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Més de mig miler d’excursionistes van participar a la 
caminada popular organitzada amb motiu del 56è Dia del Camí 
de Muntanya pel Centre Excursionista de Tarragona (CET), la més 
multitudinària feta fins a la data pels Figot Tour a Riba-roja. La jornada, 
amb el suport de 80 voluntaris locals, va servir per inaugurar un dels 

Els nens, protagonistes del Nadal 
Llums, lo Tronc, Neu, Reis Mags, Arbre de 
Nadal, Cavalcada, Amistat, Emocionant, 
Pessebre, Alegria, Família, Diversió i 
Regals. Així veuen el Nadal els nens del 
poble, que han participat en el disseny 
del cartell després d’una dinàmica a 
classe amb la regidora de Cultura per 
expressar què representen per ells 
aquestes dates. El treball cooperatiu és 
ja habitual a l’escola riba-rojana.  
Pàgines 9 i 12

espais naturals del terme municipal més espectaculars, recuperat pels 
voluntaris de Figot Tour: el Mirador de Valldeporcs. La senyalització 
d’aquesta ruta, una de les vuit del catàleg de Senderisme editat per 
la regidoria de Promoció Econòmica, ha estat millorada i s’ha inclòs 
als itineraris que promou la Federació Catalana.  Pàgines 6 i 7

INAUGURAT 
EL MIRADOR 
DE VALLDEPORCS
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
És temps de boira, d’humitat que cala als ossos mentre les gelades cauen 
de bon matí als nostres erms. Espurnes de llum planen sobre els nostres 
caps per carrers i places a l’espera de Nadal. Les Saturnals romanes, el 
naixement del Sol Invicte, Nadal o el naixement de Crist... En tot cas, 
naixement: un nou començar per viure plenament. Aquests dies, entre 
la constel·lació de la Creu del Sud i la Serra dels Valencians, el Sol recula 
en el seu recorregut per l’horitzó a l’espera de la seva mort, fins que, des 
del mirador de la Pena, albirarem l’allargament del dia, signe inequívoc 
del solstici d’hivern. La llum tornarà a guanyar terreny a la foscor fins a la 
victòria definitiva a l’equinocci de primavera.

Vivim temps obscurs, però s’albira una nova forma d’entendre el món. 
La pujada vertiginosa de l’electricitat i les matèries primeres ens obliga 
a repensar projectes locals i prioritats veïnals, i fa necessària una nova 
manera d’entendre la nostra relació amb el món i la natura. No crec que 
això sigui una tendència puntual. Caldrà un aprofitament sostenible 
dels recursos de proximitat, com ho és indiscutiblement el Sol al nostre 
país. Aprofitem, doncs, les subvencions per a projectes d’energies 
renovables amb fons europeus Next Generation i la rebaixa de l’IBI 
per instal·lar plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum. A la vegada, 
s’està promovent al nostre terme l’energia fotovoltaica perquè Riba-roja 
disposi d’una hidrogenera (punt de recàrrega per a cotxes d’hidrogen), 
que complementarà el punt de recàrrega de cotxes elèctrics. L’ús de 
combustibles fòssils arriba al solstici d’hivern, a l’espera d’un nou Sol que 
alimentarà d’energia les nostres llars. Entre tanta foscor ja s’albira la llum.
Mirant el futur amb optimisme, aquestes dates de recolliment són 
proclius a una mirada de l’acció de Govern. 

Crec que el 2021 ha suposat 
un punt d’inflexió en la 
manera d’entendre la relació 
del nucli urbà amb el riu. 
El canvi de la canonada 
d’impulsió d’aigua des del 
riu i el seu soterrament sota 
el pas del ferrocarril, junt 
amb les obres de la Barbulla i del Molí del Sindicat, suposen un abans 
i un després en la concepció urbanística de la part baixa de la Vila. I si 
li sumem l’inici d’obres de la depuradora d’aigües residuals, en conjunt, 
és un abans i un després en la façana fluvial; un retorn a una mirada 
amable i de complicitat cap al riu i el patrimoni històric riba-rojà. Molts ja 
heu copsat canvis substancials, que s’accentuaran a mesura que acabin 
les obres. Ara li pertoca als privats arranjar les façanes. Tampoc hem de 
perdre de vista la posada en marxa del bar Poliesportiu, un servei de 
primer nivell en l’oferta gastronòmica local.

Aprofito per desitjar-vos unes bones festes en companyia de familiars i 
éssers estimats. Espero que aquest encetar un nou any ompli de llum 
i joia les vostres llars. Un nou any que s’albira ple de nous projectes de 
transformació de la nostra Vila i millora de la vida dels veïns, comptant 
amb el treball i la complicitat de tots. 

Bon Nadal i Pròsper Any Nou 2022! 

EDITORIAL

TELEFONS  D’INTERÈSEdita: 
Ajuntament de Riba-roja d’Ebre

Patrocina: 
Lestaca

Continguts i disseny 
La Lleonera Comunicació

Impressió: 
Centre Especial de Treball Jeroni 
Moragas

Dipòsit legal:
T761-2014

Tirada: 
800 exemplars

Desembre  de 2021

CAP de Flix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hospital de Móra d’Ebre . . . . . . 

Bombers i Emergències . . . . . . . . . . . . . .  

Mossos d’Esquadra Móra . . . . . . 

Guàrdia Civil de Móra d’Ebre . .

RENFE  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre . . . . . . . . . . 

Poliesportiu Municipal . . . . . . .  . . 

CEIP Sant Agustí . . . . . . . . . . . . . . . 

Llar infants Els Figotets . . . . . . . . 

Zona Líquida – 

Espai Coworking: . . . . . . . . . . . . . .

Biblioteca – Telecentre . . . . . . . . .
Consultes: biblioteca@riba-roja.altanet.org

Consultori Mèdic . . . . . . . . . . . .  . . 

Farmàcia M. Puig Vilàs . . . . . . . . .  

Atenció al client del servei 
de cable i fibra òptica . . . . . . . . . .

