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NOVA TEMPORADA DE CAMINADES 
FIGOT TOUR 2020/21 (Pàg. 6)

EL SECTOR DE LA PESCA RECLAMA 
INVERSIONS AL PANTÀ (Pàg. 4)

NOVA PROGRAMACIÓ DE L’AULA D’ART 
PER A PETITS, JOVES I ADULTS (Pàg. 7)

NÚM

26
BUTLLETÍ MUNICIPAL    

TARDOR 2020

71 ALUMNES TORNEN A L’ESCOLA I LA 
LLAR D’INFANTS AMB UN PROTOCOL 
ANTI-COVID (Pàg. 6)

LA PISTA D’ESTIU DE LA SOCIETAT LA LLUM DEL DIA de Riba-roja d’Ebre 
va tornar a brillar dissabte 10 d’octubre com en una de les millors nits de 
festa, aquest cop després de la seva sisena reforma. La Societat, aixecada 
als anys vint del segle passat pels mateixos veïns, ha vist transformada la 
seva pista de ball exterior per convertir-la en un equipament del segle XXI, 
ara de titularitat municipal. Una representació dels veïns que van poder 

assistir a l’acte seia, per unitats de convivència, a la cadira assignada per 
l’organització, mantenint el protocol per la Covid 19. Entre el públic, un 
desig compartit: que l’any que ve per festes majors la puguem gaudir tots 
com en les seves grans nits, nits com la d’ahir. Mentrestant, s’ha estrenat 
en un vespre ventós d’octubre, amb una gala on només va faltar el bon 
temps del mes d’agost. Pàgina 3

INAUGURACIÓ DE LA PISTA D’ESTIU

GALERIA DE FOTOS AL WEB RIBA-ROJA.CAT
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Arrenca un nou curs escolar després d’un estiu marcat per l’absència de la 
remor cultural i esportiva pròpia de la nostra vila... Personalment he trobat 
a faltar la remor sorda dels paperets que esperava ser emmudida per la 
tronada de finals d’agost.

Crec que hem superat l’estiu amb molt bona nota, l’estat de salut del veïnat 
es manté en un bon nivell. Des de la Corporació s’han hagut de prendre 
decisions difícils davant una situació completament nova i desconeguda on 
molts veïns ens heu plantejat molts interrogants, sovint difícils d’argumentar. 
Hom no podia entendre perquè vam deixar de banda el casal d’estiu o els 
cursets de natació, i en canvi obríem les piscines municipals. També es va 
qüestionar perquè es van mantenir una festa major fins a mitjan juliol. No 
ha estat fàcil, però sí que teníem clar que l’acció conjunta de tots els veïns en 
exercici de la seva responsabilitat individual i col.lectiva, amb les decisions 
fermes preses des de l’ajuntament, eren l’única manera de salvar una 
situació que estem superant. Cal, però, no abaixar la guàrdia i mantenir-nos 
atents que esquivar de nou qualsevol entrebanc, que de sorgir superarem 
amb la calma i la serenor que com a societat hem mantingut fins ara.

L’Ajuntament ha estat en aquest temps al costat del ciutadà gràcies a 
l’administració electrònica per fer front al dia a dia. La porta de la Casa de 
la Vila era tancada... però l’administració ha continuat funcionant, donant 
resposta a les demandes ciutadanes. Vull agrair a tots els treballadors 
municipals l’esforç i la tenacitat per fer-ho possible. 

També vull remarcar que no s’han aturat obres que, com les de la Pista de la 
Societat, tornen a posar a disposició del ciutadà un espai històric renovat, no 
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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

només adaptat a la normativa, sinó als 
gustos i exigències de les generacions 
actuals. El batec d’un jove artista local 
presideix un espai que, de ben segur, el 
sentirem més nostre. També s’ha fet 
més evident que són necessàries obres 
en una xarxa d’aigua potable que acusa el pas dels anys en alguns carrers i 
una demanda extraordinària d’aquest servei durant els mesos d’un estiu, on 
la vila augmenta sensiblement la població. L’equip de govern ja està estudiant 
les actuacions a realitzar per tal de prioritzar les més urgents. 

El curs ha començat a l’escola i la llar d’infants, amb un augment sensible 
en els serveis de neteja i desinfecció d’aquestes instal.lacions, en una acció 
coordinada amb el Departament d’Ensenyament i les comunitats educatives 
d’ambdós ens, la millora manera de fer front als actuals moments d’incertesa. 
Però em disgusta la passivitat d’alguns companys de comarca, que davant 
la reducció de dies d’assistència mèdica i d’infermeria als consultoris locals, 
no exigeixen al Departament de Salut l’augment de recursos econòmics 
i humans perquè els pobles recuperin el servei de metge i infermeria de 
dilluns a divendres. Ens devem al poble que ens vota; el partit polític només 
ha de ser un instrument al servei del poble... un servidor no ho entén sinó així.

