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UN ENTORN PRIVILEGIAT

GUIA TURÍSTICA DE SENDERISME. L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre ha
editat i presentat un catàleg de rutes pel terme municipal: un recull de
vuit itineraris per fer a peu o en bicicleta, amb el qual es vol promocionar
el senderisme i el turisme actiu al municipi, principals atractius per als
visitants, juntament amb la pesca. Gràcies al treball voluntari de l’entitat
Figot Tour, a mesura que s’obren noves rutes també està recuperant i

reivindicant el Patrimoni cultural i natural del terme, i es neteja el sotabosc
per prevenir incendis. Ara a l’agost, amb la Caminada al Capvespre sota
la pluja d’estels, Figot Tour té previst reprendre les caminades populars.
I a la tardor preparen una caminada d’àmbit nacional, amb la Federació
Catalana i el Centre Excursionista de Tarragona (CET), a la que s’espera
superar de llarg el mig miler de participants d’arreu del país. Pàgina 5

RIBA-ROJA, EL QUART POBLE QUE MÉS
RECICLA DE LA COMARCA (PÀG. 3)
BALANÇ POSITIU DEL PRIMER CURS
ESCOLAR AMB COVID (PÀG. 6)
GAIREBÉ 7 DE CADA 10 RIBA-ROJANS
JA HAN REBUT LA PAUTA COMPLETA
DE VACUNACIÓ (PÀG. 7)
AGENDA LOCAL MARCADA PER LA COVID. L’avanç en la vacunació i
l’evolució positiva de la pandèmia han permès organitzar alguns actes
presencials, com Sant Jordi o Sant Joan, tot i mantenir la virtualitat en
tradicions com la Clotxa o la paella de l’1 de maig. Amb tot, l’augment de
casos i les noves restriccions ara al juliol mantenen la incògnita de si es
podrà celebrar la Festa Major. Pàgina 8

ELS QUINTOS DE 2020 I 2021 ESPEREN
CELEBRAR LA FESTA MAJOR (PÀG. 8)
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EDITORIAL
BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Amb la calor d’un nou estiu atípic us fem arribar un nou butlletí municipal.
L’alliberament de la mascareta i el bon ritme de vacunació albirava una
nova temporada de vacances amb cert regust de normalitat. Però el
tancament tardà d’aquesta edició ha permès copsar que el pronòstic
no és tan esperançador com el previst inicialment. No entrarem en les
causes múltiples i complexes, però veiem com la situació en relació
amb la COVID es troba fora de control. L’equip de Govern municipal ja ha
variat diferents cops l’escenari planificat de la festa major, i a hores d’ara
encara resulta incert el tancament del programa.
Tot i la gestió de la impermanència a la qual ens ha acostumat la
pandèmia hem pogut arrencar el casal d’estiu i l’activitat habitual al
poliesportiu. Enguany comptem amb un espai de bar i restaurant renovat,
que ha permès millorar les instal.lacions i el servei que ofereix el nou
adjudicatari de la concessió. L’arribada de la calor també ha comptat
amb la posada en marxa de la nova canonada d’impulsió d’aigua des de
l’estació del bombeig del riu a l’ETAP (potabilitzadora). Vull agrair la feina
d´aquell consistori que va en posar en funcionament el primer servei
d’aigua potable aproximadament fa setanta anys, i que els successius
consistoris hem anat renovant i millorant. A nosaltres ens ha tocat la
millora de l’automatització i una nova canonada... al cap i a la fi, només
som peces de l’engranatge històric de la nostra Vila.
Si les circumstàncies ho permeten, abans d’acabar l’any podrem passejar
de nou per carrers històrics, des de l’escorxador fins a l’embarcador
municipal, recuperant una de les principals artèries del nucli antic.
Des d’aquí demano als veïns i usuaris d’aquests carrers comprensió i