977 41 22 08
977 40 18 63 
977 40 19 52

112
977 28 14 80
977 40 30 97
902 240 202

977 40 18 51

977 41 64 39
977 41 61 55
977 095 155

657 887 236
977 41 64 63

977 41 60 52
977 41 61 05

977 09 51 51
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

pregons-electrònics
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NOVA ESCULLERA A LA
ZONA DE PESCA DEL PANTÀ
El pantà de Riba-roja disposarà 
abans de finals d’any de més de 
80 punts de pesca entre la zona 
de les barbacoes i el càmping. 
Es tracta d’una escullera al llarg 
de 900 metres lineals de riba, 
on la instal·lació de grans blocs 
de pedra permetrà consolidar 
el tram de la ribera i formar un 
dic de defensa que protegeixi 
la zona on es practica la pesca 
esportiva. El projecte, amb un 
cost de 89.755,95 euros, està 
subvencionat en part pel Fons 
Enresa. Excavaciones y Rocallas 
Catalunya executa les obres amb 

mesures per a la protecció de dues 
espècies a: l’àguila cua barrada 
i la llúdriga. Els terrenys on se 
situa l’escullera formen part de la 
Zona de Pesca Controlada (ZPC) 
Ebre 0 i, tot i ser competència de 
la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE), l’Ajuntament  i la 
Societat de Pesca la Carpa en fan 
la neteja i el manteniment, uns 
serveis pels quals reclama fa anys 
a la Generalitat part dels diners 
recaptats amb les llicències i 
permisos de pesca, per reinvertir-
los i consolidar el turisme fluvial al 
municipi.

EL NUCLI ANTIC S’OBRE A LA BARBULLA
Els 232.687,42€ de les obres del FEDER habiliten 
la baixada d’accés al riu des del Portal Abans Després
Compte enrere per acabar les obres 
de la Baixada de la Barbulla i la 
plaça del Molí del Sindicat, la major 
de les intervencions realitzades 
al centre històric, amb 232.687,42 
euros d’inversió, un 40% dels quals 
sufragats amb Fons Europeu per al 
Desenvolupament Rural (FEDER). Així, 
s’ha obert una escalinata des de la 
plaça del Portal fins a la del Molí del 
Sindicat, transformant el que era un 
camí inaccessible de terra i herbes 
en un pas de vianants empedrat que 
comunica el poble amb el riu. S’ha 
desenrunat la Baixada i s’ha construït 
un mur de pedra per tancar patis 
particulars, i l’ajuntament ha hagut 
d’adquirir tres propietats, antics 
corrals, per poder executar l’obra. A 
simple vista, ha quedat al descobert 
l’arcada de la bodega de l’antic castell. 

Els treballs han permès netejar la 
Roca de la Pena, deixant al descobert 
tota la pedra (cinglera) sobre la qual 
s’aixeca el nucli primitiu de Riba-
roja. S’ha recuperat l’antiga cova dels 
gitanos, que s’il·luminarà de nit com la 
Roca de la Pena, realçant la fisonomia 
del casc urbà. Sota aquest mirador, 
confluint amb el passeig fluvial que 
baixa del castell, hi ha ara una placeta 
amb un mirador al riu i aparcament. 
A més, la renovació del clavegueram 

i el paviment del carrer la Pena s’ha 
ampliat al carrer Castell, amb una 
partida extraordinària, estenent el 
nou enrajolat a les escales d’accés 
a la plaça del Forn. Al Portal, el nou 
empedrat reproduirà l’escut local, que 
fins ara estava pintat a terra.

Plaça del Molí
Per últim, es preveu enjardinar 
els talussos, tancar la via del tren, 
rehabilitar la torre del pou de 
Manolo, netejar la riba del riu, i 
plantar arbres i habilitar una zona de 
pícnic i d’aparcament a l’embarcador 
municipal. Aquestes millores al passeig 
del riu, ramal del Camí de Sirga GR-99, 
estan incloses al projecte de la plaça 
del Molí del Sindicat i complementem 
a les del pas de vianants per sota el 
ferrocarril, arranjat després de soterrar 
les noves canonades d’aigua. 

La plaça del Molí s’estudia habilitar-
la amb places d’aparcament i com a 
zona de recepció de visitants, amb 
la mirada posada a potenciar el 
turisme al voltant del Camí de Sirga 
i el patrimoni local. Per recuperar la 
inversió, l’Ajuntament confia implicar 
els propietaris per rehabilitar les cases 
particulars i acabar, així, d’endreçar el 
barri històric.

Les obres habilitaran més de 80 punts de pesca entre la zona de les barbacoes i el càmping.

UNA OBRA DE CIRURGIA. Les obres de la Barbulla, que s’enllestiran a finals d’any, 
han deixat al descobert elements patrimonials i històrics, com la roca sobre la qual 
s’aixecà el poble primitiu, la cova dels gitanos i una arcada del castell.



RIBA-ROJA JA TÉ UN PUNT DE 
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 

REBAIXA DE L’IBI PER PROMOURE 
L’ÚS DE PLAQUES SOLARS

L’equipament, ubicat al número 3 del carrer Reus, permet carregar dos 
vehicles de manera simultània en 1 hora i en 20 minuts, respectivament

Riba-roja d’Ebre és un dels pri-
mers municipis de la comarca en 
disposar d’una estació per carre-
gar el vehicle elèctric, després 
que el passat mes de setembre 
es va inaugurar un punt de reca-
rrega al número 3 del carrer Reus. 
L’objectiu d’ impulsar la mobilitat 
sostenible i de zero emissions al 
territori.

La infraestructura, connecta-
da a la xarxa elèctrica gràcies 
a un acord entre l’Ajuntament 
i l’empresa Endesa X, permet 
alimentar dos vehicles de ma-
nera simultània, un utilitzant la 
recàrrega ràpida (20 minuts) i 
l’altre, la semiràpida (1 hora). De 
fet, compta amb tres connectors: 
dos de càrrega ràpida de tipus 
CHADEMO i CCS2 (50kW) i un de 
semiràpida (22kW), fet que dona 
autonomia per a 100 quilòmetres 
de trajecte. A més a més, són 
carregadors universals i per tant 
serveixen per a qualsevol model 
de vehicle elèctric.

