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Nova depuradora a les Sorts per 
gestionar les aigües residuals
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Ruta per la Riba-roja florida. 150 excursionistes van participar 
en la caminada de la floració, una nova proposta de Figot Tour que 
inicia el calendari de sortides de 2022, tot promocionant l’espectacle 
cromàtic dels camps fruiters riba-rojans.  Pàgina  5

Torna el Copa de Lletres. Dins la setmana del 8M, la XV edició 
del Copa de Lletres ha convidat dues autores a presentar els seus 
llibres, protagonitzats per dones, en una vetllada maridada amb vins 
i productes escollits i elaborats també per dones.  Pàgina 6 

L’EQUILIBRI 
ENTRE NATURA 
I TURISME, CLAU PER A 
L’ECONOMIA LOCAL      - pàg. 3 -
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
El dia iguala a la nit... els olivers ja han arrencat mentre les primeres ametlles 
llueixen després de l’espectacle d’una floració que hem pogut visitar a les 
finques de dellà. Arriba el bon temps, i amb ell el control d’una pandèmia 
que durant dos anys ens ha alterat el ritme social del nostre poble. La 
recuperació de la vida és a les nostres mans, i ja vivim immersos en altres 
assumptes, alguns propers, com la pujada del preu de l’energia, i d’altres, 
tot i que una mica més llunyans, com la crisi d’Ucraïna, ens toquem de prop 
removent sentiment i butxaques. 

La gestió econòmica de la Casa de la Vila tampoc és aliena a la pujada del 
preu de l’energia i s’han hagut d’elaborar estratègies per fer-hi front. L’edifici 
de la Biblioteca i Zona Líquida ja produeix més de 4 kW d’energia diària, 
proveint l’edifici i venent els sobrants a la xarxa. També estem preparant 
la instal·lació de 21 kW de plaques fotovoltaiques a l’ajuntament, edifici 
que ha vist incrementar més d’un 100% la factura de la llum els mesos de 
desembre i gener. A això li sumem que hem sol·licitat, conjuntament amb 
més de 400 ajuntaments, la compra conjunta i agregada d’energia a través 
de l’Associació Catalana de Municipis. I aprofito per recordar-vos que el Ple 
va aprovar una bonificació del 50% de l’IBI durant cinc anys per a aquelles 
famílies que optin per instal·lar plaques fotovoltaiques per autoconsum. 

Enguany endreçarem l’entorn de la Casa de la Vila i el Mercat, convertint 
en zona de vianants el carrer Sant Antoni, entre els carrers Sant Bartomeu 
i Casetes, i convertint el solar de la cantonada dels carrers Sant Bartomeu 
i la Fatarella en pàrquing municipal i lloc on reallotjarem el mercat. I tenim 
pendents la incorporació al pressupost de la climatització del cinema de la 
Societat i els canvis dels tancaments de l’escola per millorar la confortabilitat 
i l’estalvi energètic. També s’ha encarregat la modificació de planejament 
urbanístic i el projecte de parcel·lació del solar de davant del consultori 

local per a una residència i 
centre de dia. Mantenim el 
compromís de treball i millora 
de tots tres centres neuràlgics 
on fem vida pública: Nucli 
Antic, Casa de la Vila i la zona 
educativa, esportiva i de 
serveis de l’eixample.

En aquest primer trimestre de l’any, el jutjat contenciós de Tarragona 
ha dictaminat en contra de la llicència d’obres del centre de valorització 
i dipòsit de residus de les Valls. Aquesta llicència ha estat un tràmit 
impecable i immaculat dut a terme gràcies al treball seriós i rigorós dels 
serveis administratius de l’Ajuntament. La sentència apunta a defectes 
en la tramitació urbanística de la Generalitat. De nou, amb tenacitat i 
perseverança per part del personal municipal, i amb la unitat de les forces 
polítiques que conformen el Plenari, des de la prudència i la discreció, ens 
en sortirem.

M’acomiado desitjant-vos que amb l’arribada del bon temps primaveral 
ens puguem saludar per carrers i places, a Berrús, degustant la clotxa i la 
paella del Primer de Maig, sobre la bici de muntanya o fent senderisme 
pel magnífic terme que la natura ens ha regalat... sense mascareta ni pors... 
sempre amb la confiança d’un poble amb futur, on s’emmirallen molts 
pobles veïns, un poble que sap el que vol i tira endavant.
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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

pregons-electrònics
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4,2 MEUR EN LA DEPURADORA 
AL CAMÍ DE LES SORTS

En marxa les obres de l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) de Riba-roja d’Ebre, una 
infraestructura en la qual l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) inverteix 
4,2 milions d’euros i que permetrà 
tractar les aigües residuals que es 
generen al municipi, contribuint 
així a la millora mediambiental del 
riu Ebre. 