I així, esperançat en la recuperació del batec creixent de la nostra vila, 
m’acomiado demanant-vos de nou l’exercici de la vostra responsabilitat 
individual aquesta tardor.

pregons-electrònics
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LA PISTA D’ESTIU REVIU LES GRANS NITS
LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ VISITA LES OBRES EN LA INAUGURACIÓ D’AQUEST EMBLEMÀTIC EQUIPAMENT

“Riba-rojans, riba-rojanes, sentim 
aquesta Pista d’Estiu nostra i que 
per molts anys la puguem gaudir! 
És una obra de tot i per a tot el 
poble”, va dir l’alcalde de Riba-roja 
d’Ebre, Antonio Suárez, davant 
els veïns que omplien la pista per 
gaudir d’un vespre ben especial. 

La presidenta de la Diputació de 
Tarragona, Noemí Llauradó, va 
voler ser a Riba-roja per visitar les 
obres que han transformat aquesta 
emblemàtica Pista de la Societat. 
L’acompanyaven els alcaldes 
veïns de Flix, Ascó i l’alcaldessa 
de Villalba, i la comitiva municipal, 
encapçalada per l’alcalde i els 
regidors de la Corporació.

Després de signar en el llibre 
d’honor de l’Ajuntament, l’alcalde 
va poder posar al dia de la 
realitat local a la Presidenta, 
agraint el paper que aquest ens 
supramunicipal fa especialment 
per als ajuntaments petits de la 
demarcació. En les cas de les 
obres que ahir s’estrenaven, la 
Diputació de Tarragona ha aportat 
100.000 euros dels 266.000 del 
cost total de l’obra, entre els quals 
hi ha també els 80.000 euros 
del pressupost municipal que la 
COVID va impedir destinar la festa 
major de Sant Bartomeu enguany. 
Per la seva banda, Llauradó va 
destacar el suport de la Diputació 
als municipis i a la Cultura com a 
motor de la societat del benestar: 
“És un eix vertebrador que ens 
cohesiona com a comunitat i que 
ens iguala en oportunitats”.

Gala solidària 
La gala de la reestrena de la Pista 
de la Societat va ser solidària amb 
el projecte Emma d’investigació 
contra el càncer de mama, al qual 
es van donar 250 euros. La regidora 
de Benestar Social, Gemma Gay, 
va ser l’encarregada d’entregar el 
xec a l’entitat En la benvinguda, 
esglaonada, amenitzada per 
un pianista en directe, els veïns 
van poder immortalitzar el 
moment en un photocall. Les 
fotografies es faran arribar a les 
cases pròximament. Per últim, 
l’espectacle a quatre veus de 
Divina’s va acabar d’arrodonir una 
nit que serà recordada sempre.

Després dels moments difícils que 
es van viure el primer semestre de 
2019 amb la implantació d’una nova 
indústria al municipi, l’alcalde va 
titllar aquestes obres de la Societat 
com una prova de la “suficiència 
econòmica i financera que té avui 
l’Ajuntament”, la qual cosa permet 
“continuar fent inversions i millorar 
la vida dels riba-rojans”. 

Les pròximes actuacions i obres 
municipals seran la recuperació de 
la Baixada de la Barbulla i la plaça 
del Molí del Sindicat, la renovació 
de la canonada principal d’aigua 
potable del poble i el bar restaurant 
del Poliesportiu, que hauria d’estar 
obert l’estiu vinent.

El primer tinent d’alcalde, Jaume 
Agustí, que ha dirigit l’obra com 
a regidor de Serveis, va detallar 
les millores que s’han realitzat 
en aquest equipament municipal. 
“Hem adaptat el local a la 
normativa actual, la qual cosa 
ha permès duplicar l’aforament, 
fins al miler de persones. El canvi 
més significatiu són les dues 
escales laterals que permeten 
l’accés al primer pis, i sortida 
per desallotjar aquesta zona en 
cas d’emergència. També s’han 
eliminat els desnivells de la 
planta baixa, guanyant l’espai 
de les velles llotges per habilitar 
una gran pista polivalent. L’espai 
s’ha il.luminat amb tecnologia 
LED per reduir-ne el consum”.