Cobrir la demanda
Es tracta d’un servei que, com 
apunta l’alcalde, Antonio Suárez, 
“ja té demanda al poble, com 
s’ha pogut constatar durant 
l’estiu, a l’agost, quan es 
construïa el punt de recàrrega i 
molta població flotant i turisme 

L’Ajuntament optarà les subven-
cions de l’Institut Català de l’Ener-
gia (ICAEN) destinades a projectes 
d’energies renovables a càrrec dels 
fons europeus Next Generation, als 
quals s’hi poden acollir administra-
cions locals i particulars. A més, el ple 
municipal ha aprovat una rebaixa del 
50% de l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) durant 5 anys, per als veïns que 
instal·lin plaques fotovoltaiques per 

a autoconsum. La mesura està pen-
sada per a propietaris d’edificis d’ús 
residencial en sòl urbà que instal·lin 
sistemes d’eficiència energètica, tèr-
mica o elèctrica, que provingui del 
sol, sempre i quan la potència elèc-
trica instal·lada sigui igual o major 
al 30% de la potència contractada a 
l’immoble. L’objectiu d’aquesta re-
baixa impositiva és promoure la ins-
tal·lació de plaques solars al poble.
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Imatge de la zona del Club Nàutic, amb la pujada de l’aigua a causa de les inundacions 
del riu Ebre a Navarra i Aragó, a mitjans desembre.

del pantà es va interessar pel 
servei a l’Ajuntament. Ara Riba-
roja ja pot oferir als usuaris 
del vehicle elèctric carregar al 
municipi”. “Permet situar-nos al 
segle XXI i avançar en matèria de 
sostenibilitat local”, afegeix el 

regidor de Comunicació, Cristian 
Morales.

Des del Consistori es mostren 
satisfets de l’acord amb Endesa 
X, que se suma a altres accions 
sostenibles ja impulsades els 

darrers anys, com la substitució 
de tots l’enllumenat públic per 
un sistema LED a cost zero, la re-
novació de les calderes de l’es-
cola per un sistema de biomassa 
(que ha reduït un 40% la factura 
municipal) i un sistema d’il·lumi-
nació LED als edificis públics. 

El proper pas serà instal·lar pla-
ques fotovoltaiques al sostre del 
pavelló municipal, de l’escola i 
de l’edifici de l’ajuntament, un 
projecte que encara està en fase 
d’estudi, afegeix l’alcalde, però 
que amb l’escalada de preu de 
la llum és de suma importància 
per contenir la despesa ordinària 
de l’ajuntament.

DESCARREGA 
L’APLICACIÓ PER FER 
LA RECÀRREGA

Els usuaris de vehicle elèctric 
poden realitzar les recàrregues 
dels seus cotxes d’una manera 
molt senzilla, gràcies a l’aplicació 
per a mòbils que ha desenvolupat 
Endesa X: Juice Pass, disponible 
en IOS i Android. Es tracta d’una 
plataforma digital d’Endesa 
on els usuaris podran localitzar 
l’estació de recàrrega, conèixer 
el seu estat, reservar i, fins i tot, 
abonar les recàrregues amb la 
seva targeta de crèdit.

UN DELS 8.500 PUNTS PER AL 2023. La posada en marxa d’aquest 
carregador forma part del Pla de Desenvolupament d’Infraestructures 
d’accés públic de recàrrega per al vehicle elèctric que es va presentar 
a finals del 2020 i que suposa una inversió de 65 milions d’euros amb 
l’objectiu d’instal·lar 8.500 punts de recàrrega en indrets d’accés 
públic fins al 2023, el pla més ambiciós existent a l’Estat. “Es tracta 
de trencar amb un cercle viciós: no hi ha cotxes elèctrics si no hi ha 
punts recàrrega, i al revés. Per això és indispensable comptar amb els 
Ajuntaments, com el de Riba-roja, que comparteixen aquest camí cap 
a la descarbonització del transport i la lluita del canvi climàtic”, el diu 
director general d’Endesa X, Davide Ciciliato.



Una dotzena d’estudiants de vuit uni-
versitats europees han estat trenta-dos 
dies a Riba-roja per  conèixer i estudiar 
el patrimoni local, en un intercanvi fi-
nançat pel programa Erasmus Plus, i 
de la mà de l’entitat anglesa Grampus 
Heritage and Training, dedicada a la 
cultura, el patrimoni, l’arqueologia i el 
medi ambient arreu d’Europa. 

A més de fer vida al poble, vuit d’ells 
van excavar el forn de Quimet del 
Recader, dirigits per Marina Prats de 
l’empresa Iltirta Arqueologia. Hi es-
tudien vestigis de la cultura riba-roja-
na per documentar oficis i tradicions 
antigues, com vivien i la relació dels 
nostres avantpassats amb la natura... 
En alguns casos, Grampus recupe-
ra les tradicions i les adapta als nous 
temps, una possibilitat que Amics de 
Riba-roja no descarta, en el seu anhel 
per testimoniar la important indústria 
de forns d’oli de ginebre que hi va ha-
ver fa dos segles al municipi.

“És importantíssim que les cultures 
s’escoltin entre elles, i a Riba-roja ha 
estat possible gràcies a Grampus i a 
les entitats i veïns que els han acom-
panyat”, diu la regidora de Cultura, 
Maria Franquet, que afegeix que grà-
cies a la labor dels Amics de Riba-roja  
i Riba Rocks “avui som un poble més 
gran, més viu, més ric, més visitable i 
més significatiu arreu”. 

No ha estat l’única excavació ar-
queològica de 2021. A l’agost, set 
estudiants de la Universitat de Barce-
lona (UB) van fer la segona campanya 
al forn de Maria Agustí Balances, on 
van trobar la boca de sortida de l’oli 
durant el procés de destil·lació, des-
prés que el 2019 hi trobessin ceràmica, 
fragments de cuir i mostres de carbó 
que s’analitzen a la UB.  

