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V CAMINADA DE LA LLUNA PLENA
UN ESTIU FARCIT D’ACTIVITATS. Un cop més, 180 persones van tornar
a recórrer els camins del municipi, de nit i sota la llum de la lluna, en el
marc de la cinquena edició de la Caminada de la Lluna Plena, organitzada
el passat 17 de setembre per les regidories de Promoció Econòmica i
Esports de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre. La ruta, de 12 quilòmetres, va
aprofitar una part del GR-99 per tal de promocionar aquest sender entre els
participants, veïns de diferents poblacions de la comarca i també d’indrets

de Catalunya i l’Aragó. En finalitzar la sortida, a la plaça de la Vila, hi va haver
un petit refrigeri i es van lliurar records a tots els participants, a més d’un
detall al participant més gran i al més jove. La caminada és una activitat que
ja s’ha convertit en la cita ideal per tancar la programació estiuenca, que
va arrencar per Sant Joan i que ha tingut com a actes més destacats el IV
Festival Poesia des dels Balcons, les festes de Santo Domingo o les Festes
Majors de Sant Bartomeu. Pàgina 5

EL 10 D’OCTUBRE ENTRA EN SERVEI LA
RECOLLIDA DE LA BROSSA PORTA A PORTA.
CONSULTA ELS ACTES INFORMATIUS
(Pàg. 4 I Pàg. 8)
I TROBADA DE COWORKERS RURALS I
URBANS A ZONA LÍQUIDA (Pàg. 6)
PUIGDEMONT VISITA RIBA-ROJA. El president de la Generalitat, Carles
Puigdemont i el conseller de Territori, Josep Rull, van inaugurar el 16 de juliol
les darreres actuacions de millora del nucli antic del municipi. Així mateix,
tots dos s’han compromès a impulsar la carretera que ha d’unir el pont sobre
l’Ebre de Riba-roja amb Almatret i la Granja d’Escarp. Pàgina 3

UNA NOVA INICIATIVA INTERNACIONAL:
UN RIU D’ART (Pàg. 7)

www.riba-roja.cat
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EDITORIAL
BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Amb la calor de l’estiu a la baixa i la quietud habitual del setembre
després de la inquietant setmana de festa major engeguem un
nou curs escolar. La tornada a les aules per part d’una setantena
d’alumnes a l’escola i poc més d’una desena de petits a la Llar
d’Infants marquen l’inici, en certa manera, d’un nou any. Petits i grans
resistim enfront l’escurçament d’hores de sol del dia, caminant sota
la lluna plena pels camins del nostre terme.
Tornem als horaris i a l’ordre habituals, i aquest nou inici ho fem amb
nous deures a complir per petits i grans. Viure de manera sostenible
és viure sense comprometre el planeta per a les futures generacions.
Parlo del dret que tenim els grans d’utilitzar els recursos que ofereix
la nostra terra, complint amb el deure de no comprometre el futur
dels nostres petits. La gestió de l’aigua, l’energia, el sòl o dels residus
requereixen petites accions que s’inicien en cadascuna de les nostres
llars, on cada petita acció compta i suma el tot.

Per tant, si aconseguim duplicar el
reciclatge a Riba-roja –com ja ho
han aconseguit en altres pobles de
la comarca amb el porta a portapodrem mantenir el preu trimestral
de la taxa de recollida de la brossa.
Per tant, depèn de tots –ciutadans i administració- que assolim aquesta
fita de duplicar el reciclatge per obtenir l’obvi benefici mediambiental,
així com l’estalvi econòmic per a les nostres butxaques.
El nou sistema de recollida només s’assemblarà al que disposaven
abans de l’aparició dels contenidors, en el fet de passar casa per
casa. Es farà de nou formació en reciclatge, es repartirà material per
facilitar-vos la feina a les vostres llars, així com el calendari setmanal
amb la recollida diària de cada fracció. També s’inspeccionaran els
cubs dels diferents domicilis i es farà atenció individualitzada a aquells
veïns que no realitzin adequadament el reciclatge.

