue a más. 
El momento es tan importante que hablar del presupuesto del Ayuntamiento, 
obras, fiestas sería no sólo una coquetería impresentable, también sería 
una gran irresponsabilidad…

Firmado José Luís Aparicio Escorza. 

DINS EL PLA ESTRÀTEGIC IMPULSA 20.30, UN PROJECTE DE L’ÀREA 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT, ES VA ORGANITZAR 

EL 15 D’OCTUBRE LA CAMINADA “LA PUNTA DE L’HOME PELS 
MONTSERRATS”, AMB EL SUPORT DEL GRUP FIGOT TOUR. 

MÉS INFORMACIÓ: IMPULSA20.30@GMAIL.COM
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ACTIVITATS D’OCTUBRE A DESEMBRE: 

Activitats trimestrals al Telecentre i 
la Biblioteca municipal

Taller de manualitats 
Els dilluns 9 i 23 d’octubre, 6 i 20 de novembre, i 
4 de desembre, de les 17 a 19 hores.

Taller de memòria
Els dilluns 16 i 30 d’octubre,13 i 27 de novembre, i 
11 de desembre, de les 17 a 19 hores.

Taller de Rumikub
Els dijous, de les 17 a 19 hores. 

Més info: 
telecentre-riba-roja@riberaebre.org

27 D’OCTUBRE
Buscant solucions per a les cases buides 
de Riba-roja
A les 17 hores, a la biblioteca municipal.  

28 D’OCTUBRE
Presentació del llibre “Canvi global” de Jesús 
Gelida
A les 11.30 hores, a la biblioteca municipal. 

9 DE NOVEMBRE
Xerrada de la Marató de TV3 “Les 
malalties infeccioses”
A les 17 hores, a la biblioteca municipal. 

10 DE NOVEMBRE
Club de lectura
A les 19 hores, a la biblioteca municipal.

AGENDA www.riba-roja.cat/agenda

11 DE NOVEMBRE
Copa de lletres; tertúlia literària amb un tast 
de vins
A les 19 hores, a la segona planta de la Casa de 
la Vila

17 DE NOVEMBRE
Conta contes infantil
A les 17.30 hores, a la biblioteca municipal.

25 DE NOVEMBRE
Concert de Santa Cecilia a càrrec de la banda 
de Benissanet
A les 19 hores, a la Societat. 

28 DE NOVEMBRE
Cinefòrum feminista “Carmina y Amén”
A les 16 hores, a Zona Líquida.
Entrada gratuïta. 
Organitza: Roser Gay.
Col.labora: Associació de Dones de Riba-roja.

7 DE DESEMBRE
Cinefòrum “El nom de la Rosa”
Activitat dirigida per Sr. Daniel Piñol.
Pròximament horari.
Més informació i inscripcions a la 
Llibreria-papereria Anna (carrer Major, 47A) o 
Llibreria-merceria Montse (carrer Major, 30).

18 DE DESEMBRE
Taller “Preparant el Nadal” a càrrec de 
la Sra. Paquita Ratia
A les 17 hores, a la biblioteca municipal.

22 DE DESEMBRE
Conta contes
A les 18 hores, a la biblioteca municipal.

TENS ENTRE 
12 I 35 ANYS?

ET PRECUPA EL 
QUE PASSA AL 

POBLE? VOLS DIR LA TEVA 
I NO SAPS COM?

PLA LOCAL DE JOVENTUT
2017-2020

RESPON L’ENQUESTA 
I DIGUES LA TEVA!

www.riba-roja.cat/joventut

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES
(D’OCTUBRE A DESEMBRE): 

Zumba
Els dilluns de les 15.15 a les 16.15 hores i els 
divendres de les 18.15 a les 19.15 hores, al 
gimnàs de l’Ajuntament.

Anglès per a adults
Els dilluns gràmatica de les 17.30 a les 18.30 
hores i conversa de les 18.30 a les 19.30 hores, 
a la sala de reunions de Zona Líquida.

Ioga
Els dilluns de les 20.30 a les 21.30 hores, al 
gimnàs de l’Ajuntament.

Patchwork
Els dimarts de les 16 a les 18 hores, a l’aula d’art.

Abdominals hipopressives
Els dimecres i divendres de les 15.30 a les 
16.15 hores, al gimnàs de l’Ajuntament.

Ganxet i mitja
Els dissabtes de les 17 a les 19 hores.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 2017-2018
Organtiza: AMPA Escola Sant Agustí

Psicomotricitat (P3-P5)

Pàdel (1r-6è)

Multiesport (1r-6è)

Futbol sala (P4-6è) 

Judo (P4-6è)