4a Festa de l’Oli
La promoció de tot aquest llegat és 
prioritària pels Amics, com ho demos-
tren els passos per declarar aquest 
patrimoni com a Bé Cultural d’Interès 
Local (BCIL) i en tràmit de Zona d’In-

NOVES EXCAVACIONS ALS
FORNS D’OLI DE GINEBRE
Universitaris europeus fan una estada al poble per 
estudiar el patrimoni i la cultura locals
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Quatre universitàries del 
programa Grampus eren 
artistes i van fer la seva estada 
al poble de la mà de Riba 
Rocks. Després d’una primera 
setmana de visites a llocs 
d’interès local, per absorbir 
la cultura i el patrimoni local, 
i de fer un taller d’il·lustració 

Visita guiada al forn de Mariano Agustí de Ca Balances excavat per la UB.

El grup de Grampus amb membres de les entitats locals que els acompanyaren.

Universitaris de Grampus excavant al forn de la Vall de Quimet del Recader. Vista aèria d’aquest forn, on s’aprecia el tupí interior.

MURAL AMB L’ESSÈNCIA RIBA-ROJANA

i un de capgrossos, van 
treballar amb l’artista local Sara 
Misselbrook una instal·lació 
de gran escala que, sota el 
títol ‘Qui Som?’, vol transmetre 
l’essència riba-rojana. El mural, 
ubicat al número 6 de l’avinguda 
d’entrada al poble, forma part ja 
de la ruta Riu d’Art. 

terès Etnològic (ZIE). També ho és la 
seva difusió i promoció, amb actes 
com la Festa de l’Oli de Ginebre, que 
a l’octubre va celebrar la 4a edició 
amb una exposició, una demostració 
de la destil·lació en sec a la Garita i 
l’intercanvi amb el Museu de les Tre-
mentinaires, un projecte lligat als usos 
remeiers de les plantes de l’Alt Urgell 
que disposa d’un espai propi on els 
forns riba-rojans hi estan exposats i 
amb el qual s’estudien les rutes co-
mercials que feia el producte riba-rojà 
arreu del país. 

A més, es va fer una visita al forn de 
Mariano Agustí de Ca Balances, coin-
cidint amb la XI Trobada de Pedra 
seca celebrada a Móra la Nova per 
l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), on 
el mateix dia es va impartir una xerra-
da sobre els forns riba-rojans. 



www.riba-roja.catPublicació trimestral d’informació municipal
 

Ajuntament de Riba-roja d’EbreNúmero 30 I HIVERN 2021/226

56È DIA DEL CAMÍ DE MONTANYA 
La regidoria de Serveis i Figot Tour coorganitzen una caminada al terme 
municipal amb el Centre Excursionista de Tarragona (CET)
La ruta del Mirador del Meandre de 
Valldeporcs ja és un dels itineraris 
certificats per la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC). 
El recorregut del 56è Dia del Camí 
de Muntanya, celebrat el 14 de 
novembre, ha estat publicat per 
l’editorial Piulet, amb tots els detalls 
i mesuraments oficials, quedant 
així ben senyalitzat i legalitzat. 
Això suposa un reconeixement a 
la labor que els darrers anys han 
fet els voluntaris de Figot Tour, i els 
seus 101 socis, sense els quals la 
jornada del Centre d’Excursionista 
tarragoní no hagués estat possible.  

Actiu turístic
Visitants d’arreu tenen, doncs, una 
ruta per contemplar un paisatge 
espectacular: el meandre on l’Ebre 
abraça la vila de Riba-roja, un 
cop el riu ha deixat enrere terres 
aragoneses i enfila cap al Delta. 
Més de mig miler de persones 
vingudes d’arreu del país ja en 
van gaudir en l’estrena oficial del 
mirador que s’aixeca en aquest punt 
del terme. L’opinió era unànime al 
destacar l’atractiu de l’entorn riba-
rojà. També van conèixer elements 
del patrimoni local, com la teuleria 
de la Boca de la Vall, forns d’oli de 
ginebre i de calç... i, després de 14,8 
quilòmetres a peu, van ser rebuts 
per pubilles i hereus, i van degustar 
les clotxes cuinades per l’Associació 
de Dones. A més, l’associació la 
Puntaire va organitzar un Mercat 
Medieval al carrer Casetes per 
promocionar el producte riba-rojà 
entre els visitants, arrodonint la 
diada. 

El president de la CET, Jordi 
Aluja, va felicitar el poble per 
l’organització i el suport facilitat 
per fer possible una cita que des 
de 1965 ha voltat per tot el país. 
“Ha estat un exemple del que pot 
arribar a fer Riba-roja quan unim 
esforços i ens hi posem, tenim un 
terme municipal i un patrimoni de 
gran atractiu turístic”, diu el regidor 
de Serveis, Jaume Agustí. Entre els 
actes previs, es van fer exposicions, 
presentacions de llibres i xerrades 
sobre excursionisme, com la de 
l’alpinista Òscar Cadiach.

MARIA PILAR ARANDA 
Vilaseca 

ARCADI CABRÉ ROVIRA 
Riudecols

BLANCA LLAURADÓ  
Riba-roja d’Ebre 

SALVADOR GALLART 
Riba-roja / Lleida

TANIA SENTÍS 
Tarragona 

POL ALUJA 
Tarragona 

ANNA GIRONÉS
Riba-roja d’Ebre

 Aquest és el primer cop 
que vinc a Riba-roja d’Ebre i 

l’experiència és encantadora: un ambient
molt xulo, una caminada súper bonica, el 
paisatge, el riu, l’hospitalitat de la gent... 
Ha estat un dia meravellós. Segur que 
tornaré!

   Fa 14 anys que vam fun-
dar el centre excursionista 

el Senderó i cada any participem al Camí 
de Muntanya. Aquí a Riba-roja ha estat 
una caminada molt bonica, sense massa 
desnivell, amb unes vistes fantàstiques i 
un dia espectacular. Ja coneixia gent de 
Riba-roja i havia sentit a parlar del poble.

  Estic acostumada a sortir 
a caminar per l’entorn del 

poble però avui ha sigut diferent. Nor-
malment surto en petit grup, i m’agrada; 
però avui ha sigut més divertit perquè hi 
ha molta gent. Ja havia estat al mirador, 
i recomano a tots els nens de Riba-roja 
venir a veure’l.

   Acostumo a sortir amb els 
Figot Tour i participo en les 

activitats que organitzen. Avui no he po-
gut fer la caminata perquè estic a l’orga-
nització, com a voluntari, però estic molt 
content de com ha anat l’experiència. A 
més, jo la faré la setmana vinent! 

