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LA LLAR D’INFANTS REOBRIRÀ AL 
SETEMBRE AMB 9 ALUMNES (Pàg. 6)

RECOLLIDA DE SIGNATURES PER 
RECUPERAR EL SERVEI D’ATENCIÓ 
MÈDICA (Pàg. 3)

L’ESCOLA SANT AGUSTÍ ES PREPARA PER 
ATENDRE ELS 61 NENS MATRICULATS 
PER AL NOU CURS ESCOLAR (Pàg. 6)

RIBA-ROJA SUPERA EL CONFINAMENT sense haver de lamentar 
cap víctima del coronavirus, malgrat algun ensurt i la por al cos amb 
la que molts veïns han conviscut els darrers mesos. Coincidint amb el 
tancament de l’escola, ja el 12 de març l’alcalde va decretar tancar la llar 
de Jubilats, la biblioteca i dels parcs, així com del mercat setmanal dels 
dilluns i divendres i de les oficines municipals, habilitant un telèfon mòbil 
d’atenció al públic i impulsant el teletreball. L’Ajuntament ha coordinat 
l’estat d’alarma al municipi, amb especial atenció a la població de més 
edat i a garantir el proveïment de queviures i productes bàsics, a través 
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del comerç local. Així, es va contactar amb les persones grans que 
viuen soles i en els casos que ho demanaven se’ls facilitava la compra i 
productes farmacèutics, perquè no haguessin de sortir al carrer; s’ha fet 
un seguiment dels casos vulnerables per part dels Serveis Socials; i s’han 
impulsat activitats per promoure el bon veïnatge i el suport anímic entre 
els veïns, com els vermuts i la felicitació d’aniversaris o posar música per 
la megafonia municipal. El repte és, ara, amb la desescalada, mantenir 
la situació sota control, malgrat els brots que els experts alerten que se 
succeiran fins que es disposi d’una vacuna. Pàgina 4 i 5 

SENSE FESTA MAJOR L’Ajuntament ha comunicat a les entitats locals, així 
com als dos hereus i la pregonera de 2020, la suspensió de la Festa Major 
de Sant Bartomeu. Les dades cada dia més preocupants i el degoteig de 
nous casos de coronavirus al país han aconsellat prendre una decisió 
“dolguda, però responsable”. I insisteix que cal complir les mesures 
bàsiques per prevenir contagi. Pàgina 8

UNA PRIMAVERA PLENA D’ACTIVITATS... 
ALS BALCONS I A CASA (Pàg. 5)

NOVA NORMALITAT
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Us fem arribar a les vostres mans el primer butlletí de l’any, en absència del  de 
primavera per motius obvis. No sé si puc dir que el fet és símbol de normalitat dins 
del que alguns anomenem la “nova normalitat”. En tot cas, estic content en veure 
com a poc a poc, anem recuperant tots aquells aspectes de les nostres vides 
que s’havien vist posposats per efecte de la pandèmia. Ens ho hem guanyat, crec 
que la societat local va respondre de forma exemplar tant en l’àmbit individual 
com col•lectiu en els moments més àlgids del confinament. El respecte a les 
recomanacions de les administracions públiques i la participació de les iniciatives 
de la Casa de la Vila per tal de fer-nos sentir una vila segura, viva i cohesionada en 
són el millor exemple. 

De la mateixa manera, em preocupa el relaxament de les últimes setmanes, 
us demano que sigueu conscients que tot i viure en els avantatges d’un poble 
mediterrani d’interior, disposem d’una població important de gent gran, que 
cal cuidar i protegir. No ha estat fàcil la gestió de la situació: estem davant 
d’una situació que cap generació de les presents havia vist abans, els canvis de 
criteris constants -ben entesos- per part de les administracions supralocals... 
de tot plegat, em quedo amb l’afabilitat, la gratitud i el fet de compartir les 
experiències de totes aquelles persones grans que viuen soles, quan les trucava 
des del despatx per atendre les seves demandes o senzillament treure’ls del seu 
moment de solitud.