Aquest mes d’octubre canviarem el sistema de recollida de residus
municipals; passarem del dipòsit a les illes soterrades a una recollida
porta a porta. Aquest sistema de recollida a les cases s’ha mostrat
eficaç per a duplicar el reciclatge en altres pobles de la comarca,
per tant suposa una millora mediambiental que agrairan les futures
generacions de riba-rojans.

El nou sistema serà més net, evitarà olors i els molests sorolls de
buidatge de cistelles a altes hores de la matinada. Riba-rojanes i ribarojans, us convido a fer possible, una vegada més, un nou èxit col.lectiu:
assegurar el futur mediambiental de les properes generacions, en un
present on cada petita acció compta.

La decisió de canviar el sistema de recollida també té motivacions
econòmiques. El preu del cànon per dipositar una tona de brossa al
dipòsit de residus augmentarà d’aquí a l’any 2020 fins a doblar el cost.

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

Edita:
Ajuntament 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
Octubre de 2016

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. Vilas . . . . . . . . . . . .

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

,
NS
ELS PREGO
ARA TAMBÉ
IL!
AL TEU MÒB

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

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!

www.riba-roja.cat
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RIBA-ROJA REIVINDICA LA CARRETERA A
ALMATRET I LA GRANJA D’ESCARP
PUIGDEMONT I RULL ES COMPROMETEN A IMPULSAR LA VIA AIXÍ COM EL SERVEI FERROVIARI AL TERRITORI
La posada al dia de les
infraestructures de mobilitat
que afecten les Terres de l’Ebre
en general, i Riba-roja d’Ebre en
particular, ha estat una de les
qüestions de l’estiu. D’una banda,
la carretera que ha d’unir el pont
que creua l’Ebre al nostre municipi
amb Almatret i la Granja d’Escarp
ha rebut un nou impuls amb el
compromís del president de la
Generalitat de Catalunya, Carles
Puigdemont, i el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Josep Rull,
de tirar-la endavant. D’altra banda,
el Govern també ha constatat les
deficiències del servei ferroviari al
territori i, el mateix conseller Rull,
ha apostat perquè es traspassin a la
Generalitat algunes competències
que permetin invertir i posar al dia
la línia R15.
El pont que no duu enlloc
Tant Puigdemont com Rull van
conèixer al juliol la història del
pont sobre l’Ebre construït fa
gairebé 20 anys i que continua
finalitzant en un camí de terra. Tots
dos van reconèixer la necessitat
de tirar endavant la via i es van
comprometre a impulsar-la i a
tenir acabat almenys el projecte
constructiu
abans
d’acabar
la legislatura. El president va
assegurar que “el país necessita
carreteres que connectin gent i
pobles, per cohesionar socialment
i econòmicament el territori”.

El conseller va incidir en la
importància de la infraestructura,
que suposaria “un gran revulsiu
per al territori”.
Millores per al tren
El conseller Rull va tornar a visitar
el poble per pronunciar el pregó de
la Festa Major i va viure en primera
persona els retards del servei

PUIGDEMONT, SUÁREZ I LA RESTA D’AUTORITATS DAVANT DEL PONT.

UN TRAÇAT CONSENSUAT
DES DE L’ANY 1997, a Riba-roja hi
ha un pont que creua el riu Ebre
que està unit a un camí de terra.
La infraestructura formava part
del Pla d’Evacuació Nuclear
de Tarragona (PENTA) i es va
construir per enllaçar el poble
amb una carretera que havia
de suposar una sortida cap al
nord en cas d’accident nuclear.
Darrerament,
els
alcaldes
implicats han reimpulsat el
projecte i han consensuat un
traçat de 27 quilòmetres amb

una inversió estimada de 30 MEUR.
La previsió, un cop feta declaració
d’impacte ambiental del projecte, és
que aviat es pugui iniciar la licitació
de la seva redacció .

Conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull:
“Riba-roja té dret a tenir
un tren digne.”
ferroviari. Un problema que fa anys
que s’arrossega i que, des de la
cartera de Territori, atribueixen a
un “dèficit d’inversió en les línies”.
Així, Rull va manifestar que “Ribaroja té dret a tenir un tren digne”
ja que l’actual “és una vergonya”, i
va apostar per una operació com la
que s’ha fet a Lleida amb el tren de
la Pobla, per tal que la Generalitat
pugui millorar l’R15.
Amb l’impuls a la nova carretera i
la posada al dia de la mobilitat en
tren, el conseller va assegurar que
Riba-roja té “moltes possibilitats
de promoció econòmica”, la qual
cosa permetria, entre altres, que
els joves puguin continuar vivint al
poble.

PUIGDEMONT, MOLT PROPER ALS RIBA-ROJANS
El president de la Generalitat,
va signar al llibre d’honor de
l’Ajuntament, on va lloar el
compromís de Riba-roja amb la
seva cultura i l’esforç per preservar
i potenciar el seu patrimoni. Així
mateix, Puigdemont va saludar
representants de la gran majoria
d’entitats del poble, amb els quals
va intercanviar impressions durant
el refrigeri que es va fer a la plaça
del Forn de la Vila.
Més imatges a:
riba-roja.cat/fotos-puigdemont

www.riba-roja.cat

PUIGDEMONT INAGURANT EL CARRER SEQUER.

EL PRESIDENT CONVERSANT AMB VEÏNS DE LA VILA.
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ADÉU ALS CONTENIDORS DE LA BROSSA
RIBA-ROJA ESTRENA EL DILLUNS 10 D’OCTUBRE UN NOU SISTEMA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES: EL PORTA A
PORTA PER TOTES LES CASES DEL POBLE, A PARTIR DE LES 10 DE LA NIT, I AMB CUBELLS PER FRACCIONS
El pròxim dilluns 10 d’octubre es
posa en marxa a Riba-roja el nou
sistema de recollida de la brossa
porta a porta, que deixarà enrere
els
tradicionals
contenidors
soterrats, amb els problemes
d’olors i soroll que ocasionaven
al veïnat. El servei el continuarà
prestant el Consorci per a la Gestió
de Residus Municipals de la Ribera
d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta,
com fins ara.

CALENDARI DE RECOLLIDA DE LES ESCOMBRARIES
dies per cada fracció
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES

Campanya informativa
L’operatiu per posar en marxa
el porta a porta començarà en
realitat una setmana abans, quan
el personal de l’Ajuntament anirà
casa per casa a repartir els cubells
domèstics, els calendaris i un full
informatiu.

AL CUBELL MARRÓ
ORGÀNICA
v 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.

x No hi va!
Excrements d’animals, oli
de cuina, cabells, restes
d’escombrar, coto fluix i llapis
usats.
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ORGÀNICA

VIDRE

ENVASOS

22 H

BOLQUERS

NO HI HA SERVEI
ORGÀNICA

DISSABTE
DIUMENGE

BOLQUERS

NO HI HA SERVEI

DIJOUS
DIVENDRES

El nou sistema suposa canvis en
els hàbits dels veïns, la principal
és que la recollida s’organitzarà
per fraccions, segons el dia de la
setmana. Així, el primer dia, com
és dilluns, es recollirà el rebuig i
els bolquers. Les restes d’orgànica
es recolliran els dimecres, els
divendres i els diumenges. Els
envasos, els dimecres i els
divendres. El paper i cartó, els
divendres. I a més de dilluns,
els dimecres, els divendres i els
diumenges també es podran
treure a la porta els bolquers. Tot
plegat, els dimarts, els dijous i els
dissabtes no hi haurà servei de
recollida (veure quadre adjunt).

REBUIG

vei
El ser artir
aap
s’inici les
de

PAPER I
CARTÓ

BOLQUERS

NO HI HA SERVEI
ORGÀNICA

ENVASOS

Rebuig
Orgànica
Envasos
Paper i cartó
Bolquers

BOLQUERS

* El VIDRE es continuarà recollint a través dels contenidors
del carrer habituals.