   No és la primera vegada 
que vinc a Riba-roja, de tant 

en tant pujo amb la meva parella. No co-
neixia els Figot Tour i és la primera vega-
da que faig una excursió per l’entorn del 
poble, i ha estat molt bé, és molt bonic i 
ha fet molt bon dia. Aquí s’està súper be!

   Aquest és el primer cop 
que surto a caminar amb 

els Figot Tour, però tinc molta experi-
ència perquè participo a les sortides del 
Centre Excursionista de Tarragona (CET) 
habitualment. La meva mare és del poble 
de tota la vida i vinc sovint, m’agrada Ri-
ba-roja! 

  Estic molt emociona-
da, ha sortit tot molt bé! 

Portem un any preparant aquesta ca-
minada des de Figot Tour i els darrers 
dies han estat molt intensos. Veure’n el 
resultat i tothom tan content... és molt 
emocionant!
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KM PARTICIPANTS VOLUNTARIS
14,8 +500 80

Podeu anar al MIRADOR DE VALLDEPORCS 
seguint la Ruta 1 del catàleg de Senderisme 
editat per Figot Tour. 
www.riba-roja.cat/senderisme

CAMINADA FESTA MAJOR (27/08): 7,29 km i 66 participants.

X CAMINADA DE LA LLUNA PLENA (18/09) amb 122 participants.

CAMINADA A LA PUNTA DEL DUC (10/10) amb 71 participants.

CAMINADA AL FORN DE LA FATARELLA (7/11) amb 39 participants

CAMINADA DELS BARRANCS (05/12) amb 37 participants i 11 inscrits a la Fila 0.
Recaptats 250€ en favor de la Marató de TV3 dedicada a la salut mental.

LES ÚLTIMES 
CITES DE



TORNEN LES VETLLADES
DEL “COPA DE LLETRES”

ZL ORGANITZA FORMACIÓ 
PER A VEÏNS I ENTITATS 

Una quarantena de persones van assistir 
aquesta tardor a la 14a edició del Copa 
de Lletres, la cita riba-rojana que des de 
l’any 2013 marida vi amb literatura, dos 
cops a l’any, reunint escriptors i cellers del 
territori a Riba-roja. El cartell era el mateix 
que es va presentar el març de 2020, ja 
que aquest va ser el primer acte que va 
obligar a posposar la pandèmia al poble. 

Seguint la tradició, entre els convidats 
un ebrenc: Andreu Carranza, que per 
sorpresa del públic va repassar la seva 
obra combinant-la amb la seva faceta de 
cantautor, amb la guitarra; i una poetes-

sa, Mònica Miró, qui tot i ser originària de 
Benissanet, està afincada a Barcelona. 
Durant la presentació de la seva obra es 
van poder degustar tres vins del celler 
Bàrbara Forés de Gandesa.

Els impulsors del Copa de Lletres ja pen-
sem en la pròxima edició de primavera. 
Al capdavant de l’organització hi ha avui 
tres riba-rojans vinculats al món de la llen-
gua i la literatura: Josep Cid, Maria José 
Franquet i Maria Franquet, els quals han 
donat continuïtat a una iniciativa inicial-
ment impulsada per la poetessa riba-ro-
jana Tite Peralta. 

L’Associació de Coworkers Zona 
Líquida de Riba-roja ha organitzat 
aquesta tardor diverses formacions, 
a les quals a més dels seus associats 
també han participat altres veïns i 
entitats locals. La temàtica ha estat 
molt variada: s’han tractat temes 
econòmics, com la gestió i la plani-
ficació d’un petit negoci, o la fisca-
litat per associacions sense ànim de 
lucre; i qüestions més lligades a la 
cura personal i la salut, com un ta-
ller de spa o les xerrades del cicle 
de nutrició que s’allargarà durant els 
pròxims mesos. Moltes d’aquestes 

activitats estan protagonitzades per 
emprenedors vinculats a la xarxa de 
coworking del país, fent valdre els 
coneixements i professionalitat dels 
usuaris que en formen part. L’orga-
nització d’activitats i formacions, i 
obrir l’espai de la plaça 1 d’octubre a 
la població en general és un dels ob-
jectius que es va marcar aquesta en-
titat des del moment que va assumir 
l’autogestió de l’espai de coworking, 
mesos abans de l’inici de la pandè-
mia. Les formacions continuaran 
aquest hivern, amb diverses sessions 
de coaching (consulteu l’agenda). 

NOVA EDICIÓ DEL CASAL D’ESTIU SOM-RIU. 62 nens i nenes van par-
ticipar a l’estiu en una nova edició del Casal d’Estiu Som-Riu. Durant quatre set-
manes, els infants van fer activitats al voltant del tema ‘Viatgem’ sobre art, jocs, 
esport i explorem, i en quatre espais municipals diferenciats per reduir el contacte 
entre grups: l’escola, el parc, el pavelló i l’Aula d’Art. L’inici del casal es va posposar 
una setmana per un cas positiu de COVID, que va obligar a confinar el grup de 
monitores, i es va allargar fins a la primera setmana d’agost, mantenint les activitats 
previstes inicialment.

ACTIVITATS ESPORTIVES TRIMESTRALS. Les piscines municipals 
van ser l’epicentre de les activitats esportives estivals, amb els cursets de 
natació, per a totes les edats. Fins a 72 nens i nenes es van apuntar a un 
dels sis cursets infantils, segons l’edat. A més, tres dies a la setmana hi ha-
via natació per a adults, en tres torns de matí i tarda, i amb 24 riba-rojans 
apuntats; 32 veïns feien aquagim i 20, ioga. L’agenda esportiva trimestral 
continua aquesta tardor i hivern amb gimnàstica per la gent gran i de 
manteniment, ioga, running i les esportives extraescolars.
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Els organitzadors de la cita, amb els escriptors convidats. D’esquerra a dreta: Josep 
Cid, Mònica Miró, Maria José Franquet, Andreu Carranza i Maria Franquet.

