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EN MARXA LA TERCERA EDICIÓ DEL RIU 
D’ART, EL CONCURS INTERNACIONAL PER 
A JOVES ARTISTES (Pàg. 4)

ACABA EL CURS ESCOLAR I COMENÇA EL 
CASAL I LES ACTIVITATS D’ESTIU (Pàg. 6 i 7)

ZONA LÍQUIDA, UNA COMUNITAT ACTIVA  
AMB CARÀCTER FEMENÍ I EFECTES 
MULTIPLICADORS (Pàg. 6)

TROBADA I NOVA LLAR DE JUBILATS. Fins a 154 veïns van participar en la Festa 
dels Avis que se celebra cada primavera i que aquest any, a més del tradicional dinar 
i anada a missa, va servir també per inaugurar oficialment la nova Llar dels Jubilats, 
recentment reformada. Abans del dinar celebrat a la segona planta de l’ajuntament, 
avis i àvies, així com veïns i familiars que els han acompanyat en aquest dia de festa, 
es van reunir als Jubilats per tallar oficialment la cinta i fer un vermut popular dins 
el local, per donar a conèixer el nou equipament. La presidenta de l’associació, Rosa 
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Mari Alcover, va tenir unes paraules per a totes les juntes de jubilats que han precedit 
a l’actual, perquè “sense ells no podríem estar aquí on estem ara”, i l’alcalde els 
va encoratjar a ser actius i va refermar el compromís de l’ajuntament amb la gent 
gran del poble. El moment més emotiu va ser l’homenatge que els jubilats li van fer 
a Bertomeu Alabart, pels seus 21 anys de dedicació com a secretari de l’entitat. La 
jornada va servir també per presentar l’estendard de l’associació, que a partir d’ara 
portaran a totes les festes en les quals participin. Pàgina 3

DIADA DE GERMANOR A BERRÚS. Un miler de veïns de Riba-roja, Vilalba dels 
Arcs i la Pobla de Massaluca es van trobar el 26 de maig a l’ermita de Berrús per 
commemorar els 50 anys del seu trasllat, pedra a pedra, l’any 1968. La romeria, 
que va acabar amb una missa oficiada per l’arquebisbe de Tortosa, i la paella 
popular al peu de l’ermita són un dels molts actes d’aquesta primavera. Pàgina 5

NOU CONVENI AMB EL CLUB DE TENIS DE 
RIBA-ROJA D’EBRE (Pàg. 3)

AVIS I ÀVIES, DE FESTA
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
executat i posat en marxa, no se’ns 
qüestionarà la decisió, de la mateixa 
manera com ningú es qüestiona avui 
la Llar d’Infants municipal.
També des d’aquí vull agrair la 
paciència, la valentia i la feina feta 
al Club de Tennis per la construcció de la casa club, obra íntegrament 
finançada per l’entitat, que permetrà pujar un esgraó més en la qualitat 
de les instal.lacions esportives locals.

L’estiu acabarà amb la Nit del Foc celebrant el 25è aniversari de la colla 
de diables, precedit per 6 dies de festa major. Una Festa Major que 
és possible gràcies a la implicació de molts actors: una regidoria de 
festes incansable en l’elaboració d’un programa divers i de qualitat, els 
voluntaris de festes, entitats i molts altres que anònimament aporten el 
seu gra de sorra. Des d’aquí us demano que els comprengueu en lloc 
de qüestionar-los; que els ajudeu en lloc d’esperar ser servits; que els 
agraïm en lloc d’exigir; que els ensenyeu la millor de les vostres cares. 
En definitiva, que ens encomanem d’aquell esperit que coneixem, i 
que omple els carrers durant la Festa Major, i que la bona convivència 
continuï la resta de l’any. És la millor recompensa.

Desitjant-vos un bon estiu, gaudint en companyia de familiars i amics, 
omplint carrers i places, espai de convivència i retrobaments. 