paciència durant l’execució d’unes
obres que renovaran serveis i
pavimentació. Recuperem el nucli
històric per als riba-rojans, i de ben
segur que també serà una bona carta
de presentació pels qui ens visiten.
L’equip de Govern ha començat a treballar per fer possible un nou
equipament que ha de donar servei de residència i centre de dia. Ja s’ha
contactat amb diferents oficines tècniques per la redacció d’un projecte
bàsic, que permetrà saber el cost de la inversió inicial d’un edifici que
volem situar a la cantonada dels carrers Sant Antoni i Ribera, davant del
consultori local. Dialogant amb la gent gran hem entès que és la millor
ubicació. A l’encàrrec s’hi ha de sumar una reparcel.lació del solar i una
modificació puntual del planejament vigent. No em preocupa aquesta
feina, l’escull que de debò caldrà salvar serà el concert de places amb la
Generalitat per disposar-ne a un preu assequible per als nostres veïns.
L’objectiu és disposar d’un document sòlid per anar al Departament de
Drets Socials, a negociar el concert de places. Sé que amb tenacitat i
perseverança ho aconseguirem.
Desitjo que passeu un bon estiu i poder ballar de nou la jota a la plaça.
Si podem celebrar la Festa Major, independentment del seu format,
convertim-la entre tots en una acció de gràcies a la Vida. Amb mascareta
o sense, el retrobament de mirades pels nostres carrers siguin un símbol
de la permanència i continuïtat d’un poble incansable que supera de nou
els entrebancs amb què ens posa a prova la història. Bon estiu a tothom!
Antonio Suárez Franquet
Alcalde de Riba-roja d’Ebre
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MILLORAR LA RECOLLIDA SELECTIVA

AQUEST ÉS L’OBJECTIU UN COP S’HA DETECTAT QUE LES DADES VAN A LA BAIXA, TOT I SER EL QUART POBLE
QUE MÉS RECICLA DE LA COMARCA. UNA DE LES MESURES ÉS REDUIR EL 28% DE RESIDUS IMPROPIS.

Des de llavors, la gestió de la brossa
ha millorat substancialment. A
finals de 2016 es va implantar el
sistema de recollida porta a porta,
amb molt bons resultats, arribant
a triplicar el volum de recollida
selectiva al poble (del 23% al 72%).
Riba-roja se situa ara en el 64%,
superant el 50%, mínim establert
per la Unió Europea, i per sobre la
mitjana de la Ribera d’Ebre (51%) i
de Catalunya (45%). Però l’objectiu
municipal és continuar millorant
les dades perquè han anat a la
baixa els darrers temps. S’han
detectat incidències, especialment
una quantitat elevada d’impropis
a les fraccions d’orgànica i
envasos, que encareixen el seu
tractament. Des del Consorci es
fan una sèrie de recomanacions
per sumar esforços i reduir aquest
28% de residus incorrectes que
es detecten en els contenidors
locals (vegeu quadre adjunt).

COMPARATIVA DE L’EVOLUCIÓ
DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 2015-2019
80%

%Recollida selectiva

El Consorci de Residus de la
Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra
Alta situa Riba-roja en el quart
municipi de la comarca pel que
fa a la recollida selectiva. Això és
el quart poble que menys residus
genera per habitant: 316,07 quilos
de residus per veí el 2020, un
9,9% menys que l’any anterior,
amb un volum total de 350.842
quilos de brossa recollida al llarg
de tot l’any passat. És una xifra
molt inferior als 511.900 quilos
que es van registrar l’any 2015,
quan es va assolir el pic màxim
de residus municipals al poble.
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RECOMANACIONS PER MILLORAR LA RECOLLIDA SELECTIVA AL POBLE

IMPROPIS DE LA FRACCIÓ D’ENVASOS
Plàstic retràctil (embalatges industrials)

DESTINACIÓ CORRECTA
VOLUMINOSOS

Canonades i tubs de PVC
Galledes i cubells

DEIXALLERIA O PUNT VERD

Caixes de fruites i hortalisses
Impropis de la fracció d’Envasos
Envasos de productes fitosanitaris

DEIXALLERIA (ÉS UN RESIDU ESPECIAL)

IMPROPIS DE LA FRACCIÓ D’ORGÀNICA
Bísters de medicaments

PUNT NET DE LES FARMÀCIES

Xeringues

DEIXALLERIA (ÉS UN RESIDU ESPECIAL)