Sis entitats locals van assistir a la xerrada sobre obligacions fiscals per a 
associacions, a càrrec de Carlos Lamote, de l’Ateneu Cooperatiu de Terres de l’Ebre.
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TREBALL PER PROJECTES
A L’ESCOLA SANT AGUSTÍ
Aquest és el tercer curs implantant a les aules una 
alternativa pedagògica al tradicional llibre de text

L’escola Sant Agustí continua aquest 
curs treballant per projectes, els 
tres darrers cursos amb noves me-
todologies han entrat a les aules ri-
ba-rojanes amb l’objectiu de formar 
ciutadans i ciutadanes crítics, amb 
opinió pròpia, autònoms i capaços 
de resoldre els reptes que planteja 
la societat actual. Així, des de se-
tembre de 2019 el llibre de text ha 
deixat de ser el protagonista únic 
de l’aprenentatge per donar pas a 
un treball més cooperatiu, en la línia 
d’una educació més inclusiva. 

Això permet als 70 alumnes que 
hi estudien actualment treballar 
més en grup i interaccionar amb 
mestres, famílies i agents de la so-
cietat local per despertar la seva 
curiositat, respondre a les seves 
inquietuds i animar-los a continuar 

aprenent. “Tots junts fem escola”, 
destaca la directora, Olga Casals. 
A més, permet treballar a l’aula al-
tres capacitats i habilitats, com el 
respecte, el diàleg, la tolerància o la 
resolució de conflictes, que difícil-
ment es poden assolir només amb 
els llibres de text. 

Tallers amb experts
Així, els nens i nenes són prota-
gonistes de les activitats a classe, 
proposant, jugant, experimentant i 
manipulant per afavorir el seu apre-
nentatge. “No és el mateix llegir en 
un llibre que hi ha cinc regnes ani-
mals que fer un taller experimental 
sobre el tema”, afegeix Casals, en 
referència a les activitats que van fer 
els alumnes de cicle mitjà i superior 
en motiu de la Setmana de la Cièn-

cia. Científics experts van entrar a 
la classe per fer-los posar a la pell 
d’investigadors de centres de re-
cerca i observar bacteris, experi-
mentar amb el microscopi, apren-
dre a diferenciar les plantes de les 
algues a través de les cèl·lules o 
conèixer el cicle vital de la mosca 
de la fruita. 

No és la única activitat amb experts 
que han fet des de l’inici de curs a 
l’escola. Membres de l’entitat local 
Amics de Riba-roja i de l’empresa 
riba-rojana Mel Somper també han 
realitzat activitats, en aquest cas vin-
culades al Patrimoni local i al món 
de les abelles i l’apicultura, apro-
pant-los a la realitat riba-rojana.

MATRÍCULA VIVA A L’AULA D’ART CANVIS A L’AULA DE MÚSICA
Aquest curs 30 alumnes s’han 
apuntat a l’Aula d’Art Municipal per 
seguir les classes de dibuix i altres 
tècniques artístiques, els dilluns i 
dimarts a la tarda, sota la direcció de 
Roser Gay. Entre els usuaris, a més 
de veïns de Riba-roja, també n’hi ha 
4 que es desplacen d’altres pobles 
propers de la Ribera: Flix i Ascó. 
Una bona notícia per consolidar-
se com un centre de referència per 
aprendre a dibuixar a la Ribera nord.

Ara mateix, hi ha quatre grups oberts, 
segons l’edat dels alumnes, entre 

ells un d’adults amb set persones. 
Tots ells segueixen els estudis d’art 
que s’imparteixen, combinant la 
part més acadèmica amb tècniques 
modernes i experimentals. A més 
de les classes de dibuix, aquest 
trimestre han treballat el modelatge 
en fang, i a partir de gener està 
previst aproximar-se a la impressió 
i el gravat. Durant el Nadal 
s’organitzen tallers per totes les 
edats. I al llarg de tot el curs hi ha 
matrícula viva, amb la possibilitat de 
noves incorporacions i d’obrir més 
grups i horaris, si hi ha demanda.

L’Aula Municipal de Música ha iniciat 
aquest curs un nou camí, i després 
de vuit anys vinculada a l’Escola 
Municipal de Música de Benissanet 
n’ha canviat la gestió, passant a 
dependre ara de l’Escola de Música 
de Falset, una institució amb gairebé 
40 anys de trajectòria musical a la 
capital del Priorat. L’Ajuntament 
i l’escola falsetana han signat un 
conveni, que preveu una partida de 
6.600 euros anuals per impartir els 
estudis musicals al poble, a més de 
diverses actuacions durant l’any. De 
fet, l’acord ja es va fer efectiu aquest 

estiu, amb la participació de la 
banda de música prioratina als actes 
de Festa Major.

El canvi en la gestió no ha suposat 
cap trasbals per als 15 alumnes 
que hi acudeixen aquest curs. Els 
professors també estan a l’escola 
de Falset i continuen impartint 
les classes de llenguatge musical, 
saxo, percussió, trompeta i conjunt 
instrumental, les disciplines que 
es fan a l’Aula riba-rojana dos dies 
a la setmana. Al capdavant, com a 
director, continua Carles Capseta.

Entre els alumnes de l’Aula d’Art n’hi ha quatre que venen d’altres pobles. 15 veïns segueixen els estudis de Música a l’Aula Municipal aquest curs.

Experts en diferents àmbits han aportat coneixement als alumnes de l’escola des 
d’un punt de vista pràctic, i més interactiu.
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D’esquerra a dreta, els quintos de 2020 i 2021: Pau Sánchez Viol, Dafne Sanz López, 
Saul Guillén Reina, Marta Piñol Rodríguez, Kevin García Reina, Nora Montiel Ruiz, 
Andrew Nicholas Shattock i Gal·la Espinosa Muñoz.

Un dels actes que més es va trobar a faltar va ser el correfoc dels Figots Satànics, la 
darrera nit. Els veïns van haver de conformar-se amb veure els focs artificials, des de 
diferents punts del poble, per evitar aglomeracions. 

“CAL SEGUIR LES TRADICIONS, SI NO ES PERDRAN”
2021 ens deixa el record d’una Festa Major encara atípica, protagonitzada per dues quintes de 
joves, actes per a tots els públics i un pregó posposat fa un any apel·lant a l’orgull riba-rojà

Riba-rojans i riba-rojanes van poder gaudir del primer pregó de Festa Major, a càrrec de Leo Cervelló, i de la primera proclamació 
de pubilles i hereus celebrats a la renovada Pista d’Estiu de la Societat.