L’objectiu és duplicar
l’índex de la recollida
selectiva per no haver de
pujar el rebut.

i tot, durant el primer mes del
desplegament del servei, un
educador
ambiental
visitarà
aquelles cases on es detectin
incidències per assessorar-los i
acompanyar-los en aquest procés
d’adaptació.

A més, per explicar el nou
funcionament i resoldre els
dubtes, s’han organitzat diverses
accions informatives. La primera,
una xerrada a tota la població, el
.
larà
dimarts dia 4. A més s’instal

una carpa informativa el primer
divendres d’octubre, coincidint
amb el mercat municipal, i fins

Per als grans productors
El nou sistema també s’adaptarà
a les necessitats que tenen els
16 grans productors del poble,
comptant la llar d’infants, als
quals se’ls repartiran bosses
compostables
específiques
i
contenidors de majors dimensions.
I un educador ambiental els visitarà

AL CUBELL GROC
ENVASOS
v 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.

x No hi va!
Cubells d’aigua, mànegues
i canonades de PVC, pals de
fregar i d’afeitar, joguines de
plàstic, penja-robes de plàstic.

AL CUBELL BLAU
PAPER I CARTÓ
v 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.

x No hi va!
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.

per resoldre dubtes i possibles
incidències.
Motiu del canvi
L’objectiu
és
incrementar
notablement la recollida selectiva
de la brossa, arribant als alts índex
d’altres pobles que fan el porta
a porta, molt més efectiu. Així,
reduint el rebuig, s’evitaran les
repercussions econòmiques que
suposa l’increment del cànon per
dipositar la brossa a un abocador
(un 146% més de cara a l’any 2020).
En cas contrari, l’Ajuntament
es veuria obligat a pujar la taxa
d’escombraries.

AL CONTENIDOR VERD
VIDRE
v 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).

x No hi va!
Bombetes, gots, plats i copes
trencades, peces de cristall,
vidres i miralls trencats, tubs
fluorescents, pots buits que
hagin contingut medicaments.

www.riba-roja.cat
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RIBA-ROJA GAUDEIX L’ESTIU AL MÀXIM
Els mesos de juliol, agost i setembre Riba-roja d’Ebre ha tingut una agenda
plena d’activitats: iniciatives adreçades als més petits de la casa, com el Casal
d’Estiu, les tradicionals festes del barri de Santo Domingo o les esperades

Festes Majors de Sant Bartomeu, amb actes com el pregó, la processó del
pa beneït, la cursa pedestre o la Rua de Carnestoltes d’estiu. Tot plegat,
propostes que han tingut una alta participació i que han esdevingut tot un èxit.

1

2

3

4

5
6
11 EL GRUP DE PETITS DEL CASAL D’ESTIU A LA PISCINA. 2.
2 EL GRUP DE GRANS DEL CASAL D’ESTIU FENT MANUALITATS. 3.
3 PREGÓ DE LA FESTA MAJOR,
A CÀRREC DEL CONSELLER RULL, I PROCLAMACIÓ DE PUBILLES I HEREUS. 4.
4 SORTIDA DEL SEGUICI FESTIU DEL DIA DE SANT BARTOMEU. 5.
5 FESTA DEL
RIU AMB EL PAL ENSABONAT, CURSA DE CAIC, CAÇA DE SÍNDRIES... 6.
6 FESTA IMAGINA RÀDIO CELEBRADA A LA PISTA D’ESTIU DE LA SOCIETAT.

RIBA-ROJA TORNA A SER CAPITAL
DE LA POESIA DEL PAÍS
El IV Festival Poesia des dels
Balcons, homenatge a la lleidatana
Rosa Fabregat, va tornar a aplegar
un any més la flor i nata de la poesia
del país, en un acte central que va
estrenar la nova plaça del Forn.
Convidats pel director, Josep Maria
Viñes, hi van participar un centenar
de poetes, músics i personalitats
d’arreu del país i, fins i tot,

www.riba-roja.cat

l’estranger. Entre ells Francesc
Parcerisas i Laura Borràs, degà
i directora de la Institució de les
Lletres Catalanes; o Carles Duarte,
president del Consell Nacional de
la Cultura i les Arts (CoNCA). Per a
la cinquena edició, l’Ajuntament vol
continuar impulsant la iniciativa,
consolidant-la en el calendari
d’estiu català.