La nova il.luminació, amb la 
combinació de l’antiga paret de 
pedra, el mural d’Albert Bonet 
i el joc que fan els tres escuts 
gravats metàl.lics a la barra: el 
de l’Ajuntament, el de la Societat 
la Llum del Dia i el de la marca 
Som Riba-roja d’Ebre, fan de 
la nova Pista un lloc especial, a 
l’alçada de l’espai emblemàtic 
que és per als riba-rojans.

Segons Suárez, la reforma ahir 
estrenada ha estat “una obra 
complexa” i ha volgut “no perdre 
l’esperit d’aquella pista que ha 

L’ESCENARI, ARA AMPLIAT, TÉ ACCÉS DIRECTE DES DE LA CARRETERA.

DUES ESCALES LATERALS PERMETEN ACCEDIR AL PRIMER PIS.

PROFUNDA REMODELACIÓ DE LA PISTA

marcat la joventut i la maduresa” 
de generacions de riba-rojans. 
Va fer menció especial als 
presidents i les diferents juntes 
de l’antiga entitat, així com als 
veïns i les seves aportacions 
històriques, i a la brigada 
municipal. 

Una de les incògnites era com 
s’ha transformat el racó jove 
ampliant la barra del bar, al 
costat de l’escenari, que també 
ha guanyat espai, evitant el 
lloguer d’una ampliació per a les 
orquestres, que a partir d’ara 
tindran accés directe des de la 

carretera. Majestuós també el 
mural que presideix la pista, amb 
una crida social al feminisme i a 
l’antiracisme de l’artista Albert 
Bonet. El grafiti gegant que ha 
pintat aquest riba-rojà de renom 
a la paret lateral del cinema va 
arrencar un fort aplaudiment del 
públic, molts d’ells sorpresos per 
la imatge. 

La reforma manté l’entrada a la 
pista des del carrer Fatarella, així 
com la taquilla. Al entrar dins, al 
costat del bar, hi ha els lavabos i 
un petit magatzem i per baixar a la 
pista s’ha fet una rampa d’accés.
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ELS INGRESSOS DE LA LLICÈNCIA I DEL PERMÍS DE 
PESCA ARA ES QUEDEN ÍNTEGRAMENT A BARCELONA 

L’Ajuntament i la Societat de Pesca 
la Carpa reclamen que els beneficis 
econòmics dels permisos de pesca 
que el Govern català gestiona al 
pantà de Riba-roja es reinverteixen 
a la Zona de Pesca Controlada 
(ZPC), facilitant així el manteniment 
del coto. I és que la gran afluència 
de pescadors ocasiona problemes 
de neteja i requereix una vigilància 
i un control dels quals els recursos 
actuals no permeten disposar, “i 
això que es tracta de la millor zona 
de pesca de Catalunya i un referent 
europeu”, diu el president de La 
Carpa, Lluís Tena. 

Segons els pescadors i 
l’Ajuntament, la recaptació 
econòmica dels permisos i 
llicències, que es calcula que 
arriba al voltant d’un milió d’euros 
anual a Catalunya, hauria de ser 
la principal font econòmica per 
gestionar la ZPC i garantir-ne un 
òptim estat: “Cal reinvertir els 
diners que dóna el pantà a la zona 
per posar fi a les problemàtiques 
actuals”, reivindiquen, citant entre 
aquestes l’acumulació de brossa, 
el risc de foc en època d’incendis, 
la falta de control de la zona, el 
manteniment dels accessos, les 
esculleres i la senyalització...

En les quatre dècades d’història 
del coto de pesca, la gestió dels 
ingressos ha anat a la baixa. 
“Inicialment el 75% dels ingressos 
es quedaven aquí, gestionats per 

RECLAM PER INVERTIR 
ELS BENEFICIS DE LA 
PESCA AL PANTÀ

EL PANTÀ ESTÀ SITUAT ENTRE CATALUNYA I ARAGÓ. LA RIBA CATALANA 
(ZPC EBRE 01, SON 30 QUILÒMETRES ENTRE LA GRANJA D’ESCARP I FLIX.

la Societat local, però amb els 
anys i els canvis legislatius de la 
Generalitat, aquests ingressos van 
anar disminuint, fins a arribar als 0 
euros en l’actualitat”, diu el regidor 
de Serveis, Jaume Agustí. 

Quan arribaven, els diners es 
destinaven a serveis de guarda, 
neteja i manteniment de la zona 
de pesca, de les barbacoes i de la 
zona d’esbarjo que es va construir 
al pantà. Però la falta d’ingressos 
va obligar a suprimir el lloc de 
treball del guarda i les seves 
funcions van ser assumides per 
alguns voluntaris, una fórmula que 
“amb els anys s’ha traduït en una 
degradació de la zona”, afegeix.