Tot i l’excepcionalitat encara im-
posada per la pandèmia, la Festa 
Major 2021 es va poder celebrar 
recuperant la majoria d’actes tra-
dicionals. La vigília del dia de Sant 
Bartomeu, la nova Pista d’Estiu va 
ser escenari de la proclamació de 
dues quintes de pubilles i hereus, 
i els veïns van escoltar a la prego-
nera, Leonor Cervelló Garcia, aco-
miadant-se de la seva trajectòria 
de més de tres dècades com a 
mestra i directora de l’escola Sant 
Agustí. Ho va fer amb un càlid re-
cord per a les 33 generacions de 
riba-rojans que han passat per la 
seva classe, pares i fills, que van 
aprendre a llegir i a escriure amb 
“la senyoreta Leo”, com encara 
avui la saluden pel carrer. En un 
pregó batejat per ella mateixa 
com “de la nostàlgia”, ple de re-
cords personals i “orgullosa de no 
haver faltat mai a la cita, sempre 
vivint intensament tots els actes”, 
Cervelló va animar als riba-rojans 
a mantenir l’essència de la Festa 
Major: “Cal seguir les tradicions 
perquè si no es perdran”. 

“L’important és que som aquí i ara, 
celebrant la vida, amb acceptació, 
que no resignació, per una situació 
que mai no haguéssim imaginat 
però de la que hem après a viure 
el dia a dia i a ser més persones”, 
va dir l’alcalde, Antonio Suárez, 
desitjant que al 2022 “tornarem a 
ballar la jota, tornaran les proces-
sons i el foc dels Figots Satànics, la 
cursa pedestre i la Festa del Riu”. 

RESTAURATS ELS 
GEGANTS 
DE RIBA-ROJA 

A l’estiu es van restaurar els 
Gegants Ramón Berenguer IV i 
Petronella d’Aragó, amb més de 
mig segle d’història en el seguici 
festiu local. Amb 3.410 euros, s’ha 
reparat la fusteria dels cavallets, 
consolidant i pintant el cartró de 
cóssos i braços.

PRESENTACIÓ NOU DISC D’ADRIÀ CID I THE CIDERALS

Per festes majors, el cantautor riba-rojà Adrià Cid va pujar a l’escenari 
de la Pista d’Estiu, acompanyat de la banda The Ciderals, amb el 
riba-rojà Marc Agustí a la bateria, per presentar el seu nou disc: 
‘Vell Camí ’, un recull de la seva trajectòria amb 14 cançons, que es 
pot trobar a les xarxes i plataformes digitals com spotify, youtube i 
iTunes. Es tracta, segons el mateix artista, d’un disc molt personal, 
genuïnament riberenc, amb col·laboracions amb altres artistes de la 
terra, entre els quals la productora riba-rojana Lokal Records d’Agustí. 
El disc, gravat al poble, es presentarà pròximament a Tarragona i 
abans de l’estiu, a Barcelona.

Adrià Cid i The Ciderals, al concert de festa major



La regidoria d’Igualtat ha impul-
sat jornades al voltant de dos dels 
col·lectius més vulnerables: infants 
i dones. El 21 de novembre es va 
celebrar el Dia Universal dels Drets 
dels Infants, a iniciativa de l’equip 
de monitores del Casal d’Estiu i 
de la Txavalada, conscients que 
“és hora que a Riba-roja posem 
sobre la taula temes importants 
que afecten a la infància i a l’ado-
lescència, i que debatem les vul-
neracions de drets i llibertats”. Ju-
gant, els més petits van descobrir 
els drets fonamentals que tenen 
com a infants, debatent i qüestio-
nant-se si tots els nens del món els 
tenen garantits. 

El 25 de novembre, membres de 
l’Associació de Dones i del Col·lec-
tiu Feminista van llegir el manifest 
del Dia Internacional de l’Elimina-

ció de la Violència contra les Do-
nes, apel·lant a “la responsabilitat 
també dels homes per extingir el 
patriarcat i el masclisme”. Segons 
les estadístiques, “a Catalunya, 2 
de cada 3 dones han patit o pati-
ran violència masclista al llarg de 
la vida. A Riba-roja d’Ebre també 
passa”. Així ho recordava la pan-
carta que es va penjar a l’entrada 
del poble.

21N I 25N A RIBA-ROJA
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Dues jornades per reivindicar els Drets dels 
Infants i la no violència contra les Dones

OPINIÓ

UNA RIBA-ROJA SOSTENIBLE
Sostenible és un adjectiu que defineix quelcom que es pot mantenir 
indefinidament, especialment sense afectar l’equilibri ecològic. Tota 
activitat humana té un efecte mediambiental, ara bé, el que cal ava-
luar és si compromet el futur de les properes generacions. 

En el cas de Riba-roja, la complicitat entre Ajuntament, Consell Co-
marcal i Generalitat ens ha portat a minimitzar l’impacte dels actes 
de la vida dels nostres veïns sobre el medi ambient més immediat. 
Amb el treball conjunt amb el Consell Comarcal, la incorporació de 
la recollida selectiva de residus porta a porta ha permès augmentar i 
mantenir en el temps uns percentatges de recollida líders a la comar-
ca. La inversió de la depuradora d’aigües residuals, per part de l’ACA, 
suposa tancar el cicle de l’aigua al poble, a més de resoldre aquesta 
xacra de la façana fluvial. I en matèria d’energia, l’acció conjunta de 
la Generalitat, a través de l’ICAEN, i l’Ajuntament fomenta la imple-
mentació d’energia fotovoltaica per l’autoconsum. Les subvencions 
de  l’ICAEN, que farà arribar fons europeus Next Generation a llars i 
Ajuntament, i la rebaixa de l’IBI del 50% durant cinc anys, aprovada 
pel Ple, per als veïns del poble que hagin instal·lat plaques per auto-
consum, són dos incentius cap a una societat local més sostenible. 

En matèria mediambiental, tota petita acció compta; en aquest sentit 
Riba-roja compleix i complirà en material de recollida selectiva, aigua 
i energia. Fem valdre el treball de tota la nostra societat local.