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

Ja es flaira l’olor de pólvora i de gespa tallada que, des del Poliesportiu, 
ens convida a remullar-nos en unes de les instal.lacions esportives 
de major qualitat de la comarca. La calor ens convida a passejar pels 
carrers i ocupar les terrasses, mentre artistes vinguts d’arreu del món 
embelleixen racons del poble.

L’estiu ja és aquí! Un estiu que comença amb la flaire de pólvora de la 
revetlla de Sant Joan per acabar-lo amb la de la Nit del Foc. Estiu que 
arriba precedit d’una primavera que ha celebrat amb un èxit rotund 
una nova edició de la Figot Race, gràcies a més de 100 voluntaris; el 
25 aniversari de l’Escola la Puntaire; el 50è aniversari del trasllat de 
l’ermita de Berrús o el manteniment de la categoria de la Joventut 
Esportiva Riba-roja.

Al maig l’Ajuntament va posar de nou la Llar de Jubilats al servei de tot el 
poble, en especial de la gent gran, una de les fites de la legislatura: amb 
una inversió superior als 120.000 euros, els jubilats tornen a disposar 
d’un espai digne i renovat complint la normativa vigent. L’èxit no només 
és l’obra en si, també la manera com hem treballat el projecte, pactat i 
consensuat amb la junta de l’entitat, a la qual agraeixo tota la paciència 
i feina conjunta. Queda pendent l’execució del centre de dia, en una 
segona fase, per disposar de 10-15 places tan necessàries al poble. 
Quan el 2012 vam inaugurar la Llar d’Infants, lícitament alguns veïns 
ho van qüestionar per la baixa natalitat al poble. Avui, després de quatre 
cursos, tenim un servei amb una alta qualitat pedagògica i preveiem 
una demanda superior a les 20 places concertades per a mitjan 
del pròxim curs. El centre de dia és una aposta del govern, i un cop 
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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



Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
ESTIU 2018 Publicació trimestral d’informació municipal

www.riba-roja.cat 03

ELS JUBILATS ESTRENEN NOU LOCAL SOCIAL
SIGNEN UN CONVENI AMB L’AJUNTAMENT, QUE ELS CEDEIX LA GESTIÓ DE L’ESPAI PER  20 ANYS, PRORROGABLES

El passat 19 de maig, a més de tallar 
la cinta i donar per inaugurada 
oficialment la nova llar dels 
jubilats, l’alcalde, Antonio Suárez, 
i la presidenta de l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes de Riba-
roja d’Ebre, Rosa Mari Alcover, van 
signar el conveni mitjançant el qual 
l’Ajuntament cedeix l’ús d’aquest 
equipament municipal a l’entitat per 
als pròxims 20 anys, prorrogable.

Així doncs, la gent gran de Riba-roja 
torna al seu local social, situat als 
baixos est de l’ajuntament, on estan 
instal.lats des de finals dels anys 70, 
després d’uns mesos reubicats a la 
Societat per les obres de millora que 
es feien als Jubilats. La reforma ha 
consistit a adequar la pavimentació, 
redistribuir l’espai per definir noves 
zones i substituir el sostre fals 
antic per un de nou. A més, s’han 
reubicat els serveis sanitaris, 
adaptant-los a les necessitats de 
persones amb mobilitat reduïda, 
i s’han millorat els equipaments 
del bar del local, que gestiona una 
família del poble. Aquests canvis 

EL CLUB DE TENIS GESTIONARÀ LES TRES 
PISTES DE PÀDEL ELS PROXIMS 20 ANYS 
L’Ajuntament i el Club de Tenis han 
signat un conveni que concedeix 
a aquesta entitat local l’ús i 
l’explotació de les pistes de pàdel 
durant els pròxims 20 anys. Així, 
es formalitza la subvenció anual 
que rep el Club de Tenis com a 
entitat local, després que els 
darrers anys s’hagin construït 
tres pistes de pàdel i que aquest 
esport s’hagi fet molt popular 
entre els riba-rojans. 

El Club de Tenis compta amb 
uns 250 socis, i espera continuar 
creixent amb la construcció de la 
Casa Club on fins ara estava la 
pista de Pop Tenis. La inversió, 
que assumeix el club en la seva 
totalitat, és de 51.030,15 euros. 