Menjar/salses caducades envasades

SEPARAR EL CONTINGUT DE L’ENVÀS

Rams de Flors amb embolcall
Monodosis de cafè

DESTINACIÓ CORRECTA

Impropis de la fracció d’Envasos

SEGONS CÀPSULA BUIDA O PLENA

Restes d’escombrar
Burilles

REBUIG

Bastonets de les orelles

ILLA D’EMERGÈNCIA AMB VIDEOVIGILÀNCIA
PER A RESIDENTS DE CAP DE SETMANA
L’Ajuntament ha habilitat una
illa de recollida selectiva de
brossa per a veïns de segona
residència i de cap de setmana,
a l’Escorxador municipal. Es
tracta d’una instal.lació tancada,
que obre només els dissabtes,
a partir de les 14 hores, i fins
als diumenges, a les 23 h,
ajustant el seu ús exclusivament
per emergències i residents
esporàdics. Disposa de dues
càmeres de videovigilància,

www.riba-roja.cat

degudament
legalitzades,
i
de contenidors per recollir la
brossa selectivament: orgànica,
envasos, paper i cartó, i rebuig,
que es recullen porta a porta. En
el cas del vidre, s’ha de dipositar
als contenidors habituals, com
fa la resta de veïns. L’objectiu
és facilitar la gestió de les
escombraries als que passen el
cap de setmana al poble, posant
fi al mal ús dels contenidors
d’emergència de l’escorxador.

LA INSTAL.LACIÓ TANCADA SUBSTITUEIX ELS ANTICS CONTENIDORS
QUE NO FUNCIONAVEN PER L’INCIVISME D’ALGUNS USUARIS.
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NOUS SERVEIS A LA PISCINA I
CANVIS EN LA GESTIÓ DEL “POLI”
El 23 de juny es va estrenar una nova
temporada de bany a les piscines
municipals, amb una normativa
anticovid, com l’aforament al 70%
que es pot consultar en temps
real a través del web municipal, la
presa de la temperatura i la neteja
de mans i sabates a l’entrada.
Les instal.lacions poliesportives
també disposen de wifi gratuït.
La principal novetat és, però, dos
lavabos amb accés interior des
de la mateixa piscina, construïts

durant la reforma del bar del
poliesportiu, per evitar que els
banyistes hagin de sortir als
vestuaris. Els treballs a l’edifici
han consistit en la millora de la
climatització, de les instal.lacions
elèctriques i de l’equipament de la
cuina i els lavabos, per adaptar-lo
a la normativa de locals públics.
La reforma ha coincidit amb
l’adjudicació, a través de concurs
públic, de la concessió de la gestió
del bar restaurant per deu anys.

LES OBRES DE REFORMA DEL BAR DEL POLIESPORTIU HAN INCLÒS DOS
NOUS LABAVOS ANNEXES, AMB ACCÉS DES DE LA PISCINA.

RIBA-ROJA REIVINDICA ELS
DRETS DEL COL•LECTIU LGBTIQ+
Riba-roja ha celebrat, per segon
any consecutiu, el Dia Internacional
de l’Orgull, el 28 de juny, onejant
una bandera de l’Arc de Sant Martí
a la balconada de l’Ajuntament
i llegint un manifest per donar
visibilitat a un col.lectiu “que en
l’entorn rural sempre hi hem
estat i no ens n’hem d’amagar”.
L’objectiu és reivindicar els drets
de les persones lesbianes, gais,
bisexuals, transgènere o dels que
viuen la sexualitat de manera poc

usual: “Volem una Riba-roja de i
per a tothom, on la diversitat de
l’amor sigui possible i acceptada”,
diu Maria Franquet, regidora
d’Igualtat. El riba-rojà Ferran Orta,
amb l’asconenc Henry Knight, ha
pintat un mural a la paret del camp
de futbol sobre l’acompanyament
dels pares cap als fills perquè
tinguin llibertat per escollir l’opció
sexual i se sentin recolzats per la
família, dins el projecte comarcal
Tenim molta cara.