LA PLAÇA DEL FORN DURANT L’ACTE CENTRAL DEL FESTIVAL.
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ZONA LÍQUIDA ACULL LA PRIMERA TROBADA DE
COWORKERS RURALS I URBANS DE CATALUNYA
L’ESPAI DE RIBA-ROJA, PIONER AL PAÍS, COMPTA AMB EL SUPORT DEL CIS RIBERA D’EBRE - TERRA ALTA
Zona Líquida va ser la seu, el 20 de
juliol, de la I Trobada de coworkers
(teletreballadors) rurals i urbans
de Catalunya. Un esdeveniment
impulsat pel Consorci Intercomarcal
d’Iniciatives
Socioeconòmiques
(CIS) Ribera d’Ebre - Terra Alta
i emmarcat en el programa
COWOCAT_rural. Tot plegat va
lligat al fons de desenvolupament
rural LEADER 2020, gràcies al
qual s’invertiran més de 4 MEUR al
territori en els propers anys, dels
quals 600.000 seran pel projecte
COWOCAT_rural.
Una de les qüestions que es va
tractar a la jornada va ser el fet
que molts joves riberencs, un cop
han finalitzat els seus estudis,
miren d’entrar a treballar a llocs
com la central nuclear d’Ascó
sense plantejar-se el coworking o
l’emprenedoria com una opció per
ocupar-se. Per això es va posar en
marxa el cowork del poble, l’any
2013, amb l’objectiu de “diversificar
l’economia local i oferir un nou

model d’oportunitats laborals a les
persones del territori”, va recordar
l’alcalde, Antonio Suárez.
Així, l’Ajuntament de Riba-roja
d’Ebre va ser pioner posant a l’abast
dels riba-rojans i dels habitants
dels municipis del voltant, un lloc
agradable per treballar amb totes
les comoditats possibles, entre
les quals una connexió a Internet
d’alta velocitat difícil d’aconseguir
en un entorn rural. I tot plegat, en
un indret amb una bona oferta de
serveis, amb la intenció de “facilitar
que els veïns puguin viure i treballar
al poble” i, fins i tot, “captar-ne
de nous atrets per l’oportunitat
de treballar en el món rural”, va
remarcar l’alcalde.
La jornada, que es va desenvolupar
a Zona Líquida i en espais exteriors
propers al riu Ebre, va servir
per posar en contacte diversos
coworkers del territori, per tal de
crear sinergies i impulsar projectes
conjunts.

UNA SESSIÓ DE TREBALL DELS COWORKERS PARTICIPANTS A LA TROBADA.

DE RIBA-ROJA AL MÓN
A Zona Líquida treballen 8 coworkers, entre els quals els advocats Pilar
Andrés i Lucas Palau, la biòloga Olga Poblet o el dinamitzador de l’espai,
Juan Antonio Lanzas. Altres professionals riberencs han mostrat el seu
interès en instal.lar-s’hi, com ara una organitzadora d’esdeveniments de
la Fatarella, un creatiu i fotògraf d’interiors de Benissanet o un enginyer
de Telecomunicacions de Flix. Actualment s’està habilitant una sala de
reunions per tal que els coworkers puguin rebre els seus clients.