Un cop construït aquest nou 
equipament, i segons el conveni 
signat el 19 de maig, la Casa 
Club passarà a ser propietat de 

El projecte de la nova carretera 
que unirà Riba-roja amb la Granja 
d’Escarp, passant per Almatret, i 
donant sortida al nord de la Ribera 
d’Ebre amb l’eix viari Lleida-
Saragossa, a través de l’autovia 
A-2 i l’autopista AP-2, ja està en 
fase de redacció. El departament 
de Territori i Sostenibilitat va 
adjudicar a l’abril a l’empresa 

EN MARXA LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE DE LA CARRETERA

ACORD COMARCAL PER EXECUTAR 
LES OBRES DEL FEDER 2020

LA LLAR DELS JUBILATS ÉS CADA DIA UN PUNT DE TROBADA I 
ACTIVITATS PER ALS AVIS I ÀVIES DEL POBLE.

BERTOMEU ALABART, 21 ANYS 
SECRETARI DELS JUBILATS.

formen part d’un projecte més 
ampli, que preveu una segona fase 
d’obres, per condicionar els espais 
reservats per al futur centre de dia 
per a la gent gran.

Actualment, dels 1.214 habitants del 
padró municipal, 287 tenen entre 65 
i 84 anys, dels quals 143 són homes  
i 144, dones. Majors de 85 anys n’hi 
ha 63, 38 dones i 25 homes.

l’Ajuntament i serà inscrita a 
l’Inventari de Béns del consistori. 
L’entitat s’encarregarà del 
manteniment i la neteja de les 
pistes de pàdel i l’edifici, mentre 
que l’ajuntament es farà càrrec 
dels subministraments. Aquest 
2018 hi ha una subvenció extra de 
2.061,21 euros al Club, per poder 
iniciar les obres, i el compromís 
d’una subvenció mínima de 1.500 
per als pròxims 5 anys.

Tècnica y Proyectos S.A que redacti 
el projecte dels 27 quilòmetres 
que tindrà la nova carretera, de 8 
metres d’amplada, amb dos carrils 
de 3,5 i un pressupost estimat de 
40 milions d’euros. La redacció 
del projecte arriba després de 
tres anys i mig d’intenses gestions 
d’ençà del traçat consensuat pels 
tres ajuntaments. 

Nou pas per tirar endavant la 
millora de la Baixada de la Barbulla 
i la plaça Molí del Sindicat, dos 
espais clau per recuperar el 
Nucli Antic. La inversió és de 
249.474,17 euros, inclosos en el 
projecte ‘Ribera d’Ebre: Camí de 
Sirga, Camí de Riu’, cofinançat 
amb el FEDER 2020. Per accedir 
al finançament europeu, això és 

el 40% del seu cost, l’Ajuntament 
s’ha unit a sis ajuntaments: Ascó, 
Vinebre, la Torre, Móra d’Ebre, 
Móra la Nova i Miravet, impulsant 
un projecte comarcal de turisme 
actiu i sostenible. El Consell 
Comarcal coordina el projecte, i 
n’acaba d’aprovar els convenis, 
que en el cas riba-rojà són 6.302,88 
euros en tres anys. 

EL PRESIDENT DE L’ENTITAT I 
L’ALCALDE, EN SIGNAR EL CONVENI.

AJUTS A L’HABITATGE. Fins 
al 31 de juliol, les persones de 
65 anys o majors poden optar 
a les subvencions per adaptar 
i fer més accessible casa seva. 
L’objectiu és que la gent gran 
pugui viure en unes condicions 
mínimes d’habitabilitat. Són obres 
subvencionables l’adequació a la 

normativa vigent de les instal.lacions 
d’aigua, gas, calefacció, electricitat 
i sanejament; i la millora de 
l’accessibilitat. El pressupost no 
pot superar els 5.000 euros, i es 
garanteix el 100% d’ajut fins als 
3.000. Les sol.licituds s’han de 
presentar a l’oficina d’Habitatge 
del Consell Comarcal. 
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COMENÇA LA 3ª EDICIÓ DEL RIU D’ART
ARTISTES LOCALS CARTISTES DE SIS PAÏSOS CONVIUEN I PLASMEN LA SEVA OBRA RECUPERANT ESPAIS URBANS 