També aprofito aquest espai per agrair al comerç local, l’ànim de col.laboració 
i servei públic que vam mostrar durant els primers mesos de confinament. 
Disposar d’aquest teixit comercial ha estat un peça clau per assegurar 
l’abastiment al poble de productes bàsics, alhora que han mostrat una proximitat 
a la nostra gent gran que sense adonar-nos-en es traduïa en seguretat sanitària. 
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977 095 155
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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: dilluns, dimecres i divendres de 11 a 13 h

PREGONS I

AGENDA D’ACTES

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.riba-roja.cat/

Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre

Com a societat us demano que estigueu 
atents a la recuperació dels serveis 
públics, a no perdre ni un dels serveis 
dels pilars del nostre estat de benestar, 
que durant tantes generacions hem anat 
guanyant. La Corporació, un cop més, 
estarà al costat de la nostra ciutadania en la defensa d’aquests.

Quan llegireu aquestes paraules, ja haurem anunciat la suspensió dels actes de 
la Festa Major: una decisió difícil i dolguda, però necessària. La salut i la seguretat 
dels riba-rojans passa per davant de l’economia i la cultura. Les dades de la 
pandèmia en la nostra regió sanitària no són millors que les que es donaren en el 
confinament de la Setmana Santa.

Si alguna cosa hem après de la situació viscuda és la gestió de la provisionalitat i 
la convivència amb la incertesa, lluny d’aquella seguretat plàcida que ens ofereix 
la societat occidental. Per contra, i en positiu, crec que hem après a valorar més 
l’aquí i l’ara, tot eliminant  ancoratges del passat i minimitzant la sovint obsessiva 
planificació del futur. Des de l’aquí i l’ara de la quotidianitat que ens ofereix la 
nostra vila us desitjo que passeu un molt bon estiu. Des del més sentit record dels 
afectats i víctimes de la COVID, i la màxima gratitud i admiració cap al personal 
del món sanitari m’acomiado de vosaltres apel.lant al sentit de la responsabilitat 
individual, per continuar sent el que hem estat col.lectivament: una societat 
responsable que se sap cuidar a si mateixa.

Salut... i bon estiu a tothom!

pregons-electrònics
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Paradoxes del destí, la situació 
sanitària no permetrà als riba-
rojans estrenar la nova pista d’estiu 
per als balls de la festa majors 
d’enguany. L’estrena d’aquest nou 
equipament s’haurà de posposar, 
de moment sine die, a l’espera de 
com evoluciona la pandèmia. Amb 
tot, la remodelació de la Societat ha 
permès duplicar aquest aforament 
(fins al miler de persones), 
igualant tota la planta baixa a un 
únic nivell per ampliar l’espai 
de la pista de ball. També s’ha 
ampliat l’escenari, que a més es 

LA NOVA PISTA D’ESTIU 
DE LA SOCIETAT, A PUNT

rebaixa a 0,8 metres del terra, i no 
caldrà llogar l’ampliació per a les 
orquestres. Dues escales laterals, 
una de pujada i l’altra de baixada, 
permeten habilitar l’altell del 
primer pis, ja que han desaparegut 
les llotges de la planta baixa. 

La reforma de la pista de ball, 
que va passar a ser de titularitat 
municipal l’any 2013, s’ha dut a 
terme per adequar l’equipament 
a la normativa de seguretat de 
locals públics. S’han invertit uns 
201.000 euros per remodelar un 

LA PLANTA BAIXA ES VA DEMOLIR PER REMODELAR TOTA LA PISTA.

60%
dels veïns de Riba-roja 

tenen més de 
seixanta anys, 

i se senten desatesos

RECOLLIDA DE SIGNATURES PER RECLAMAR AL 
GOVERN LA REOBERTURA DEL CONSULTOR MÈDIC
AJUNTAMENT I JUBILATS, DE LA MÀ PERQUÈ ES RESTABLEIXI EL SERVEI DIARI QUE HI HAVIA ABANS DE LA COVID-19 

“La gent gran som els grans 
oblidats d’aquesta crisi de la 
COVID i això que som un col.lectiu 
especialment vulnerable”. Parla 
Rosa Mari Alcover, presidenta 
de l’Associació de Jubilats. 
Aquesta entitat local ha impulsat 
una recollida de signatures per 
reivindicar que es restableixi 
el servei sanitari que hi havia 
abans del confinament al poble. 
L’Ajuntament s’hi suma, amb la 
moció aprovada per unanimitat 
al Ple Municipal, i fa extensiva la 
petició a la Direcció Territorial 
i al Departament de Salut de la 
Generalitat. 