Qüestió de supervivència
Ho resumeix Lluís Busom, regidor 
de Turisme i Promoció: “Amb el 
guarda fluvial, estava tot net, tot 
restaurat i tot nou… Avui dia però 
aquí no arriben recursos ni cap 
ingrés directe dels pescadors, 
tot es queda a Barcelona. I si 
volem promoure aquest sector 
per crear riquesa no podem exigir 
a l’Ajuntament i a la Carpa que 
ho assumeixin absolutament tot! 
Els voluntaris fan molt, però no 
arribem a tot”.

“La seva supervivència passa per 
una bona gestió d’uns recursos que 
en l’actualitat no es reinverteixen al 
territori, tot i que la seva explotació 
genera molts beneficis”, diu Agustí.

Tot i ser un dels pilars econòmics i turístics del territori, el sector local 
de la pesca se sent oblidat per part de l’administració, que no els dóna 
veu en la gestió del pantà tot i ser bons coneixedors de la seva realitat. 
El cabal del riu el gestiona la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) 
i, segons Tena, “les pujades i baixades brusques del caudal afecten molt 
negativament a la pesca” en una zona que es considera “un destí de 
pesca de primer ordre en l’àmbit internacional”. 

La zona és coneguda com el Paradís del Pescador i atrau turistes 
d’arreu d’Europa, especialment per a la pesca de grans espècies: el silur, 
introduït als anys setanta, i el carpfishing són les modalitats estrella. A 
més, “és el millor escenari d’Espanya per entrenar per un campionat 
europeu, ja que es pot pescar en totes les modalitats”, afegeix.

RIBA-ROJA: EL PARADÍS DEL PESCADOR

L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre 
ha tancat un acord amb l’empresa 
ePorts, que gestiona la xarxa 
de fibra òptica del municipi en 
absorbir l’antiga empresa XEIC, 
per renovar la totalitat d’aquesta 
infraestructura, que en el cas 
de Riba-roja és de titularitat 
municipal. Així, s’ampliarà la 
capacitat, que era de 512 usuaris, 
duplicant-ne la capacitat fins als 

RENOVACIÓ DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA
1024, amb l’objectiu de posar fi 
als problemes que els darrers 
temps venia patint el servei.

Com explica el regidor de 
Comunicació, Cristian Morales, 
“la infraestructura havia quedat 
obsoleta i s’estaven produint 
incidències pel col.lapse del 
sistema”. Aquests problemes 
quedaran solucionats amb 

l’actuació que s’està duent a 
terme, i que es preveu que quedi 
enllestida abans de finals d’any. 
Les obres consisteixen en la 
substitució de totes les caixes 
de distribució de fibra òptica 
que donen senyal a les cases 
del poble que tenen contractat 
el servei. Les noves capçaleres 
permetran millorar el servei de 
telèfon, la connexió a internet 

Telèfon oficina Flix:

977 095 151
per donarse d’alta o 

comunicar incidències

i el senyal de televisió; i es 
garantirà el servei en el cas que 
marxi la llum al municipi. A més, 
l’ampliació permet assumir noves 
altes, arribant a tota la població.
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RIBA-ROJA NO RENUNCIA A LA ‘CULTURA SEGURA’
LA REPRESA DE L’AGENDA CULTURAL I FESTIVA, TOT I REDUÏDA, HA TINGUT MOLT BONA ACOLLIDA ENTRE EL VEÏNAT

L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre 
no volia acomiadar l’estiu sense 
cap manifestació cultural al poble. 
I ja al setembre, havaneres, circ 
i cinema a la fresca van aplegar 
veïns de totes les edats a la plaça de 
l’Església, un escenari prou ampli 
per a complir amb les mesures 
de seguretat contra la pandèmia, 
especialment l’aforament limitat. 

I és que “la Cultura és segura”, 
diu la regidora de Cultura, Maria 
Franquet, satisfeta amb la bona 
resposta que tenen la programació 
d’actes en aquests temps difícils i el 
respecte mostrat pels participants 
a les normes anti-COVID aplicades 
per accedir a la plaça: distància 
social, mascareta, rentat de mans, 
control de temperatura i registre 
del públic assistent per poder 
rastrejar els contactes, en cas de 
donar-se un cas positiu. 