NOVA CANONADA PER CAPTAR L’AIGUA DEL RIU. Aquest mes de juliol
ha entrat en funcionament la canonada que proveeix el servei municipal
d’aigua potable del poble, des de l’estació de bombeig, a peu de riu,
fins a la planta potabilitzadora, més amunt del Calvari. Es tracta d’una
infraestructura de polietilè, de 221 metres de longitud, en la qual s’han
invertit més de 118.000 euros. La major part del seu traçat és soterrat, en
part sota el pas del ferrocarril i els carrers la Palla i santa Madrona. L’obra
ha previst una nova interconnexió amb la canonada del reg de la Roca de la
Campana, amb el qual comparteixen el punt de captació al riu, per garantir
el subministrament a les cases del poble en cas d’avaria o manteniment.
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EL RIBA-ROJÀ FERRAN ORTA ÉS COAUTOR DEL MURAL AMB TEMÀTICA
LGBTIQ+ QUE S’HA PINTAT A LA PARET DEL CAMP DE FUTBOL.

ZONA LÍQUIDA APOSTA PER LA FORMACIÓ. Els coworkers de Zona Líquida
aposten en aquesta nova etapa com a associació per la formació i per obrir
l’entitat a altres col.lectius i veïns del poble. Així, aquesta primavera han
participat en diversos webinars i formacions en línia, en alguns casos com
a protagonistes d’un nou model de treball i dels reptes de la digitalització
en entorns rurals com Riba-roja. També han estat en el Pla de reactivació
econòmica de la Ribera, exposant l’experiència professional, i han facilitat
suport tècnic i equips multimèdia a la Unió de Comerç i Serveis (USCR) per
la formació dels seus membres, una fórmula de col.laboració amb altres
entitats i col.lectius locals que volen intensificar en el futur.
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Montalt
(745m)
Serra de Montalt

Pic de Àguila
(492m)

Serra
de Tivissa

Punta de l’Home
(551m)

La Picossa
(499m)

Sebes

Serra de la
Fatarella

Els Montserrats

Serra dels
Valencians

Les Modorres

El Paladell

MEMBRES DE FIGOT TOUR, EN UNA SORTIDA DE DIUMENGE PER CONDICIONAR EL MIRADOR DE VALLDEPORCS, AMB VISTES AL MEANDRE.

VUIT RUTES PER DESCOBRIR EL TERME
L’AJUNTAMENT EDITA UN CATÀLEG PER PROMOCIONAR EL SENDERISME I EL CICLOTURISME RECOLLINT LA
LABOR DELS VOLUNTARIS DE FIGOT TOUR PER RECUPERAR ELS CAMINS I EL PATRIMONI CULTURAL
Es
tracta
d’un
material
promocional per descobrir indrets
emblemàtics, com el Mirador
del Meandre de Valldeporcs, els
Castellons, la Punta de l’Home
pels Montserrats, la Punta del
Duc, la Garita de Pinyeres els
Valencians, les Sabateres la Boca
de la Vall, les Coves de la Vall de
Gitona i el Mirador de Riba-roja
per les Deveses i el GR-99. A més
de l’itinerari, cada ruta inclou una
fitxa tècnica, la descripció dels
punts d’interès que trobem en
l’itinerari i un codi QR vinculat al
wikiloc.
La seva edició, en format paper
i digital, és fruit d’anys de feina
dels voluntaris de Figot Tour, que
a més d’organitzar caminades
populars han obert senderes i han
recuperat els camins municipals
amb el suport de la regidoria
de Serveis i els coneixements
de l’ADF, ja que disposen del
carnet verd. La seva filosofia
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 runes
i deixalles, la crema de rostolls,
i la preservació del patrimoni
municipal. S’han localitzat forns
d’oli de ginebre, forns de calç,
trinxeres de la guerra civil,
vestigis d’un poblat ibèric... Ara
els esforços s’estan dedicant al
camí de Valldeporcs, ja que amb

www.riba-roja.cat

ES REPRENEN
LES CAMINADES...
Dissabte 7 d’agost
“Caminada al capvespre sota
la pluja d’estels”