Reclamen que els veïns de Riba-
roja tornin a disposar de metge 
durant els matins de dilluns a 
divendres. Arran del tancament 
del consultori local, hi ha molts 
jubilats que han de desplaçar-se 
al Centre d’Atenció Primària (CAP) 

ELS VEÏNS QUE VULGUIN SIGNAR LA PETICIÓ PODEN FER-HO CADA DIA, 
DE 12 A 13 HORES, A L’OFICINA DE LA LLAR DELS JUBILATS.

de Flix, i això “està provocant mal 
estar i angoixa a la gent gran, 
especialment als que viuen sols 
i tenen problemes de transport. 
Molta gent no té mitjans per 
desplaçar-se i allí a Flix, a més, hi 
ha una acumulació de gent d’altres 
pobles que fa incrementar el risc 
de contacte”, diuen els jubilats.

Un servei imprescindible
Des de l’Ajuntament preocupa 
l’impacte que la situació actual 
pot tenir sobre la població més 
envellida i denuncien la falta 
d’informació. “La COVID no pot ser 
una excusa per retallar el servei 
als pobles. Tenim la sensació que 
les decisions es prenen segons 
les necessitats de les zones 
metropolitanes, però no es té en 
compte la realitat als pobles”, diu 
l’alcalde, Antonio Suárez. 

Del mateix parer és el cap de 
l’oposició, José Luís Aparicio, que 
denuncia que els darrers anys s’han 
perdut més de mil professionals 
a la Sanitat i no es cobreixen les 
jubilacions: “És penós. La gent jove 
està acostumada a les tecnologies 
i ho viu diferent, però per a la gent 
gran aquesta situació és fatal: 
psicològicament necessiten un 
acompanyament i el contacte 

personal amb el seu metge”.

La regidora d’Igualtat, Maria 
Franquet, constata que “la COVID 
ha agreujat les desigualtats de 
gènere durant el confinament, 
també amb la gent gran, ja que la 
majoria de veïns de més edat que es 
troben amb aquesta problemàtica 
són dones vídues que viuen soles: 
“És imprescindible reprendre 
l’atenció sanitària per rebaixar 
la soledat i totes les dificultats 
afegides que poden suposar per a 
aquestes dones”. EL CONSULTORI, ARA TANCAT.

equipament obsolet, construït 
als anys 60 del segle passat pels 
mateixos veïns del poble, millorant 
els accessos i les instal.lacions 
elèctriques i contra incendis de la 

pista d’estiu. Es manté l’entrada 
des del carrer Fatarella, així com la 
taquilla, reubicant però els lavabos 
i la barra del bar i habilitant un petit 
magatzem. 

LES OBRES DE REFORMA HAN PERMÈS DUPLICAR 
L’AFORAMENT FINS A LES MIL PERSONES
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ELS RESIDUS DE REBUIG I 
ORGÀNICA CAUEN EN PICAT
Durant el confinament, el volum de 
residus generats al municipi s’ha 
reduït gairebé un 70% respecte 
a les dades registrades des del 
2017, any en què es va implantar 
el sistema de recollida selectiva 
porta a porta. Així, a l’abril i maig 
la fracció del rebuig ha patit un 
descens d’un 72%, passant d’una 
mitjana de 13,28 tones mensuals 
a les 8,8 recollides enguany. Pel 

que fa a la recollida d’orgànica, ha 
caigut de les 12,10 tones a les 4,15. 
El regidor de Medi Ambient, Lluís 
Busom, ho atribueix “al tancament 
de bars i restaurants, a la falta de 
veïns de segona residència i al fet 
que no s’hagi utilitzat dos punts 
negres de la recollida selectiva: 
l’illa d’emergència de l’escorxador 
i el punt de recollida ubicat a la 
zona de les barbacoes”.  