En marxa la 3a edició del concurs 
internacional Un Riu d’Art, organitzat 
per la regidoria de Joventut per 
crear xarxa i promoure projectes 
entre joves artistes autòctons 
i internacionals, alhora que es 
recuperen espais urbans degradats, 
aquest any als carrers Major, Garites, 
Sequer, Sant Bartomeu, al passeig 
fluvial i a la baixada del Calvari. Hi 
participen 10 artistes i el col.lectiu de 
l’Escola Municipal d’Art, que farà un 
nou ‘Arbre de la vida’ com el que ja 
es va fer al carrer Sequer en l’edició 
anterior.

Al cartell hi ha els riba-rojans Roser 
Gay, Adrià Cid i Albert Bonet, Ekaitz 
Sánchez i el lleidatà Albert Artal, a 
més de la ballarina nordamericana 
Karen Harvey, l’arquitecta xilena 
Romina Cristi, la il.lustradora 
austríaca Bianca Tschaikner, Carys 
Wilson del Regne Unit i MaryAnn Loo 
de Singapur. En la seva elecció, el 
jurat va tenir en compte la integració 
amb l’entorn i la relació amb el 
context històric, social i cultural de 
Riba-roja, i moltes obres promouen 
la interrelació dels artistes amb els 
veïns i la seva contribució en l’obra 
artística final.

L’intercanvi cultural deixarà al poble 
murals, composicions realitzades 
amb objectes naturals, il.lustracions, 
muntatges, grafitis, pintura, 
ceràmica… L’estada inclou una 

28 
artistes de fins a 18

països diferents es van 
presentar al concurs

RECORREGUT PRESENTACIÓ DE LES OBRES (30/06, 19 H)
1. ‘Arbre de la vida’, Escola Municipal 
d’Art Riba-roja. 2.‘Arbre dels somnis’, 
MaryAnn Loo (Singapur). 3. Grafiti 
‘Equilibri Riba-roja i l’Ebre’, David 
Artal (Lleida). 4.‘Inverse Souvenir’, 
Bianca Tschaikner (Àustria).      
5.‘Identitat’, Ekaitz Sánchez (Reus). 
6. Il.lustració ‘Recollint la primavera’, 
Roser Gay (Riba-roja). 7.‘Flascons 
plens de tresors riba-rojans’, 
Romina Cristi (Xile).  8.‘Pintura a gran 
escala sobre la relació del poble 
amb l’entorn natural’, Carys Wilson 
(Regne Unit), 9.‘Riverside walk’, 
Karen Harvey (Estats Units).
* L’obra  conjunta dels joves riba-
rojans Adrià Cid i Albert Bonet es 
presentarà al mes d’agost.

FOTO DE GRUP DELS ARTISTES INTERNACIONALS I LOCALS QUE 
PARTICIPEN AL CONCURS, DAVANT DEL MURAL DE L’ESCOLA D’ART.
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mostra d’artesania i la presentació 
de les obres. L’organització els 
proporciona la manutenció i el 
material per fer la creació artística, 
en una experiència que vol crear un 
museu a l’aire lliure i posar Riba-roja 
al mapa artístic del món.
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UNA PRIMAVERA PLENA D’ACTIVITATS 
Un any més, amb l’arribada del bon temps, l’agenda de Riba-roja s’omple 
d’activitats. Tots els caps de setmana s’han succeït actes i trobades, en el que 
ha estat una bona mostra de la vida cultural i social del poble, protagonitzada 

per un teixit associatiu molt actiu que compta amb el suport de l’Ajuntament 
i, en molts casos, veïns voluntaris que col.laboren en l’organització de les 
entitats locals. Als actes hi han participat gent de totes les edats. 