NOVA SENYALITZACIÓ DELS CAMINS MUNICIPALS. Fins a la data s’han
recuperat 40 quilòmetres de camins municipals, una tasca també
important per minimitzar el risc d’incendi, especialment ara a l’estiu.
Per senyalitzar-los, la regidoria de Serveis ha renovat els antics cartells
amb la instal.lació de 76 nous senyals a punts d’interès del municipi,
amb la mateixa imatge -canvia el color- que les plaques dels carrers
del poble. La nova senyalització inclou l’escut municipal i informació
útil: si és un camí per fer a peu o en bicicleta, un punt fotogràfic o vistes
panoràmiques, o si es tracta d’un indret destacat, com una ermita o el
club nàutic.
la Federació Catalana i el Centre
Excursionista
de
Tarragona
aquesta tardor organitzaran el
56è Dia del Camí de Muntanya.
Turisme lligat a l’entorn natural
La regidoria de Promoció
Econòmica ha col.laborat a editar
la guia amb la mirada posada a
crear una oferta turística al voltant
del senderisme i les rutes a peu i
de salut, aprofitant el gran actiu
turístic de Riba-roja: el seu entorn

natural, que convida els visitants
a gaudir dels espectaculars
paisatges. L’altre gran potencial
turístic, també lligat a la natura,
és la pesca.

El catàleg es pot
consultar i descarregar
al web municipal:
riba-roja.cat/senderisme

Divendres 27 d’agost
“Caminada Festa Major”
Dissabte 18 de setembre
“Caminada de la Lluna Plena”
Diumenge 10 d’octubre
“Caminada Punta del Duc”
Diumenge 7 de novembre
“Caminada Festa de l’Oli de
Ginebre”
Diumenge 14 de novembre
“56è Dia del Camí de Muntanya”
Diumenge 5 de desembre
“Caminada dels Barrancs”
En benefici de La Marató de TV3.

Diumenge 2 de gener
“La Cremagreixos”
Fes-te soci a:
riba-roja.cat/municipi/
entitats/figot-tour

05

Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
ESTIU 2021

Publicació trimestral d’informació municipal

ART I CULTURA COPEN
L’AGENDA PRIMAVERAL
LES CITES MÉS NOSTRADES HAN REIVINDICAT QUE
LA CULTURA ÉS SEGURA I MÉS NECESSÀRIA QUE MAI
La programació cultural d’aquesta
primavera ha permès recuperar
alguna de les diades tradicionals,
com Sant Jordi i Sant Joan,
donant la benvinguda a l’estiu
amb la tradicional arribada de la
flama del Canigó i l’encesa de la
foguera al camp de futbol. Però
no totes les cites del calendari han
estat presencials. La clotxa i la
paella de l’1 de maig van canviar
el seu emplaçament habitual a
les barbacoes de la presa per les
xarxes socials, i es van viure en
grups bombolla i en família, però
compartint les imatges i sortejant
els premis a internet.
Sant Jordi en família
Després de mesos de sequera
cultural per la COVID, la diada més
celebrada ha estat Sant Jordi, a la

Pista d’Estiu. A més d’un taller de
punts de llibre i un punt d’intercanvi
de contes, el moment més esperat
va ser un conta-contes multilingüe
en les quatre llengües de les
comunitats més nombroses al
poble: anglès, romanès, castellà i
català. El vermut, ja amb un públic
adult, va estar amenitzat per un
recital de poesia a càrrec de Maria
José Franquet, homenatjant Felícia
Fuster en l’any del centenari del
seu naixement. I a la tarda, tot i la
pluja, es va fer un espectacle de
música i màgia.
Al juny, s’ha viscut el naixement
d’una nova associació cultural: Coll
de Dama, sorgida de la inquietud
d’un grup de dones riba-rojanes
que ja han organitzat les primeres
presentacions literàries.

1

2
1.
1 EL CONTA-CONTES MULTILUNGÜE DE LA DIADA DE SANT JORDI, A LA
PISTA D’ESTIU. 2.
2 COMITIVA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ PER SANT JOAN.