L’Ajuntament ha renovat la 
instal.lació elèctrica de la planta 
primera de la Casa de la Vila, on 
se situen les oficines municipals, 
canviant les 130 bombetes per 
llums LED. La mateixa tecnologia 
s’ha instal.lat també als 13 focus 
de les façanes exteriors, així 
com als del pati de l’escola Sant 
Agustí. L’objectiu és reduir la 

TECNOLOGIA LED PER REDUIR LA 
FACTURA MUNICIPAL DE LA LLUM

ALERTA! L’ESTIU ÉS SINÒNIM 
D’ALT RISC D’INCENDI FORESTAL

potència elèctrica i, així, el rebut 
de la llum, en una actuació que 
es fa per fases. En una primera 
es va actuar a la sala de Plens 
i, més endavant, està previst 
també instal.lar-ne a les dues 
sales polivalents i als baixos 
de l’ajuntament, així com a la 
Zona Líquida i a la Llar d’Infants 
municipal.

Màxima alerta per l’alt risc 
d’incendi aquest estiu a tot 
Catalunya, també a Riba-roja, 
especialment a la zona forestal 
de més amunt de la presa. 
L’Ajuntament estudia solucions 
agropecuàries a mitjà termini 
en aquest àmbit. Mentrestant, 
s’ha desbrossat la vorera de la 
carretera a la Pobla de Massaluca.  

Pel que fa als camins municipals, 
s’ha incidit en les tasques de neteja 
i desbrossament de les voreres i 
embornals de recollida d’aigües 
pluvials, després que les pluges 
d’aquesta primavera provoquessin 
una crescuda descontrolada 
d’herbes, dificultant-ne la 
circulació. En cas de veure fum o 
foc, s’ha de trucar al 112.

LA CRISI DE LA COVID19 HA COINCIDIT AMB L’ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 39/2015, QUE OBLIGA A FER TOTS ELS 
TRÀMITS AMB L’AJUNTAMENT ELECTRÒNICAMENT. EL TELETREBALL HA ESTAT CLAU PER SUPERAR LA SITUACIÓ

La gestió de la crisi sanitària ha 
afectat també a les administracions 
públiques, en el cas de l’Ajuntament 
des d’un primer moment es van 
tancar les oficines municipals i 
es va habilitar un telèfon mòbil 
d’atenció als ciutadans. Els 
tècnics i administratius es van 
també confinar a les seves cases 
i van passar a fer teletreball, i tot 
i que “inicialment faltaven mitjans 
i experiència per treballar a 
distància, la situació s’ha superat 
amb bona nota gràcies a la 
implementació de l’administració 
electrònica realitzada els darrers 
anys”, valora el Secretari Municipal, 
Joan Baptiste. 

La digitalització suposa canvis en la 
gestió i tramitació dels expedients, 
incrementant la càrrega de treball, 
amb procediments més complexos 
i un circuit de signatures que 
garanteix el compliment de la llei. 
Tot plegat, és un canal més àgil, 
segur i eficient. I ha permès a 
l’Ajuntament continuar funcionant 

IMPULS A L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

TREBALLADORS MUNICIPALS, ATENENT ELS CIUTADANS AMB MESURES.

La zona poliesportiva disposa 
des d’aquest estiu de dos 
punts d’accés wifi oberts a 
tots els ciutadans: Pavelló 
i Piscines, que poden així 
connectar el seu dispositiu a 
internet de manera gratuïta. 
En total 200 Mb, a repetir entre 
els usuaris que es connectin. 
Es tracta d’una prova pilot, 
impulsada des de la regidoria 
de Comunicació, que vol 
estendre aquesta xarxa a 
altres punts estratègics del 
poble. A més, Riba-roja s’ha 
presentat al WiFi4EU, un 
projecte europeu que promou 
el lliure accés wifi als espais 
públics, i amb el qual opta a 
disposar de 15.000 euros per 
desplegar aquesta tecnologia 
al municipi.

PRIMER WIFI 
GRATUÏT A LA ZONA 
ESPORTIVA

Horari oficines municipals: 

durant l’estat d’alarma: s’han 
resolt totes les instàncies i els 
ciutadans s’han acostumat a 
relacionar-se telemàticament amb 

l’administració. Amb la fi de l’estat 
d’alarma, ara hi ha un increment 
de feina, però el pas als mitjans 
electrònics és ja definitiu.