MÉS DE 600 PERSONES PARTICIPEN A
LA V EDICIÓ DEL MENJA’T
ELS ESTABLIMENTS LOCALS S’IMPLIQUEN EN AQUESTA FESTA GASTRONÒMICA
Sis comerços de Riba-roja (un més
que l’any passat) van participar, el
26 d’agost, a la V edició del Menja’t.
Una festa gastronòmica en què
les més de 600 persones que
van omplir la plaça de l’Església
van poder degustar tastets de
productes locals, com una amanida
condimentada amb el vinagre de
mel que elabora Mel Somper, un
frankfurt artesà de Queviures
Espinosa o unes croquetes
casolanes de Cal Grando. L’Agrari
hi va posar les begudes, amb
granissats de síndria i llimona fets
amb fruita fresca i cervesa artesana
de l’Anjub, de Vinebre. La nota dolça
la van posar Forn Montserrat i
Pastisseria Valero. El primer amb
sirgues, una nova pasta de full, i el
segon amb pastís tradicional de nata
i crema. Tot productes elaborats
artesanalment pel comerç local.

06

ES VAN VENDRE MÉS DE 550 TÍQUETS PER AL SOPAR.

Des de l’àrea de Promoció
Econòmica, Josep Maria Piñol
fa una valoració molt positiva
de l’esdeveniment ja que “s’ha
consolidat el model que en el seu
dia es buscava de canviar el sopar
popular per una proposta més

integrada al nucli antic del poble
i amb la participació activa del
comerç local”. A més, s’intenta
que els diferents plats siguin
representatius de productes locals
o de la comarca i serveixin per
promocionar-los.

COMERÇ I
TURISME
El comerç local disposa, aquesta
tardor, d’activitats organitzades
pel Consell Comarcal dins el
projecte Ribera d’Ebre VIVA. Així,
el 6 d’octubre, a Móra la Nova, es
farà una sessió de “Màrqueting
de guerrilla per al comerç
tradicional”, que explicarà accions
de dinamització en el mateix punt
de venda de manera ràpida i
eficaç. I el 17 de novembre a Móra
d’Ebre, es reuniran testimonis
professionals que exposaran
“Casos d’èxit per a la promoció
comercial”. Així mateix, els
interessats en Turisme tenen
dues cites organitzades pel Centre
d’Iniciatives Socioeconòmiques
(CIS) per conèixer in situ dues
de les etapes del GR-99 Camí
Natural de l’Ebre que passen per
la comarca. El 29 de setembre
l’etapa 38, de Flix a Móra d’Ebre, i
el 6 d’octubre el tram 39, de Móra
d’Ebre a Benifallet.
Més informació:
jm_pinol@hotmail.com

www.riba-roja.cat

Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
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UN RIU D’ART

PRESENTACIÓ D’UNA DE LES OBRES D’UN RIU D’ART. FOTO: EDGAR VALLS.

Aquest mes de setembre ha tingut
lloc la primera edició d’Un Riu
d’Art, una proposta cultural que té
per objectiu actuar en espais del
municipi per millorar-ne l’estat i
crear sinergies, amb l’art com a
element transversal i dinamitzador.
Com a prova pilot hi han participat
Anna Georghiou i Phil Bird, dos
artistes visuals i músics britànics,

la fotògrafa finlandesa Riikka Neste
i l’artista afincada a Riba-roja Sarah
Misselbrok. Cadascun amb la seva
disciplina han plasmat l’essència
del poble en les seves obres. Des de
l’àrea de Joventut de l’Ajuntament,
impulsora de la iniciativa, el regidor
Francesc Esteve s’ha mostrat molt
satisfet amb el resultat i ja pensa en
l’edició de l’any que ve.

MILLORES EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA
L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre ha rebut una subvenció de gairebé 6.000
euros, per part de la Diputació de Tarragona, per realitzar inversions i
accions de manteniment per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua
de consum humà. D’aquests diners, uns 2.700 euros es destinaran a
adquisició d’aparells i accions de millora, com ara mòduls automàtics de
cloració, fotòmetres per a mesurar el clor de l’aigua i filtres per millorarne la qualitat. La resta, poc més de 3.000 euros, serviran per a fer controls
de qualitat de l’aigua, amb les analítiques que la llei estableix que han de
fer els municipis amb caràcter anual i obligatori. En total, la Diputació ha
concedit un total de 600.000 euros a 245 actuacions que es faran a 150
municipis de tota la demarcació de Tarragona.