Cultura també a la tardor
La voluntat municipal és poder 
seguir donant suport i programar 
alguns actes culturals aquesta 
tardor i hivern, encara que s’hagin 
de canviar els formats habituals. 
És el cas de la celebració del 25N, 
ja que “no volem deixar passar per 
alt una data tan assenyalada del 
calendari per reivindicar la igualtat 
de gènere i el paper de la dona”, 
afegeix Franquet, primera regidora 
d’Igualtat que ostenta aquest càrrec 
al Consistori riba-rojà. Una altra 
cita destacada ha estat l’estrena de 
la nova Pista d’Estiu, en un format 
que ha permès als riba-rojans 
conèixer de prop la transformació 
d’aquest espai emblemàtic i el 
mural d’Albert Bonet que a partir 
d’ara el presideix. El Copa de 
Lletres, en canvi, es posposarà per 
petició de la pròpia organització.

Manifestacions esporàdiques 
“Tots vam sentir nostàlgia de la festa 
major, que no vam poder celebrar 
com cada any per precaució”, 
afegeix Franquet. Amb tot, els coets 
per anunciar la Festa Major de Sant 
Bartomeu van arribar puntuals 
a la cita de cada any, i actes tan 
nostrats com la ballada de la jota 
del dia 24, l’encesa de carretilles 
sota la casaca dels Figots Satànics 
la nit del 28 o posar-se el capgròs 
la canalla per celebrar que és Festa 
Major es van poder viure en petit 

comitè, deixant-nos moments molt 
emotius. Fins i tot els gegants de 
la Vila van fer acte de presència 
a l’Ajuntament, on durant tota la 

setmana els més petits els van 
poder visitar il.lusionats per no 
faltar a la tradició. Un sentiment 
compartit inundava el veïnat, 

esperançat que l’any que ve es 
podran recuperar i celebrar els 
actes de la Festa Major de Sant 
Bartomeu amb normalitat.
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L’escola Sant Agustí va reobrir 
portes el 14 de setembre als 63 
alumnes que hi estudiaran aquest 
curs escolar. Un curs marcat 
per la Covid 19 i les mesures de 
seguretat i protocols preventius 
per evitar contagis a les aules, 
recollides al pla d’organització 
ZER 2020-21 aprovat pel Consell 
Escolar Municipal, i compartit 
amb l’escola de la Palma d’Ebre. 

La principal novetat és la creació de 
quatre grups estables que estaran 
separats i no compartiran espais 
a l’escola, tampoc al pati ni en les 
entrades i sortides al centre. S’ha 
habilitat una ala de l’edifici per a 
cada grup: Infantil (P3-P5), cicle 
inicial de Primària (1r i 2n), Mitjà 
(3r i 4t) i Superior (5è i 6è). També 
s’han determinat les eines digitals 
que mestres, alumnes i famílies 
utilitzaran en cas de nou confinament 
i es dedicarà una franja horària per 
practicar-les a classe. El control 
de la temperatura a l’entrada, l’ús 
de mascareta per als majors de 
sis anys, la higiene de mans i la 
desinfecció d’espais i materials són 

HI HA UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

COMENÇA UN NOU CURS AMB 
MESURES PREVENTIVES ANTI-COVID

ALS FIGOTETS...

En el cas de la llar d’infants 
municipal els Figotets, el curs 
s’inicia amb 8 alumnes, tot 
ells de P2. La reobertura al 
setembre arriba després del bon 
funcionament del casal d’estiu, 
organitzat com alternativa a 
la suspensió del conveni amb 
Sagessa en ple estat d’alarma, 
i que va obligar a tancar el 
servei durant sis mesos. 
Un cop represa l’activitat a 
la llar, tres professionals: 
una directora, una mestra 
i una auxiliar aplicaran la 
metodologia d’Emma Pikler 
que ja venien treballant el curs 
passat, respectant molt el 
ritme del nen, propiciant el joc 
lliure i treballant per racons.

factors clau per contenir el virus. 
Per això s’ha ampliat la jornada 
d’una treballadora municipal per 
fer una neteja extra al migdia. I s’ha 
previst un protocol per gestionar, si 
es dóna el cas, els casos positius.

L’objectiu és assegurar que el centre 
educatiu és un espai segur i que 
no s’hagi de tancar per l’epidèmia: 
“Tenim aules grans i espais amplis. 

És una escola amb capacitat per a un 
nombre molt major d’alumnes dels 
que actualment tenim escolaritzats 
i això ens dóna un avantatge, però 
no podem baixar la guàrdia”, diu 
el regidor d’Educació, Cristian 
Morales. Aquest curs hi haurà set 
mestres; quatre itinerants per a 
les especialitats d’Anglès, Educació 
Física, Música i, com a novetat, es 
recupera el d’Educació Especial.

LES MESTRES DE L’ESCOLA, AL VESTÍBUL RECENT PINTAT, PREPARADES 
PER REBRE L’ALUMNAT DESPRÉS DE SIS MESOS SENSE CLASSES.