Dilluns, dimecres i divendres 
de les 11 a les 13 hores.  

Tràmits  24 hores al portal web: www.riba-roja.cat/seu-electronica

L’ILLA DE CONTENIDORS SOTERRATS AL C/ SANTA MADRONA, ELIMINADA.
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UNA PRIMAVERA ACTIVA ALS BALCONS I AL WEB
UN CONFINAMENT MARCAT PER LA SOLIDARITAT ENTRE VEÏNS I EL SUPORT ANÍMIC AMB REPTES I ACTES ‘ON LINE’

El confinament sobrevingut va fer 
suspendre la romeria de Santa 
Madrona i el Copa de Lletres. Però 
passat l’ensurt inicial, dos caps 
de setmana després, Riba-roja 
es reactivava amb la proposta de 
sortir al balcó a fer el vermut els 
diumenges, i música sonant des de 
la megafonia municipal, fent sonar 
cançons a petició dels nens als 
migdies o felicitant els aniversaris 
públicament.

A faltar de poder sortir al carrer, 
la megafonia, l’eBando i el web 
de l’Ajuntament van desplegar-se 
com a eines de comunicació local. 
Els balcons van cobrar vida i va 
aflorar la solidaritat entre veïns, 
especialment per la gent gran. 
L’agenda de primavera, amb cites 
tan nostres com Sant Jordi i la Festa 
de la Clotxa, es va reprendre des 
dels balcons i el web municipal. De 
totes les iniciatives de la Regidoria 
de Cultura n’ha quedat testimoni 
a internet: exposicions virtuals de 
roses al balcó, de les clotxes i de 
les paelles que els riba-rojans van 
fer per l’1 de maig; l’entrevista a 
les protagonistes de la Festa de 
la Clotxa; lectures en veu alta de 
poemes i llibres; el conte ‘Un Sant 
Jordi confinat’ amb il.lustracions 
dels veïns i una història de Maria 
Franquet on el drac feia fora la 
COVID19... Creativitat a dojo, reptes, 
sortejos de lots de productes locals 
o material i, sobretot, una agenda 
de primavera represa, malgrat les 
circumstàncies, per acompanyar i 
animar els veïns i fer poble.

SUPORT AL COL.LECTIU LGBTIQ+ La regidoria d’Igualtat i els joves de la 
Txavalada han pintat un pas de vianants i un banc amb els colors de l’arc de 
Sant Martí, a la plaça dels Jubilats, per acabar amb els prejudicis i donar 
visibilitat a la lluita pels drets i la llibertat del col.lectiu LGBTIQ+.

RENOVACIÓ ALS PARCS INFANTILS  L’Ajuntament ha col.locat uns gronxadors 
a la zona infantil del carrer Lleida, a l’entrada del poble, i ha retirat el vaixell 
i una caseta en mal estat del parc de Mercè Rodoreda, on hi ha instal.lat un 
tobogan i, a petició d’alguns pares, dos nous bancs i una paperera. 
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El Ple Municipal ja ha aprovat el 
nou contracte per poder reprendre 
l’activitat de la llar d’infants 
municipal al setembre, coincidint 
amb l’inici del nou curs escolar i 
amb la previsió inicial de 9 alumnes. 
Aquest era el tràmit que faltava per 
adjudicar novament el servei a la 
Fundació per a l’Acció Educativa, del 
grup Sagessa, que havia presentat 
l’oferta més avantatjosa de les tres 
que hi optaven. 

I és que, a més de buidar les aules, 
la declaració de l’estat d’alarma 
per la COVID-19, a mitjans de 
març, va paralitzar el procés 
d’adjudicació del nou contracte 
perquè el procediment es trobava 
pendent del tràmit municipal. 
Amb l’Administració aturada, 
l’Ajuntament va acordar amb 

LA LLAR D’INFANTS REOBRIRÀ AL SETEMBRE 

Sagessa suspendre temporalment 
el contracte a l’espera que el 
Departament d’Educació permetés 
reobrir. En el moment del tancament 
hi havia escolaritzats 14 alumnes de 
0 a 3 anys. 