ACABA EL PRIMER CURS
ESCOLAR AMB COVID
MESTRES I ALUMNES DE L’ESCOLA SANT AGUSTÍ HAN
ADQUIRIT NOVES METODOLOGIES AMB LA PANDÈMIA
“Som uns privilegiats perquè una
escola petita com la nostra reuneix
les condicions d’aforament i ens
n’hem sortit. Els dos confinaments
d’Infantil a principi de curs ens
van espantar, però hem salvat el
curs amb bona nota, la distribució
de l’escola ens ha permès
treballar molt bé amb els quatre
grups estables”, diu Olga Casals,
directora de l’escola Sant Agustí
de Riba-roja. I és que la COVID va
obligar a fer canvis per un curs
que es presentava incert, sense
excursions i amb el mal record
del curs anterior. Però les noves
tecnologies han impactat a l’escola
amb una nova normalitat imposada,
reduint contactes i treballant amb
noves metodologies que “han
ajudat moltíssim” a la nova realitat
de les aules. Tots els alumnes
riba-rojans han treballat i s’han
familiaritzat amb nous formats i
eines digitals: exposicions virtuals,
presentacions en PowerPoint,
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videoconferències substituint les
trobades presencials amb els
alumnes de l’escola de la Palma,
amb qui comparteixen mestres
i projectes de la ZER Ebre. Tot
plegat els ha portat a adquirir
noves habilitats, especialment en
assignatures com Música, on han
fet una cantata virtual i un concert
en directe al YouTube, i fins i tot una
entrevista per videoconferència
al cantant Salva Racero, amb
videoclip inclòs.
Els petits figotets
Pel que fa a la llar d’infants
municipal, que acaba el curs el
23 de juliol, també s’han adaptat
bé a la situació. Van començar 8
alumnes, però n’acabaran 11, amb
un grup de P2 molt nombrós i tres
educadores que han fet moltes
activitats adaptades i a l’aire lliure,
al pati i sortides pel poble, per
conèixer l’entorn i aprofitar per no
estar tot el dia en un espai tancat.

1

2

3

1.
1 VIDEOCONFERÈNCIA AMB EL CANTANT SALVA RACERO. 2.
2 ALUMNES DE
L’AULA D’ART. 3.
3 PINTANT AL PATI DE LA LLAR D’INFANTS ELS FIGOTETS.

www.riba-roja.cat

Ajuntament de Riba-roja d’Ebre
ESTIU 2021

Publicació trimestral d’informació municipal

LA PENA REVIU AMB UN VÍDEO MAPPING
Dissabte 1 de maig, cau la nit
a Riba-roja i l’emblemàtica
balconada sobre el riu Ebre de la
Roca de la Pena va cobrar vida amb
un espectacle de vídeoart projectat
sobre la singular paret de roca que
sustenta el Nucli Antic riba-rojà. És
la primera edició del festival Ebre
Lumen, una proposta artística que,
entre el 16 d’abril i el 29 de maig,
va recórrer 12 pobles de la Ribera
d’Ebre, realçant i reivindicant els
punts en comú de la comarca:
el riu i uns paisatges naturals de
gran bellesa, d’horta i de secà,
una història de sirgadors i llaguts
marcada per la força de la seva
gent; també elements diferencials
de Riba-roja: la pesca, el silur, els
balls dels Figots Satànics i l’ermita
de Berrús. Set minuts musicals
que van arrancar els aplaudiments
del públic, amb l’opinió unànime
d’haver assistit a un espectacle
“xulíssim”, “brutal”, “molt bonic”,
“mai vist aquí”... se sentien els
comentaris en sortir.

748 VEÏNS JA
VACUNATS

L’ERMITA DE BERRÚS VA SER UNA DE LES IMATGES EMBLEMÀTIQUES
QUE ES VAN PROJECTAR SOBRE LA ROCA DE LA PENA.

L’espectacle forma part del FEDER,
amb finançament europeu, que a
Riba-roja permetrà recuperar la
baixada de la Barbulla i transformar

la plaça Molí del Sindicat i
l’embarcador municipal. Les obres
ja estan en marxa, amb una inversió
de gairebé 250.000 euros.