Els Figot Tour han reprès aquest 
estiu les caminades pel terme 
municipal amb dues cites que ja 
formen part del calendari estiuenc 
riba-rojà. El 8 d’agost, la Caminada 
al capvespre sota la pluja d’estels, 
per contemplar les conegudes com 
a llàgrimes de Sant Llorens des del 
tros de Ca Carlets. I el 5 de setembre, 
la Caminada de la Lluna Plena, 
que aquest any celebrava la seva 
novena edició amb un recorregut 
de 10,5 quilòmetres fins a la Vall de 
Penes i la Vall d’Ombrenc (GR-99).

Va ser precisament la cita de la Lluna 
Plena la que va iniciar l’activitat d’un 
grup d’aficionats al senderisme 
que l’any 2018 es van constituir 
com a entitat local. Organitzats a 
través d’un grup de whatsapp força 
actiu, amb 104 participants, també 
estan a facebook i a instagram, 
on mostren la seva filosofia, que 

FIGOT TOUR TREBALLA EN LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I EL MEDI AMBIENT

MOLT MÉS QUE CAMINADES PEL TERME

SORTIDA DE LA CAMINADA DE LA LLUNA PLENA, AMB MASCARETA I EN 
PETITS GRUPS PER LA COVID19.

combina natura i esport, però que 
va més enllà. L’organització d’una 
caminada suposa el desbrossament 
dels camins de la ruta escollida, la 
retirada de les runes i deixalles, i la 

preservació del patrimoni municipal. 
De fet, estan elaborant un inventari 
d’elements patrimonials del terme 
municipal que volen que en un 
futur no gaire llunyà sigui públic i 

Mantingueu-vos informats i 
al dia de les comunicacions 
a través del canal eBando de 
l’escola Sant Agustí. 

Comuniqueu les absències a 
l’escola i, en cas de possibles 
símptomes de COVID-19, 
contacteu amb el CAP de Flix.

CAMINADES 2020/21 
Diumenge 11 d’octubre 
“Ruta de les Mines” 

Diumenge 6 de desembre 
“Ruta de les Coves”

Diumenge 27 de desembre
“La Cremagreixos” 

Divendres 02 d’abril
“Punta del Duc” 

Diumenge 30 de maig
 “Ruta del Faió Antic”

consultable per internet. Ja tenen 
més de 70 ressenyes, i hi continuen 
treballant. El diumenge 11 ‘doctubre 
s’ha celebrat la primera de les cinc 
caminades de la nova temporada.  
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OPINIÓ

LA INCERTA POLÍTICA DE LA INCERTESA

L’ajuntament és l’administració a peu de carrer que coneix i soluciona 
els problemes al ciutadà. És una administració que ha fet els deures 
en matèria de reducció del deute, n’és un exemple l’Ajuntament de 
Riba-roja, en reduir l’endeutament un 75% en nou anys, executant 
inversions en tot aquest període.

No enteníem com des del govern central es proposava la transferència 
dels romanents positius generats pels ajuntaments cap al Govern 
de Madrid, proposta que va ser tombada pel Congrés. Els recursos 
generats als nostres municipis s’han de quedar als nostres pobles 
al servei de les demandes dels nostres ciutadans. Celebrem la 
decisió dels últims dies del Govern de l’Estat flexibilitzant el sostre 
de la despesa i permetent als ajuntaments endeutar-se per posar 
més recursos al servei dels ciutadans en temps difícils com els que 
ens toca viure. Tot i celebrar-ho, cal remarcar que aquesta política 
erràtica amb canvis de criteri constant des del Govern central no 
ajuda a la bona governança dels ens locals.

Com tampoc ajuda a la bona governança local el manteniment d’un 
govern de la Generalitat agònic fins al febrer de 2021, en la més 
absoluta provisionalitat, sense President. I és que quan els interessos 
personals i de partit ens porten més a mirar-nos el mèlic que a 
solucionar els problemes dels ciutadans... això només es tradueix en 
quatre paraules: desafecció de la política.

CP

¿EL SILENCIO ES APROBACIÓN?

El pasado Pleno del 25 de setiembre, en el apartado de Propuestas, 
nuestro Grupo propuso al alcalde la adquisición de cuatro máquinas 
nebulizadoras con autotransporte, pistola de desinfección, Trolley 
compresor 1 HD, 59 DB, manguera de aire de 6 metros para la 
desinfección contra el COVID 19 del colegio, guardería, Ajuntament, 
polideportivo, local de jubilados, parques infantiles, parque, plazas, 
mobiliario urbano, dotando al vehículo eléctrico de atomizador o 
nebulizador para los exteriores. El motivo es haber comprobado que 
no se procedía a la desinfección de los edificios y lugares públicos 
mencionados, poniendo en peligro a toda la población.