1

3

1.  30 PARTICIPANTS EN LA II CONCENTRACIÓ DE VEHICLES CLÀSSICS.  2. PRIMER ACTE DE LA TXAVALADA: EL CORRETAPES. 3. PREMIS DEL CONCURS 
DE PETANCA.  4. 260 CORREDORS I UN CENTENAR DE VOLUNTARIS A LA V FIGOT RACE.  5. 13 NENS VAN PARTICIPAR AL II CAMPIONAT DE PÀDEL 

ESCOLAR.  6. ROMERIA A L’ERMITA DE BERRÚS, CANTANT ‘POBLE DE DÉU, POBLE EN MARXA’.  7. DELEGACIÓ RIBA-ROJANA ALS 42ns JOCS ESPORTIUS 
DE LA RIBERA D’EBRE.  8. 180 DONES A LA TROBADA ANUAL DE L’ESCOLA LA PUNTAIRE, QUE ENGUANY CELEBRA 25 ANYS.
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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

L’Àrea de Joventut, Esports i 
Educació organitza un any més el 
Casal d’Estiu per a nens i nenes 
d’entre P-3 i 6è de primària, durant 
6 setmanes, del 25 de juny al 3 
d’agost. El casal inclou tres franges 
horàries, de dilluns a divendres: al 
matí, de 9 a 13 hores, ampliant una 
hora respecte a altres edicions; a 
la tarda, de 16 a 19 hores; i l’opció 
de la nit, de 21.30 a 23.30 hores. 
Es tiraran endavant els torns que 
tinguin un mínim de nens apuntats. 

Les activitats s’adaptaran a l’edat 
de tots els infants. Així, es faran 
esports, jocs tradicionals i de 
psicomotricitat, activitats d’aigua i 
jocs de piscina, tallers, manualitats 
i activitats didàctiques de reforç. 
El casal treballarà també jocs i 
dinàmiques de grup que facilitaran 
la cooperació, participació i la 
relació entre els nens i nenes que hi 
participin. I a les nits, a la zona del 
pavelló municipal, hi haurà zumba, 
balls, gimcana o jocs nocturns. 

NOVA EDICIÓ DEL CASAL D’ESTIU
A més, les coworkers de Zona 
Líquida participaran per primera 
vegada fent-los tallers de temàtica 
variada, com periodisme, natura, 
art i TIC. 

El preu, per setmanes i en funció 
de l’horari, preveu descomptes en 
el cas d’aquelles famílies que hi 
inscriguin més d’un infant i també 
per als que també estiguin inscrits 
als cursets de natació i l’horari 
interfereixi amb el casal.

Zona Líquida (ZL) continua exportant 
el seu model a altres indrets de 
l’Estat, i rebent visites per conèixer 
com es va crear i com s’organitza 
la comunitat local. La darrera ha 
estat un grup de Faió, interessats 
a posar en marxa un espai de 
coworking rural com el de Riba-roja 
per fomentar l’emprenedoria i la 
creació d’ocupació al poble. 

A més, ZL ha estat també present 
en trobades a escala europea on es 
debat sobre aquest model de treball 
cooperatiu en zones rurals gràcies 
a l’ús de les noves tecnologies, 
en el qual Riba-roja, i la xarxa 
Cowocat Rural impulsada des de 
la nostra comarca, són pioners a 
la Unió Europea. És per això que 
els pròxims mesos visitaran també 
Riba-roja per conèixer de primera 
mà espais catalans, en el que serà 
una nova oportunitat per establir 

ZONA LÍQUIDA, UN ESPAI DE REFERÈNCIA
LA COMUNITAT COWORKER DE RIBA-ROJA HA ESTAT PRESENT A LES PRINCIPALS FIRES D’EMPRENEDORIA, I 
CONTINUA SENT UN CAS D’ÈXIT I MODEL EXPORTABLE A ALTRES TERRITORIS RURALS, TAMBÉ DINS L’ÀMBIT EUROPEU

contactes amb altres comunitats de 
coworkers, en aquest europees.