CP

AÑOS DE INCERTIDUMBRE Y INQUIETUD
El artículo de invierno de 2021 no se basará en la crítica a la gestión 
municipal, ni a la Autonómica. Bastante tienen cuando tengan que 
justificar ante el Pueblo lo que hicieron y lo que no, los excesos en 
las obras realizadas, los gastos superfluos, la disminución en el Patri-
monio Municipal, los trámites mal enfocados, los incumplimientos de 
los convenios firmados (tres) con Lestaca (vertedero), algo que nos 
puede conducir a empezar de cero, a no recibir el pago de las canti-
dades pactadas y la posibilidad de tener que responder a una posible 
querella por daños y perjuicios.

Queremos hacer un llamamiento a toda la población. Llevamos dos 
años subyugados por el Covid19, y debemos y tenemos que cumplir 
con lo que diga la autoridad sanitaria, por respeto a ellos (sanitarios) y 
para preservarlos del contagio, recordando que SON NECESARIOS. 
Riba-roja es una Villa donde la mayoría de la población están dentro 
de la denominación de alto riesgo, y para preservarlos hemos de res-
petar las indicaciones, mascarillas, grandes reuniones, fiestas y dis-
tancia correcta. Si lo hacemos, todos le GANAREMOS una batalla, 
otra más, al virus; protegeremos a nuestros sanitarios, hermanos, pa-
dres y yayos del contagio. Sería lo más grande que podríamos hacer 
para una entrada feliz y limpia de Covid al 2022. Lo estamos pasando 
mal. Si lo hacemos sencillo, el presente y el futuro puede ser mejor. 
Seamos responsables. ¡FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO 2022 A 
TODAS/OS!

DESPRÉS DE LLEGIR EL MANIFEST DEL 21N, els nens i les nenes del 
poble van elaborar un mural conjunt amb la inscripció ‘TINC DRETS’, 
pintant unes lletres gegants, on cada infant va escriure els seus desitjos 
i drets preferits per penjar-lo a l’entrada de la Casa de la Vila.
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AGENDA D’ACTIVITATS www.riba-roja.cat/agenda

ACTIVITATS 
DE GENER A MARÇ 
DISSABTE 22 DE GENER
Al vespre, a la plaça del Refossar
Foguera de Sant Antoni

DILLUNS 24 I DIMECRES 26 DE GENER
De les 14.45 a les 17.45 h
A l’espai de coworking Zona Líquida
‘Gestió del temps i superproductivitat’
A càrrec d’Albert Cervelló Griso.
 Inscripció obligatòria: info@zonaliquida.cat 

DISSABTE 26 DE FEBRER
Carnaval 2022
Rua pels carrers del poble, concurs de disfresses 
i concert dj 

DIMARTS 8 DE MARÇ
Dia Internacional de les Dones. 
12h Lectura del Manifest del 8M

DISSABTE 12 DE MARÇ 
XVa Copa de Lletres

DIUMENGE 13 DE MARÇ
Romeria a l’ermita de Santa Madrona

DIMARTS 22 I DIMECRES 23 DE MARÇ
De les 14.45 a les 17.45 h
A l’espai de coworking Zona Líquida
‘Competències per a un teletreball efectiu’
A càrrec d’Albert Cervelló Griso
Inscripció obligatòria:info@zonaliquida.cat 

CAL SEGUIR LES MESURES 
DE PREVENCIÓ DAVANT 

LA COVID 19
Els actes programats es poden veure

 modificats per l’evolució de la pandèmia. 
Consulteu els canals oficials per estar al dia

 de les novetats.

36a FESTA DE SANTA AGDA
Festa d’Interès Comarcal
Organitza l’Associació de Dones de Riba-roja d’Ebre

DISSABTE 29 DE GENER
V Cursa Popular de Santa Agda, solidària amb la lluita 
contra el càncer de mama

DISSABTE 29 DE GENER
A les 23 hores, a la Casa de la Vila 
Ple Extraordinari per la proclamació de l’Alcaldessa Trini 
Sánchez Magdaleno i les Regidores Carmen, Isabel i Núria 
Sánchez Magdaleno
Pregó a càrrec d’Eva Calvente Andreu
Tot seguit, a la Societat 
Ball 

DIUMENGE 30 DE GENER
Jocs recreatius i xocolatada

DEL 31 DE GENER AL 4 DE FEBRER
Jocs i activitats tradicionals

5 DE FEBRER 
Dia de Santa Agda.Festiu local

A les 10.30 hores, a l’entrada de l’Ajuntament 
Repartiment dels rams per a l’ofrena floral 

A les 11.30 hores, des de la plaça de la Vila 
Sortida en comitiva per anar a buscar la Santagdera 
Major i el Pa Beneït

A les 12 hores, a l’Església Parroquial 
Missa i Processó en honor a Santa Agda

A les 18 hores, a la Sala de Plens
35è Gran Berenar Servit per senyors voluntaris 

Sorteig de la tradicional Toia i sorpreses 

RECOLLIDA
ADDICIONAL
 
FRACCIÓ ORGÀNICA, PAPER/CARTRÓ 
I BOLQUERS

Dijous 23 de desembre i divendres 24 de desembre
Dijous 30 de desembre i divendres 31 de desembre

NO HI HA SERVEI 
DE RECOLLIDA
Divendres 24 de desembre 
i dissabte 25 de desembre

Divendres 31 de desembre 
i dissabte 1 de gener

SERVEI 
NORMAL
Diumenge 26 i dilluns 27 de desembre
Diumenge 2 i dilluns 3 de gener
Dimecres 5 i dijous 6 de gener: 
Es recolliran la FRACCIÓ ORGÀNICA, 
ENVASOS I BOLQUERS 
(seguint calendari actual)

NADAL
a Riba-roja d’Ebre
Consulteu l'agenda programada per aquest nadal,
i estigueu atents a les novetats que es publicaran
A l'ebando i al web municipal.

Reforç servei porta a porta
dies festius

La pregonera d’aquest any, Eva Calvente Andreu, és 
també l’autora del disseny del cartell d’aquesta 36a 
edició de la festa.