Servei reduït al juliol
Per compensar la suspensió 
temporal del servei, que no es va 
poder oferir al juny com l’escola 
perquè faltava enllestir l’adjudicació 
per Ple, l’Ajuntament ha ofert a les 
famílies afectades la possibilitat 
de tornar a escolaritzar els nens 
al juliol, últim mes d’aquest curs 
escolar. Així, quatre famílies s’han 
acollit a aquesta mesura, de les 10 
places finalment disponibles. La 
llar s’ha adaptat a les mesures que 
requereix la pandèmia i funciona de 
9 a 1, al matí, fins al 31 de juliol.

61 ALUMNES S’HAN MATRICULAT DE CARA AL 
SETEMBRE QUAN ES PREVEU TORNAR A LES AULES

La comunitat educativa de 
l’escola Sant Agustí també s’ha 
hagut d’adaptar al tancament 
sobrevingut de les aules, el 12 
de març. La directora, Olga 
Casals, valora molt positivament 
la resposta de les famílies i 
l’alumnat per adaptar-se a les 
circumstàncies i en destaca “la 
millora en les competències 
digitals i l’autonomia que ha 
suposat per als alumnes viure 
aquesta excepcionalitat”.

El canal eBando obert aquest curs 
ha estat una eina indispensable 
per mantenir la comunicació, 
també el correu electrònic, el web 
de l’escola i el de l’Ajuntament, on 
s’han publicat algunes tasques 
dels alumnes. “Hem tingut famílies 
molt col.laboradores i la resposta 
dels nens que han retornat la 
feina ha estat molt bona. Amb 
tot, hi ha a qui els hem perdut la 
pista i som conscients que no a 
tots els nens se’ls ha pogut fer 
un acompanyament perquè els 
pares treballaven i era difícil”. 
Algunes mares treballadores ho 
defineixen com una situació “molt 
estressant” i agraeixen el suport 

FINAL DE CURS ATÍPIC

entre elles, i en alguns casos 
l’ajuda de germans grans, per 
haver pogut “tirar endavant”.

Preparant el pròxim curs
El darrer dia de curs, en la curta 
trobada per recollir el material, 
l’opinió sobre l’excepcionalitat i 
el desig que no es torni a tancar 
l’escola davant una previsible 
nova onada de coronavirus eren 
unànimes. L’escola està elaborant 
un pla de contingència per al 
pròxim curs seguint les indicacions 
del Departament d’Educació, i 
la directora és optimista: “La 
nostra escola és prou gran i té 
espai suficient per poder aplicar 
mesures de prevenció, ja que el 
nombre d’alumnes (61 el pròxim 
curs) és molt inferior a la capacitat 
del centre, on als anys vuitanta 
havien arribat a ser 250”. Falta 
definir la mobilitat del professorat, 
ja que Riba-roja en comparteix 
una part amb la Palma. A més, 
“les eines digitals ha vingut per 
quedar-se”, diu Casals.

Millores a l’escola
Per la seva banda, l’Ajuntament 
ha aprofitat per avançar en la 

L’AJUNTAMENT HA RENOVAT EL CONTRACTE AMB EL GRUP SAGESSA DESPRÉS QUE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT 
D’ALARMA PARALITZÉS L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI AL MARÇ I EN PROPICIÉS EL TANCAMENT TEMPORAL

“He estat bé a casa, 

però si he de triar 

prefereixo anar a

l’escola amb els amics”

DILAN MORILLAS

“No era el final de curs 

que imaginava, sense 

poder celebrar el festival 

ni la festa d’aigua” 

MIRIAM AZDAD

“Ha sigut difícil treballar 

sense la mestra, i ens hem 

quedat sense festa de 

graduació a final de curs”

IZAN JOVAL

“No és el mateix que a 

l’escola però a casa he 

treballat. Em sento pre-

parat per anar a l’institut”  

MARC LLOP

“Estava avorrit de fer 

deures a casa. He trobat 

a faltar l’escola i els 

amics”

ALEJANDRO YORDANOV

“A l’escola aprens més. 

No m’ha agradat que la 

tanquessin, però estic 

content per a l’institut”. 