COMENÇA UN NOU CURS ESCOLAR
Més de setanta alumnes de l’escola Sant Agustí i una desena a la llar
d’infants Els Figotets van tornar a les aules el passat dilluns 12 de
setembre, en l’inici del curs escolar 2016/2017 a Riba-roja d’Ebre. Al
primer centre hi han arribat nou alumnes nous, mentre que al segon han
estat quatre. El regidor d’Educació de l’Ajuntament, Francesc Esteve, ha
detallat que d’aquesta manera “les xifres totals d’infants que assisteixen
a l’escola i a la llar es mantenen gairebé idèntiques a les del curs passat”.
Noves activitats per obrir-se al poble a Els Figotets i una renovada façana
a l’escola Sant Agustí són les principals novetats de la tornada a l’escola.
L’AMPA també es planteja organitzar noves extraescolars, com ara judo,
que complementin les que ja es desenvolupen actualment, com atletisme.

OPINIÓ

CP
LA NOVA CONVERGÈNCIA

INCREÍBLE PERO CIERTO

El passat juliol Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) va cessar la
seva activitat política en el seu últim congrés. A continuació va tenir lloc la
celebració d’un congrés que ha donat lloc a la fundació del Partit Demòcrata
Català (PDC). CDC ha estat un instrument al servei de Catalunya que durant
més de 20 anys ha permès desenvolupar amb èxit el model de benestar
social català, sense el qual avui no es disposaria d’aquesta base àmplia que
reclama fer un pas endavant en el futur polític del nostre país. Ara bé, els
temps canvien i els partits s’han de replantejar els seus principis estatutaris
per respondre a les demandes d’una societat complexa i ràpidament
canviant.

CDC sigue en el ataque personal y la intromisión en la vida privada de
nuestro portavoz, hecho totalmente desafortunado, en política no vale todo,
en política existe la ética y la moral, cuando se traspasan los umbrales
del respeto al contrario se rompe la convivencia política. Otra falta grave
en política es la mentira y el engaño, provocar el enfrentamiento entre
entidades y el Ayuntamiento es un hecho grave. Eso no es política. La
política en mayúsculas es el servicio al pueblo, es la defensa del mismo
ante todos, como no lo es destruir todo lo hecho por anteriores equipos de
gobierno, gastando un dinero necesario para otras infraestructuras más
deterioradas.

Davant d’un dels majors reptes de la societat catalana actual neix el PDC,
un nou partit al servei de Catalunya que es defineix com a demòcrata,
catalanista, independentista, europeista, humanista i republicà.
Amb voluntat de ser transversal –amb gent d’origen divers-, és un partit
obert, permeable, lluny de dogmatismes i extrems ideològics, transparent
amb tolerància zero amb la corrupció, flexible i adaptable als constants i
ràpids canvis d’una societat avançada i moderna com la nostra.

Nos acusan de crispar al pueblo por interés electoral y tenemos que decir
que nunca lo hicimos y nunca lo haremos. Si recordamos momentos de
crispación, año 1992, Campeonato de España de Ciprinidos, aparecieron
octavillas, escritos y pancartas realizadas por CDC contra el Alcalde J. L.
Aparicio, cuando el concurso fue organizado por la Federación Española
de Pesca, junto al Club local La Carpa. Año 2010, el intento de boicot en
Fiestas Mayores y las amenazas enviadas a todas las collas de diablos
para que no vinieran también por CDC, y cuando solicitó Iberdrola la
construcción de Ciclo Combinado y Urbaser la instalación de un Centro de
Valorización de Residuos clase II los “Face” echaban humo. ¿Quien crispa
Sr. Alcalde?

Encapçalat per una nova generació de joves neix un partit del segle XXI,
recollint l’experiència del millor catalanisme previ, neix un partit amb
mentalitat de govern que representa la centralitat política i social, per posar
el govern d’un nou país al servei de les persones.

www.riba-roja.cat

Lo de abogado de los Jubilats solo cabe en una mente calenturienta.
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AGENDA

ACTIVITATS D’OCTUBRE A DESEMBRE:
Activitats trimestrals al Telecentre i
la Biblioteca municipal

PENDENT DE CONFIRMAR DATA
Copa de lletres

Més info:

Organitza l’Associació de Dones.
Amb vins de la Cooperativa de Gandesa i la
intervenció de la Banda Municipal de Música de
Benissanet, a la Societat.