Igualment, la comunitat local ha 
estat present a les dues cites per 
excel.lència de l’emprenedoria en 
l’àmbit de l’Estat: el Coworking 
Spain, aquest any celebrat a Madrid, 
i a la Fira BizBarcelona, ambdues 
al maig. L’objectiu ha estat establir 
contactes i intercanvis amb gestors 
d’altres espais rurals i petites 
ciutats, això com donar a conèixer el 
projecte Cowocat Rural i ZL com a 
espai pioner. De la visita a aquestes 
fires, i els debats que hi van tenir 
lloc, es confirma la fórmula riba-
rojana del coworking rural, i és 
que per al seu bon funcionament 
cal que estigui integrada en el teixit 
econòmic i social del poble i que, 
més enllà d’allotjar els coworkers, 
sigui una comunitat activa per a les 
entitats i la població en general.

El perfil majoritari a ZL és el 
de dones emprenedores amb 
estudis superiors, que treballen 
pel seu compte. De fet, l’espai 
coworking de Riba-roja és un 
pol d’emprenedoria en femení de 
la comarca, com es va posar en 

evidència a la primera trobada 
de dones emprenedores de la 
Ribera, al maig. A més de formació 
i tallers d’apoderament, la 
iniciativa va servir per reivindicar 
el talent femení, intercanviar 
experiències i crear xarxa. 

CAMP DE TREBAL. Riba-roja 
acull aquest estiu un camp de 
treball per a joves, després de 
la bona experiència de l’any 
passat, quan 15 joves d’arreu 
de Catalunya van construir un 
mur de pedra seca a la façana 
fluvial. Enguany els participants 
seran majors d’edat, fins a 25 
anys, i continuaran fent millores 
al passeig del riu, compaginant 
treball amb lleure i coneixent el 
poble, i fent activitats conjuntes 
amb els joves de la Txavalada.

MEMBRES DE ZL I COWOCAT EN EL COWORKING SPAIN. ESTAND DE ZONA LÍQUIDA AL BIZZ BARCELONA, EL 30 I 31 DE MAIG.

DONES EMPRENEDORES DE RIBA-ROJA
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OPINIÓ

COMPROMÍS DEL NOU GOVERN AMB RIBA-ROJA
El passat 2 de juny van prendre possessió del càrrec els consellers del 
nou govern de Catalunya presidit pel President Joaquim Torra. Són tretze 
les conselleries que formen l’estructura del Govern de la XII legislatura, 
encapçalada per qui és el 131è President. 

Les competències de la Generalitat són molt diverses, totes elles al 
servei de tots els ciutadans del país, també dels petits pobles, com Riba-
roja d’Ebre. La Sostenibilitat que s’ocupa de les polítiques ambientals al 
medi natural o de la qualitat del sòl, aire i aigua; el Territori que engloba 
les infraestructures de mobilitat i els transports públics; o l’Ordenació del 
territori i l’Habitatge són àmbits del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
El nostre Ajuntament es troba àmpliament interrelacionat amb tots els 
departaments, però amb qui manté una relació més propera és amb el 
departament de Territori i Sostenibilitat, dirigit a la delegació de l’Ebre per 
un riba-rojà. D’aquest departament en depèn la redacció i execució de 
projectes estratègics de futur per a la nostra vila. Amb el conseller Rull a la 
presó d’Estremera, en pren el relleu el conseller Damià Calvet, assegurant 
una línia de continuïtat a l’obra del seu predecessor i mantenint ferm el 
compromís amb el nostre poble. 

Així, aquest 2018 s’enllestirà la redacció del projecte de depuradora d’aigües 
residuals a les Sorts, que permetrà que Riba-roja compleixi amb els 
estàndards europeus de qualitat de l’aigua, alliberant la façana pluvial d’una 
de les seves xacres. A més, s’està redactant el projecte de la carretera que 
ha de donar continuïtat al nostre pont, realitat ja coneguda pel conseller i 
que properament podrà palpar in situ.