La nova planta, situada al camí de 
les Sorts, és de tipus biològic, amb 
una capacitat de tractament de 
500 metres cúbics al dia, preveient 
així assumir les necessitats de 

Amb la plantació del bosc de ribera 
quedarà enllestida la zona de pesca 
del pantà de Riba-roja, una escullera 
que ocupa més de 900 metres lineals 
de riba, entre la zona de barbacoes 
i el càmping, on es practica un dels 
sectors clau per al desenvolupament 
futur del municipi: la pesca esportiva 
en aigua dolça.

La riba rehabilitada forma part de 
la Zona de Pesca Controlada Ebre 
01, i és un espai privilegiat per a la 
pesca. De fet, el pantà de Riba-roja 
és considerat una de les principals 
destinacions turístiques del sector i 
atrau cada any un gran nombre de 
visitants provinents d’arreu d’Europa, 
on es coneix com el Paradís del 
pescador. El seu desenvolupament 
econòmic, però, ha topat durant anys 
amb algunes dificultats.

Afavorir-ne l’activitat
D’una banda la falta de recursos 
econòmics, ja que no s’hi destinen 
diners de la recaptació de les 
llicències de pesca, que gestiona la 
Generalitat. De l’altra, el fet de formar 
part de la Xarxa Natura 2000, ja que 
com a espai natural protegit té limitat 
el desenvolupament del turisme, les 
infraestructures i altres activitats, 

El Ple Municipal ha aprovat aquest 
mes de març treure a concurs el 
contracte per gestionar el servei de 
bar i restaurant de la Societat, que 
inclou també el servei d’hostaleria 
de la Pista d’Estiu. 

Es tracta d’un procediment obert, 
amb diversos criteris d’adjudicació 
establerts, entre els quals es 
demana experiència en el sector. 
Les instal·lacions del bar restaurant, 
de titularitat municipal des de l’any 
2013, van ser totalment reformades 
fa vuit anys, i en fa un i mig que la 
terrassa del local es va renovar amb 
les obres de la nova Pista d’Estiu. 

Les condicions són les mateixes 
que regeixen el servei del bar 
restaurant del Poliesportiu 
municipal, adjudicat fa un any: un 
lloguer de 300 euros mensuals 
durant deu anys, i fer-se càrrec 
de la despesa dels serveis del 
local. Els interessats tenen 15 
dies per presentar les ofertes, un 
cop les clàusules administratives 
aprovades al darrer Ple es 
publiquin al perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Riba-roja 
d’Ebre.

ORDRE AL SÒL RÚSTIC DEL MUNICIPI EL BAR 
RESTAURANT 
DE LA 
SOCIETAT, 
A LICITACIÓ

La revisió de les normes subsidiàries ha de resoldre definitivament l’encaix 
entre l’activitat econòmica i la preservació del medi ambient al terme

Evitarà abocar les aigües residuals al riu

Imatge virtual de la planta depuradora de Riba-roja d’Ebre.

El Pantà de Riba-roja és una destinació turística de primer ordre en l’àmbit europeu per als 
pescadors, sobretot de grans espècies, com el silur o la carpa.

sanejament actuals i futures, i 
contemplant els increments de 
població dels mesos d’estiu. A 
més, disposa d’un espai per una 
eventual ampliació en un futur, amb 
capacitat per a 200 metres cúbics al 
dia. Les obres també contemplen 
la construcció d’una estació de 
bombeig a la plaça del Molí del 
Sindicat, la xarxa de col·lectors 
en alta i els sobreeixidors del 
sistema de sanejament. El punt de 
decantació es construirà darrera 
la Pista d’Estiu de la Societat, des 
d’on les aigües faran cap a la planta 
depuradora per decantació. 

Els treballs s’allargaran durant 
13 mesos, i es preveu que la 
nova EDAR estigui enllestida a 
finals d’aquest any, solucionant 
la gestió de les aigües residuals 
del municipi, que de moment 

s’aboquen directament al riu. 
Actualment a Catalunya hi ha 532 
depurades en servei, que tracten 
les aigües residuals del 97,1% de 
la població, la gran majoria a les 
zones urbanes. 

i deixa en situació d’alegalitat les 
activitats turístiques del pantà.