PAU RUBIO

“El suport dels pares ha 

estat molt important. Han 

millorat en competències 

digitals i en autonomia”

OLGA CASALS, directora

“Ens ha faltat acomiadar 

aquesta etapa vital, però 

estic orgullosa dels meus 

alumnes”  

ESTEL SUÑÉ, tutora de 6è

PROMOCIÓ 2019/2020

rehabilitació de l’edifici, arranjant 
la teulada i pintant l’ala dreta 
del primer pis com ja es va fer 
abans amb l’ala esquerra. I s’ha 
instal.lat un porter automàtic 
a l’entrada. El pròxim curs es 
preveu enllestir la pintura de la 
planta baixa, completant així la 
reforma de l’escola executada per 

fases els darrers anys. Igualment, 
s’han renovat les llums del pati, 
canviant a tecnologia LED, amb 
l’objectiu d’impulsar un estalvi 
energètic. Aquesta inversió se 
suma al canvi d’instal.lacions que 
es va fer amb la calefacció per 
biomassa, modèlic fa anys per a 
altres centres educatius del país.

QUATRE INFANTS S’HAN REINCORPORAT A LA LLAR AL JULIOL.

SUSPÈS EL CASAL D’ESTIU  per la pandèmia. S’ha prioritzat minimitzar el 
risc de contagi davant les dificultats de garantir el compliment de la normativa 
amb els nens, conscients de l’esforç que es demana a les famílies. 



Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
ESTIU 2020 Publicació trimestral d’informació municipal

www.riba-roja.cat 07

OPINIÓ

QUE LA COVID NO SIGUI UNA EXCUSA...
Les societats avançades es recolzen en els 3 pilars de l’estat del benestar 
que ha estat construïdes amb l’esforç i la lluita de moltes generacions. 
El sistema sanitari català ha estat un dels models per les societats 
occidentals. La seva creació, amb figures destacades com el ministre 
Ernest Lluch i el conseller Josep Laporte, ha permès disposar en pobles 
com el nostre d’una atenció sanitària primària de primera qualitat i de 
proximitat. El consultori local amb aquesta atenció primària de dilluns a 
divendres i de 8 a 15h ha satisfet els riba-rojans de més d’una generació.
Podem entendre, que durant els períodes de confinament de la pandèmia 
s’hagi hagut de restringir l’accés a aquest servei dirigint-lo al CAP de Flix, 
per tal de preservar la salut i els contagis d’un personal sanitari que ho ha 
donat tot. 

En el moment de tancament d’aquesta edició disposem només de 2 dies 
d’atenció mèdica i 4 dies de servei d’infermeria de la setmana, però encara 
desconeixem quina previsió hi ha en la recuperació del 100% del servei 
perque ha ciutadania no ha estat informada per part del Departament de 
Salut de la Generalitat.

Avui per avui qualsevol jubilat de poble té més facilitat d’accés a bars i 
restaurants  que a una atenció primària en estàndards de qualitat idèntics 
als anteriors a la pandèmia... i encara desconeixem el perquè.
Des de Més Riba-roja estarem al costat de la nostra ciutadania atents a la 
recuperació íntegre d’aquest servei bàsic essencial i en peu de lluita per 
evitar que la pandèmia sigui l’excusa d’una nova retallada. Que la COVID 
no sigui l’excusa...

CP

¡EN SILENCIO!
Así hemos pasado el estado de alarma, aguantando y recordando 
a los familiares amigos y seres queridos, en nuestros domicilios, 
estoicamente, con sacrificio, viendo como otros no respetaban 
las normas, pasamos por fase 0-1-2-y 3 comprobando que aquí en 
nuestra Villa, Riba-roja habíamos conseguido pasar sin grandes 
datos de la Pandemia, felicidades a todos los que con su sacrificio lo 
consiguieron. Ya estamos fuera del estado de alarma, muchos siguen 
las normas, otros se relajaron, esto es lo que traerá, el rebrote, por 
unos cuantos de aquí y otros de fuera volvemos a estar en peligro 
somos todos nosotros los que tenemos con nuestra responsabilidad 
demostrar que Riba-roja está venciendo el Covid 19, pidamos a 
nuestros vecinos y visitantes que no nos pongan en peligro. Yo 
pediría y exijo que los trabajadores municipales den ejemplo de 
esa responsabilidad, es misión del equipo de Gobierno vigilar y 
recomendar que se cumpla, tenemos ejemplos de rebrotes muy 
cerca de nosotros, no sigamos ese mal ejemplo, nosotros desde esta 
tribuna queremos pediros responsabilidad y solidaridad con nuestros 
mayores, aquellos que con su trabajo consiguieron levantar una vez 
más nuestra Villa, nuestro pueblo, en momentos como los presentes 
es cuando un pueblo, una comunidad, tiene que dar ejemplo, cuidando 
a nuestros mayores y niños evitando contaminarles de una forma 
muy sencilla 