Un 67,4% de la població de Ribaroja ja ha rebut la vacuna contra la
COVID (748 veïns), dels quals 641
tenen la pauta completa, ja que
se’ls ha administrat la segona dosi.
Les xifres en majors de seixantacinc anys superen el 90%. Per
contra, un 5,3% de riba-rojans han
rebutjat la vacuna. Tot i així, Ribaroja no escapa dels efectes de la
cinquena onada que s’està vivint
al país. Fins a mitjans de juliol,
al poble s’ha registrat 44 casos
positius per COVID, sense que
s’hagi de lamentar cap defunció
pel virus entre els 21 riberencs
que han perdut la vida durant la
pandèmia. Els darrers casos s’han
detectat aquest juliol, i han obligat
a endarrerir l’inici del casal d’estiu
una setmana. El risc de brot és
mitjà, amb una taxa de positius
de 521,08 per 10.000 habitants,
per sota de la mitjana de la Ribera
(583,97) i de la província (813,31).

OPINIÓ

CP
EQUILIBRI TERRITORIAL?
Durant molts anys s’ha parlat al nostre país d’equilibri territorial,
però sovint no ha passat d’un declaració de bones intencions. La
realitat és que tenim una Catalunya asimètrica, on des de Barcelona
es practica per a comarques el tant criticat madrileny café para
todos. En el cas de la COVID, el nostre país no ha estat exempt. A dia
d’avui el 65,25% de la Ribera ha estat vacunada, un 52,89% de l’Alt
Empordà, però en aquesta comarca eminentment turística només
el 39,59% ha rebut la segona dosi. El 77,6% dels ingressats en UCI
encara no havien estat vacunats, i bàsicament ara són joves. Al juny
es va alliberar l’ús obligatori de la mascareta en espais oberts i es
va admetre certa laxitud en horaris d’obertura de locals i actes de
diferent índole. El Tribunal Constitucional ha declarat il.legal l’estat
d’alarma de 2020 i des de la delegació de Govern a les Terres de
l’Ebre se’ns informa que les activitats en qualsevol espai hauran
d’acabar abans de les 00:30 h, quan l’horari de tancament ja era a les
03:00 h. Els Ajuntaments –l’administració en contacte directe amb
el ciutadà- no podem continuar patint els constants canvis de criteri
sense cap compensació ni consens previ, quan la majoria dels ens
locals ja tenen contractada tota l’agenda cultural i de festa major. Als
alcaldes ebrencs se’ns ha informat que aquells municipis de més de
5.000 habitants i amb situació sanitària compromesa se’ls practicarà
confinaments locals... Seran constitucionals? Ens preguntem si és
aquesta la manera d’entendre la Catalunya asimètrica que frisa per
l’equilibri territorial.

www.riba-roja.cat

¡INCUMPLIMIENTO O PACTO!
Decíamos que por DIGNIDAD no podíamos callarnos y “este vertedero
no es el que se aprobó en el año 2008”. No lo es, reduce todas las
contraprestaciones de la empresa con el Ayuntamiento a la mitad;
no entendimos entonces, ni lo entendemos ahora, a pesar de ello
apoyamos el proyecto por la creación de una empresa de economía
circular que generaría 30 puestos de trabajo. Hoy no existe ningún
expediente constructivo alguno.
Han transcurrido desde su firma DOS AÑOS Y SETENTA Y DOS
DÍAS, lo mismo que el inicio de las obras DEFINITIVAS del camino de
Maials, no existe ninguna queja oficial transmitida a Lestaca. Por ello
presentaremos solicitud de reunión de la Comisión de Seguimiento
del Convenio, donde reclamaremos que Lestaca cumpla con todo
lo firmado. Si en el plazo de un mes no ha iniciado los trámites,
propondremos al Pleno del Ayuntamiento que exija que se cumplan
las obligaciones y compromisos judicialmente, manteniendo, eso sí,
la vigencia de los Convenios.
Hay que resaltar que el Convenio en referencia a la construcción y
explotación de un Centro de Valorización y Disposición fue firmado
el 13 de diciembre de 2018. Han transcurrido casi tres años, plazo
máximo para la ejecución del proyecto definitivo del Camino de
Maials. Tenemos que exigir también que se cumpla con los vecinos
propietarios de terrenos, la instalación del regadío prometido
durante el periodo de expropiación, que hizo posible la construcción
del camino provisional.
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‘HI HAURÀ FESTA MAJOR?‘