CP

¿FALTA DE IMPLICACIÓN, O DEJADEZ?
Un pueblo va bien cuando sus habitantes se implican en su gestión, 
cuando nos abandonamos, cuando pasamos de las necesidades, 
solo sirve para que este vaya decayendo sin presente y sin futuro, 
cuando pensamos “conmigo no va”, estamos haciendo un flaco 
favor al pueblo que te vio nacer y a ti mismo, porque el pensamiento 
derrotista de “como no me voy a quedar, que se lo monten los demás”, 
nos conduce a no conocer los problemas de todos sin excepción, 
que serán los tuyos. Cuando esta dejadez recae en los gobernantes 
el resultado se ve ampliado, no sirve que con nuestra posición de 
pasotismo primando la fiesta al mantenimiento de los servicios nos 
lleve a efectuar un gasto mayor, no podemos vivir el presente como 
si no existiese un futuro, nuestra obligación es luchar por el futuro 
exigiendo en el presente no dejándose llevar por el conformismo, 
pecado que nos llevará a la desaparición.

Por todo esto quiero y deseo motivar una reflexión para que 
entendamos que el pueblo, nuestro pueblo, es de todos.

Solo desearía que todos a una defendamos un futuro mejor, sin 
renunciar a todo aquello que nos haría más fuertes, conseguirlo 
fue difícil y perderlo muy fácil, nuestros abuelos lo hicieron con 
menos medios materiales y culturales, dejando una herencia que 
nuestra obligación es mantenerla y mejorarla a pesar de los tiempos 
convulsos en el que estamos instalados, que nos llevará a un cambio 
de la sociedad que no debe asustarnos, al revés ilusionarnos siendo 
todos solidarios y generosos.

L’escola sant Agustí tanca el 
curs escolar amb 72 alumnes, i 
acomiadant als 11 nens i nenes que 
han cursat 6è de Primària i que 
l’any vinent continuaran els seus 
estudis d’educació Secundària a 
l’institut de Flix. 

El punt i final d’aquest curs 2017/18 
és un sopar de germanor organitzat 
per l’AMPA, que tanca així un 
intens calendari anual d’activitats 
amb el suport logístic i personal 
de l’Ajuntament. Activitats molt 
variades, que per primer cop han 
cobert la franja de tarda al juny, 
quan l’escola fa jornada intensiva 
només de matí. Pel que fa al curs 
vinent, a l’escola de Riba-roja 
s’han matriculat 6 alumnes de P3, 
un de P4 i un de 1r de Primària, i 
es mantenen els 7 mestres i tres 
itinerants compartits amb l’escola 
de la Palma, amb la qual formen la 
Zona Escolar Rural (ZER) Ebre.

LA LLAR D’INFANTS OBRE FINS AL 20 DE JULIOL

ACABA EL CURS ESCOLAR

Pel que fa als 18 alumnes 
escolaritzats a la llar d’infants 
municipal els Figotets, el curs 
continua fins al 20 de juliol. I de cara 
al setembre, ja hi ha matriculats 17 
alumnes: 3 de P0, 8 de P1 i 6 de P2, 
als quals durant el curs es poden 
sumar més nens, fins a completar 
les 20 places ofertes. De fet, sis 
nens s’han incorporat al llarg 
d’aquest curs que acaba gràcies a 
la matrícula viva. 

L’HÀBIT DE RENTAR-SE LES MANS
L’escola sant Agustí és una de les 
15 de la comarca que s’han sumat 
al Dia Mundial de la Higiene de 
Mans, el 7 de maig, participant 
en el concurs de dibuix ‘Rentem-
nos les mans quan toca’, obert 
als alumnes de 1r de Primària. 
Amb la infermera han après com 
rentar-se bé les mans: “Freguem 
les palmes, per sota i per dalt; 
caragolant i enllaçant dits, dit a 
dit; estrenyent les ungles contra 

la palma de la mà; fregant amb 
les mans els canells…”. Un 
hàbit imprescindible “abans 
d’esmorzar, dinar, berenar i sopar, 
o de tocar els bebès; després 
d’anar al lavabo, si toquem els 
animals, o tossim, ens moquem 
o esternudem; també si venim 
de jugar al pati o hem jugat amb 
plastilina, pintures o slime; i 
si visitem l’hospital”, deien els 
mateixos nens després del taller. 