Nosotros entendemos que la empresa no cumple con los acuerdos 
firmados y aprobados por la Generalitat en cuanto al trazado y 
plataforma de la carretera hasta el vertedero, así como el proyecto de 
la industria de economía circular que generaría 30 puestos de trabajo, 
importante pues la firma de esta empresa fue lo que motivó nuestro 
apoyo al vertedero, en contra al no ser las mismas compensaciones 
que el aprobado en el año 2008: éste aportaba a Riba-roja 300.000€ al 
año + 40 puestos de trabajo + carretera hasta Maials- Almatret; ahora 
es 150.000€ + 4 puestos de trabajo + carretera hasta el vertedero. 
Incumplimiento de la construcción del bypass desde el asfalto hasta 
conectar con el camino de Maials (3.5 Km), se exige también haga 
cumplir a Lestaca lo que figura en la autorización de la Generalitat.

LA RIBA-ROJANA ROSER GAY PROPOSA UNA 
PROGRAMACIÓ RENOVADA OBERTA A PETITS I GRANS

L’Aula d’Art Municipal comença 
un curs atípic amb la direcció 
renovada. La riba-rojana Roser 
Gay es posa al capdavant d’aquest 
servei municipal, prenent el relleu 
de Isabel Torres, també pel que fa 
al suport a les classes de l’escola 
Sant Agustí com a tècnica visual i 
plàstica. 

L’objectiu principal de la nova 
directora és que torni a ser el 
planter d’artistes locals que va ser 

RELLEU A L’AULA D’ART

en origen l’Aula d’Art, on es van 
iniciar artistes com Albert Bonet, 
Adrià Cid, Ferran Orta o ella 
mateixa. De moment, s’han obert 
tres grups, però hi ha matrícula 
viva i no descarta crear-ne de 
nous, per a joves per exemple, si hi 
ha demanda. Tant a les classes de 
dibuix, com a les de pintura (color), 
s’aprendran les nocions bàsiques 
de traç, volum i composició. I es 
dedicarà una estona a analitzar i 
interpretar obres d’art. “Es tracta 
de despertar aquell infant a qui li 
encantava dibuixar o que mai va 
tenir l’oportunitat de fer-ho, en un 
espai on ens podrem expressar 
lliurement sense que ningú ens 
jutgi. També ajudarà a millorar la 
concentració, a adquirir vocabulari 
o a treballar el respecte cap als 
altres, fent valdre la imaginació i 
creativitat”, diu la Roser.

”L’Aula d’Art té com 
a objectiu principal 

tornar a ser el planter 
d’artistes locals que 

va ser en origen”

ROSER GAY CONSOLA  és Llicenciada en Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona (UB), directora de lleure, il.lustradora i artista de 
professió. Va començar la seva trajectòria a l’Aula d’Art de Riba-
roja i, després de la Universitat, es va formar a l’espai Francesca 
Bonnemaison, on va aprendre l’ofici d’il.lustradora. En formar una família 
va tornar al poble de la seva infància, des d’on ha publicat diversos 
llibres i on va obrir el seu propi taller: Cal Carreter on desenvolupa 
i combina les seves dues grans passions: l’art i l’ensenyament.
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Es tracta d’un grafiti de més 
de 7x14 metres quadrats, que 
presideix ja l’emblemàtica pista 
de ball del poble. El mural és una 
demostració del potencial d’un jove 
Albert Bonet que el dia de l’estrena 
no va poder estar al poble per 
trobar-se en una altra inauguració 
a Barcelona al costat dels millors 
pintors contemporanis del país. 

La realització del gratifi, durant la 
setmana prèvia a la que havia de 
ser la festa major d’estiu, va acabar 
sent un espectacle artístic per si 
mateix. Durant una setmana, cada 
tarda, Bonet s’enfilava a la bastida 
per pintar amb esprais el que serà 
la seva primera obra amb segell 
propi al poble que l’ha vist néixer i 
créixer. El procés creatiu va fer que 
alguns riba-rojans s’apropessin 
fins a la pista de la Societat per 
veure en directe el domini de la 
tècnica i el color d’aquest artista 
contemporani de l’art urbà, veient 
l’evolució dia a dia i comentant-ho 
in situ amb el propi pintor.