AGENDA

del 12 Casal
JULIOL d’Estiu
al 6
Som·Riu
AGOST De 9 a 13 hores

ACTIVITATS
AQUÀTIQUES

A la piscina municipal

Curset de natació
infantil

Del 5 al 30 de juliol.
A DALT, D’ESQUERRA A DRETA ELS HEREUS DE 2020: SAÚL GUILLÉN REINA,
KEVIN GARCIA REINA I PAU SÁNCHEZ. AL SEU COSTAT, L’HEREU DE 2021
ANDREW NICHOLAS SHATOCK. A BAIX, D’ESQUERRA A DRETA,
LES PUBILLES DE 2021 MARTA PIÑOL RODRÍGUEZ, DAFNE SANZ LÓPEZ,
NORA MONTIEL RUIZ I GAL.LA ESPINOSA MUÑOZ.

Torna a ser una de les preguntes
més repetides, després d’una
primavera força tranquil.la que
augurava un bon pronòstic de
cara a Sant Bartomeu. Des de
la regidoria de Festes, Gemma
Gay ha estat mesos treballant
per enllestir un programa que
mantenia (i fins al darrer moment,
si la situació millora, manté) molts
dels actes tradicionals de la festa
major, avantposant la seguretat
i mesures de prevenció. Des de
l’Ajuntament s’era molt conscient
que, fins al darrer moment, el
programa hauria d’adaptar-se a
la situació i la normativa vigent del
PROCICAT, però la complicació

de la pandèmia al juliol deixa un
panorama molt incert.
Els qui en tenen més ganes són
els cinc quintos d’enguany, que
han fet pinya amb els tres joves
que es van quedar sense vestir-se
d’hereus l’any passat. Segons ells,
“millor. Som dues quintes molt
ben avingudes, som pocs i sempre
hem fet coses junts”. Ara esperen
poder protagonitzar la Festa Major
a l’agost, i “participar en tots els
actes”. La pregonera, si la COVID
dóna treva, serà Leo Cervelló
Garcia, qui se sent “confiada i més
animada que l’any passat”, quan
es va quedar sense pregó.

Curset de natació per
adults

DISS
7
AGOST

Caminada
Capvespre
sota la Pluja
dels Estels

Organitza: Figot Tour
Sortida: a les 20,30h a la
Plaça de la Vila
Durada 3.30h, distància
10km aprox. i dificultat
baixa.
Inscripció a les oficines
municipals, per correu
a figottour@gmail.com
o per whatsApp al 658
389 283.

Del 5 de juliol al 13
d’agost.

Aquagym

Del 5 de juliol al 13
d’agost.

IOGA A LA FRESCA
A la piscina municipal

Dijous 8,13,22 i 29 de
juliol

del 23
al 28
AGOST

Festa Major
de Sant
Bartomeu

Programa d’actes
pendent de les
mesures del
PROCICAT, segons
l’estat de la pandèmia
Consulteu el programa
d’actes de Festa Major
al web municipal.

De les 22.30 a
23.30hores

Preu 10 euros. Inscripció
a l’Ajuntament.
Es recomana portar
roba còmoda, estoreta i
manteta.

DIV
27
AGOST

Caminada de
Festa Major

Organitza: Ajuntament i
Figot Tour

28a edició
Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple
3horesNatació
NonStop&
24
JULIOL PastaParty

DISS

11
SET.

Diada
Nacional de
Cataluya

DISS
18
SET.

X Caminada
de la Lluna
Plena

DISS

de 17 a 20 hores

NOVA EDICIÓ DEL MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE. Un any més,
Riba-roja se suma a la campanya de la Fundació Esclerosi Múltiple que,
amb el lema Mulla’t, recapta fons per a la recerca i acompanyament als
qui que pateixen aquesta malaltia sense cura. L’11 de juliol es van vendre
materials en una paradeta a la piscina, i el dissabte 24 es fan les 3 hores de
Natació Non-stop, que hi destinarà un euro de cada inscripció.

Solidària amb la
Fundació Esclerosi
Múltiple.
En acabar, Pasta Party.
Inscripcions 5 euros,
2 euros els infants ( 1
euro a favor de la causa).

Organitza: Ajuntament i
Figot Tour

Tots els actes a:
riba-roja.cat/agenda