¡Respetar y cumplir las normas! No es el momento de la crítica 
política, que la hay, ya se hará. 

La regidoria d’Igualtat va 
presentar pel 8 de març, Dia 
Internacional de la Dona, 
el documental ‘Parlen les 
dones’. 29 veïnes de diferents 
generacions expliquen en 
primera persona la seva 
experiència i opinió sobre 
els rols de gènere, la falta 
de llibertat, l’anhel d’igualtat 
i la sensació d’inseguretat 
caminant pels carrers del 
poble. Accediu a veure’l amb 
aquest codi QR:

DOCUMENTAL 
“PARLEN LES 
DONES”

LA FESTA DE SANTA AGDA EN IMATGES

1. PODI FEMENÍ DE LA IV CURSA POPULAR SOLIDÀRIA AMB LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER.  2. SORTIDA EN 
PROCESSÓ DE L’ALCALDESSA, MARIA ROSA GARCIA PIÑOL I LA REGIDORA, EVA VIOL AMBRÓS.  3. PLE DE 
SANTA AGDA, AMB TERE CORCUERA ALABART DE PREGONERA.  4. PROCESSÓ AMB LA COCA BENEÏDA.4

1 2
3
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AGENDA

És la cita per excel.lència per a 
tots els riba-rojans, i si es podrien 
celebrar, o no, ha estat una de les 
preguntes que més s’han sentit 
a dir. Les regidores de Festes, 
Cultura i Joventut, Gemma Gay 
Consola i Maria Franquet, feia 
mesos que treballaven de valent 
per tancar un programa conscients 
que fins al darrer moment estaria 
enlaire, pendent de l’evolució 
del Covid19. No havia de ser un 
programa de festes convencional. 
Ja estava previst adaptar formats, 
complir unes normes bàsiques de 
prevenció, prendre la temperatura 
per accedir als llocs, controlar 
l’aforament...

Finalment, però, la situació de la 
pandèmia aconsella no celebrar 
la festa major, una notícia que no 

SUSPESA LA FESTA MAJOR DE SANT BARTOMEU
ha agafat per sorpresa als veïns: 
“Es veia venir, i tal qual estan les 
coses al voltant és el millor que 
es podia decidir. L’any que ve ja les 
celebrarem” diu Leonor Cervelló, 
la riba-rojana que aquest any 
tenia l’honor de fer de pregonera 
de la festa major després de la 
seva jubilació com a mestra i 
directora de l’escola Sant Agustí 
de Riba-roja. Leo no amagava la 
seva desil.lusió en rebre la notícia, 
igual com els dos hereus de 2020: 
Pau Sánchez i Saul Guillén. Els 
dos quintos també s’ho han pres 
amb resignació: “Sempre ens ha 
fet il.lusió ser hereus però a poc a 
poc s’anaven anul.lant les festes 
d’altres pobles, vols pensar que 
sí però veus que no... Ja ens ho 
imaginàvem. Haurem d’esperar al 
2021”, diuen. 

PAU SÁNCHEZ VIOL I SAÚL GUILLEN REINA SÓN ELS HEREUS DE 2020. 

DIVENDRES
7

AGOST
19H

Festa de Santo 
Domingo 
Misa

DISSABTE
8

AGOST

Caminada al 
Capvespre sota 
la Pluja d’Estels

DISSABTE
5

SET.
21.30

VIII Caminada de 
la Lluna Plena
Sortida des de la plaça 
de la Vila

Consulta actes a: www.riba-roja.cat/agenda