Fidel al seu estil
I és que aquesta no és la primera 
vegada que Albert Bonet plasma 
la seva obra a Riba-roja, però en 
anteriors ocasions eren encàrrecs 

L’ARTISTA ALBERT BONET, AUTOR DEL MURAL 
GEGANT DE LA PISTA D’ESTIU DE LA SOCIETAT

prèviament definits. Aquest és el 
primer mural totalment creat per 
ell, que com és habitual en l’artista 
té un doble sentit i incorpora un 
missatge antiracista i feminista.

I és que l’Ajuntament va encarregar 
el mural donant-li total llibertat, la 
qual cosa es tradueix en una obra 
que el mateix Bonet considera 
“fidel” al seu particular estil 
hiperrealista però que ha “adaptat 

ALBERT BONET DAVANT L’EMBASTIDA PER REALITZAR EL MURAL.

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

ALBERT BONET (Riba-roja 
d’Ebre, 1996) va començar 
a pintar de ben petit a l’Aula 
d’Art de Riba-roja d’Ebre i, 
després de cursar Batxillerat 
artístic a Lleida, amb un brillant 
currículum en les assignatures 
d’art, va anar a Barcelona per 
continuar la seva formació, 
inicialment en còmic i en dibuix 
al natural. A la capital catalana, 
on resideix, compagina la 
seva faceta de pintor i grafiter, 
vinculat al moviment street art, 
amb la de tatuador, un ofici que 
va començar de ben jove amb 
els amics del poble i que li ha 
donat força renom, arribant a 
tatuar personatges coneguts, 
com els futbolistes Neymar o 
Luís Suárez.

La seva trajectòria, marcada 
per l’experimentació pròpia 
i una passió desfermada per 
l’art, es tradueix en una obra i 
un estil propis que ja gaudeix 
d’una crítica positiva per la seva 
tècnica en l’ús del color i el seu 
hiperrealisme. A instagram       
@albertbonet1 té gairebé 
38.000 seguidors i, per davant, 
un futur molt prometedor. 

a l’entorn del poble”. “És un mural 
molt neutre, que espero que agradi 
i encaixi per a tots els gustos”, 
diu, reconeixent que ha estat 
“un encàrrec especial i de gran 
responsabilitat”, ja que a partir 
d’ara acompanyarà els riba-rojans 
en totes les cites festives i balls. 
“Riba-roja d’Ebre havia de tenir una 
obra de l’Albert, i aquesta ha estat 
una ocasió perfecta per donar ales 
al seu talent”, diuen a l’Ajuntament.

ACTIVITATS ESPORTIVES 
TRIMESTRALS
A partir del 19 d’octubre
Inscripcions a les oficines 
municipals. Matrícula oberta tot 
el curs

Gimnàstica de la gent gran 
Dilluns, dimecres i dijous, d’11 a 
12h, al Pavelló Municipal.

Gimnàstica de manteniment 
Dimarts i dijous, de 20 a 21h, 
al Poliesportiu municipal.

Ioga  
Divendres, de 20 a 21h,
al Poliesportiu municipal. 

Pilates (tarda) 
Dimarts i dijous, de 15.15 a 16.15h, 
al Poliesportiu municipal. 

Pilates (vespre) 
Dimarts i dijous, de 18.30 a 
19,30h, al Poliesportiu municipal. 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
EXTRAESCOLARS
Al recinte escolar. 
Inscripcions a l’AMPA.

Atletisme
Dimarts, de 17 a 18h. 

Psicomotricitat
Dimecres, de 17 a 18h. 

Ioga
Divendres, de 12.40 a 13.30h.

DISSABTE 10 D’OCTUBRE
Inauguració Pista d’Estiu
A les 19h. Photocall, parlaments 
i espectacle musical Divina’s 
Lyrics Pop 

DIUMENGE 11 D’OCTUBRE
Caminada “Ruta de les Mines”
Sortida a les 8h, des de la plaça 
de la Vila. Recorregut de 11,15km i 
dificultat moderada. 
Cal inscripció prèvia. 

DIUMENGE 29 DE NOVEMBRE
Espectacle familiar “Les Kelly’s 
influencers”
A les 19h, a la sala del cinema 
de la Societat.  Acció teatral amb 
humor sobre els drets de les 
dones amb motiu del 25N Dia 
Internacional contra la violència 
de gènere. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres de 17.30 a 
19.30h 

Normés d’ús: Menors de 10 
anys acompanyats d’un adult, 
cal mantenir les mesures de 
seguretat (mans , mascareta i 
distància), presa de temperatura 
a l’entrada, respectar el circuit 
d’entrada i sortida, màxim 30 
minuts als ordinadors, i no es 
poden tocar els llibres.