Taller de memòria

17 DE DESEMBRE
Nadal solidari

telecentre-riba-roja@riberaebre.org

Els dimarts, de les 17 a 19 hores.

Obra de teatre amb intercanvi d’entrades per
aliments, a la Societat.

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES
(D’OCTUBRE A JUNY):
Abdominals hipodepressives

Els dimarts i dijous de 19.15 a 20 hores, al
gimnàs de l’Ajuntament.

Anglès per a adults

Els dijous, de les 17 a 19 hores.

ACTIVITATS DE L’AMPA:

Els dilluns de 17:30 a 18:30 hores i conversa
els dilluns de 18:30 a 19:30 hores, a la sala
de reunions de Zona Líquida (antiga sala
puntaires).

Manualitats

Petanca/bitlles. Els dilluns a les 17.30 hores.

Ball en línia (individual)

Taller de Rumikub

Els divendres, de les 17 a 19 hores.
Dates a concretar.

Club de lectura

Els divendres, de les 17 a 19 hores.
Dates a concretar.

Activitats trimestrals de l’àrea
d’Esports
Gimnàstica de la gent gran

Futbol sala. Els dilluns a les 18.30 hores i els

dimecres a les 17.30 hores.

Cros/atletisme. Els dimarts a les 17:30 hores.
Judo. Els dimarts, a les 18:30 hores.
Costura. Els dimecres (cada 15 dies) a les 15:30

Ganxet i mitja

hores.

Els dissabtes de 17 a 10 hores, a l’aula d’art.

Acompanyament educatiu. Els dimecres (cada

Gimnàstica de manteniment

Psicomotrocitat. Els dimecres (cada 15 dies) a

24 DE SETEMBRE
Lliurament dels premis de Xallenger BTT
Terres de l’Ebre
A les 19 hores, a la Societat.

24 DE SETEMBRE
Festa de la tardor

Amb curses de piragües, karaoke i Dj.
A partir de les 17 hores, al Club Nàutic.

Cercle de dones

Un divendres al mes (el més proper a la lluna
plena) de 19 a 21 hores, a la sala reunions
Zona Líquida.

Els dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 11
hores, a la Sala Polivalent.
Els dilluns i dimecres, d’11 a 12 hores, i els
dijous de 10 a 11 hores.
Els dimarts, dijous i divendres, de 20 a 21
hores. A la Sala Polivalent.

Els divendres de 20:30 a 21:30 hores, a la sala
petita de la segona planta de l’Ajuntament.

15 dies) a les 16:30 hores.

les 16:30 hores.

Moixaines, jocs i canços de falda

Els dilluns de 17:45 a 18:30 hores, a la sala
multiusos de l’escola Sant Agustí.

Patchwork

Mecanografia. Els dimecres a les 18:30 hores.

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

Pàdel. Els dijous a les 17.30 hores.

Zumba

Competicions de futbol sala. Els divendres a

Els divendres de 18 a 19 hores, al gimnàs de
l’Ajuntament.

Aloha. Els dissabtes a les 15:30 hores.

*Més informació i inscripcions a la Llibreria
Anna (carrer Major, 47A).

les 17:30 hores.

*Les activitats estan subjectes al nombre de
nens que s’hi inscriguin.

www.riba-roja.cat/agenda

CALENDARI DESPLEGAMENT
RECOLLIDA PORTA A PORTA
3/10 al 7/10: Repartiment del MATERIAL a les cases.
4/10: REUNIÓ INFORMATIVA a l’Ajuntament.
7/10 (de 10 a 13 hores): PUNT INFORMATIU al mercat municipal.
Del

10/10 (22 hores): Primer

dia del NOU SERVEI.