ORDINADOR CEDIT A L’AMPA.

DONES EMPRENEDORES DE RIBA-ROJA
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 23
JUNY

 21.30H

Revetlla de 
Sant Joan
Camp de futbol

 del 23
JUNY
al 16
SET. 

Piscines 
Municipals
Obertes tots els 
dies de les 11 a 
les 22 hores

 28
JULIOL

19 H

36è Aplec de 
Sardanes
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.

 11
SET.
DIA

Diada 
Nacional de 
Cataluya

 Del 4
al 6

AGOST

Festes
Barri Santo 
Domingo

del 23 
al 28

AGOST

Festa Major 
de Sant 
Bartomeu

Dijous 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.

 22
SET.

VII Caminada 
de la Lluna 
Plena

Per participar cal 
inscripció prèvia.

14
JULIOL

NIT 

Ball de 
Quintos
Pista d’estiu

30
JUNY
DIA

Presentació 
de les obres
Un Riu d’Art

Recorregut pel poble, 
acompanyats de música 
en directe, per presentar 
les intervencions 
artístiques de la tercera 
edició del concurs. 
(Veure ruta a la pàg. 4)

 2
AGOST

22.30 H

Ioga a la 
fresca
Plaça del Forn

Candra Namaskar 
(Salutacions a la lluna). 

 9
AGOST

22.30 H

Ioga a la 
fresca
Plaça del Forn

Candra Namaskar. 

 18
AGOST

XXI edició 
12 hores de 
botifarra
Bar Pota

VII edició en memòria de 
Pepe Arbonés.  

del 2 
al 31

JULIOL

Curset  de 
Natació 
Infantil
Piscines 

De dilluns a divendres, 
horari grups a concretar 
segons edat i nivell.

A partir de 3 anys 
(nascuts 2015).

 del 2
JULIOL

al 17 
AGOST

Curset  de 
Natació per 
a Adults
Piscines

Dilluns, dimecres i 
divendres de 10 a 10.50 h.
Dilluns, dimecres i 
divendres de 15 a 15.50 h.
Dilluns, dimarts i dijous 
de 20 a 20.50 h.

 del 2
JULIOL

al 17 
AGOST

Aquagym
Piscines
Dilluns, dimecres 
i  divendres de  
20 a 20.50 h.

Per a totes les edats.

Figot 
Swimming 
Race
Baixada del Riu

 25
AGOST

Dues modalitats:
5 km i 2,5 km.

del 18 
al 30
JUNY

III Concurs 
Internacional
Riu d’Art

Trobada d’artistes locals 
i d’arreu del món per 
plasmar la seva obra en 
diferentes espais del poble.

 8
JULIOL

DIA

“Mulla’t per 
l’Esclerosi 
Múltiple” 
Piscines

 8
JULIOL

DIA

3hores Natació 
Non Stop & 
Pasta Party
Piscines 

Jornada solidària. 
Aquest any ens mullem 
per l’esclerosi múltiple 
infantil.

25è aniversari 
“Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple”

 23
JUNY

10-21 H

Mercat 
d’Artesans
Carrer Sant 
Bartomeu

Mostra de productes 
i artistes locals, 
amenitzada per músics 
i dj’s del Riba rocks. 
Servei de Bar i “Vegge 
Kitchen”.

11-13H Taller d’Art

del 11 
al 25

JULIOL

Jornades 
Culturals

Organitzades per la 
Txavalada amb la 
col.laboració d’altres 
entitats locals coincidint 
amb el II Camp de Treball 
juvenil a Riba-roja d’Ebre.
 

6
JULIOL
19.30 H

Torneig de 
futbol sala 
Infantil
Poliesportiu 

Torneig de 
futbol sala 
Adults

7
JULIOL
10.00 H

Inscripció a l’Ajuntament.