“Sens dubte, el sector turístic és 
clau per fer front al despoblament 
rural”, diu l’alcalde, Antonio Suárez, i 
afegeix: “en el cas de Riba-roja, això 
implica permetre a les empreses del 
pantà treballar amb tranquil·litat”. 
Així, l’Ajuntament ha abordat una 
modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries (NNSS) del Planejament 
relatiu a la Regulació del Sòl no 

Urbanitzable (SNU) que afecta gairebé 
els 99,1 quilòmetres quadrats del terme 
municipal, i que no es revisava des de 
l’any 1997. La proposta, aprovada per 
unanimitat al Ple, adapta el planejament 
local a les diferents normatives 
urbanístiques aprovades durant els 
darrers vint anys al país, com la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya de 2012, 
els Plans Directors Urbanístic (PDU) de 
masos i càmpings, i el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico que afecta 
a les zones inundables.

ENTRADA

EDIFICI DE CONTROL

LLACUNA NATURAL 
per filtratge aigua residual

REACTOR BIOLÒGIC 
procés bacteriològic

LÍNIA D’AIGÜES
ja tractades

FOTO: Welscamp Riba-roja



aquest any s’ha tornat a presentar 
per obtenir la subvenció.

Primeres plaques a ZL
Mentrestant no es resol la convo-
catòria de 2022, però, s’ha exe-
cutat amb recursos propis una de 
les actuacions previstes en aquest 
projecte i s’han instal·lat les prime-
res plaques a l’edifici de Zona Lí-
quida (ZL) i la biblioteca municipal. 

En total, són 18 plaques fotovoltai-
ques de 6,120 kW, amb un inversor 
híbrid de 6 kW, un sistema que a 
més “permet fer un monitoratge 
del consum elèctric en línia i anar 
ajustant els consums per optimit-
zar l’energia i, així, reduir la despe-
sa de la llum”, explica el regidor de 
Serveis, Cristian Morales. 

Els treballs d’instal·lació els ha fet 
la brigada municipal, dirigits pel 
mateix regidor, a partir del projecte 
presentat a l’ICAEN. “Amb el preu 
de l’energia d’ara, en quatre anys 
es recuperarà la inversió”, segons 
les dades dels primers dinou dies 
de funcionament del sistema d’au-
toconsum instal·lat a aquest edifi-
ci de la plaça 1 d’octubre: “S’han 
importat 320,99 kW i s’han produït 
99,84 kW, reduint una quarta part 
de l’energia contractada, el que 
suposa un estalvi de 44 euros”, 
afegeix.

OBJECTIU: REDUIR
LA FACTURA DE LA LLUM
L’Ajuntament inicia la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques als edificis municipals
La regidoria de Serveis ha pres la 
iniciativa per fer front al fort impac-
te de la pujada del preu de la llum 
en el pressupost municipal. I és 
que en un any, la despesa energè-
tica dels edificis públics s’ha tripli-
cat, i la perspectiva és que ho con-
tinuarà fent en els pròxims mesos. 

El primer pas ha estat estudiar acu-
radament les necessitats actuals i 
ja s’han ajustat les potències con-
tractades als 14 comptadors dels 
edificis públics que formen part de 
la factura municipal. 

Això, però, no és suficient per con-
tenir els costos a l’alça. L’Ajunta-
ment ja disposa del projecte per 
dotar de plaques fotovoltaiques 
per autoconsum a aquests edificis 
públics municipals: l’ajuntament, 
l’escola, el dipòsit d’aigües, el po-
liesportiu, Zona Líquida i la biblio-
teca, on les teulades permeten fer 
la instal·lació. De fet, l’any passat 
el projecte va optar sense èxit a 
la convocatòria d’ajuts a la reha-
bilitació energètica d’edificis de 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN); 
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En què es gasta els diners l’Ajuntament?
PRESSUPOST 2022

SANTA MADRONA, SENSE ROMERIA. La pluja va obligar a suspendre a 
l’últim moment la romeria a l’ermita de Santa Madrona. Després de dos anys sense 
pujar a l’ermita a causa de la pandèmia, el mal temps no va permetre complir amb 
la tradició. La celebració es va traslladar a l’església del poble, des d’on finalment 
va poder sortir la imatge de la Patrona en processó i es va repartir el pa beneït.

MISSA EN HONOR A SANTA AGDA. Per segon any consecutiu, els actes 
de la festa de Santa Agda van quedar suspesos per la pandèmia. Així ho van 
acordar l’Associació de Dones i l’Ajuntament, una mesura que també va afectar la 
festivitat de Sant Antoni. Amb tot, el 5 de febrer es va celebrar la tradicional missa, 
a la qual van assistir la junta de l’entitat i l’Alcaldessa i Regidora de 2020.

Les primeres plaques fotovoltaiques per reduir la factura municipal s’han instal·lat a 
la teulada de l’edifici de Zona Líquida i la biblioteca municipal.

El projecte per cobrir 
els edificis municipals 

amb el sistema 
d’autoconsum opta a una 

subvenció de l’ICAEN
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Figot Tour ha aprofitat aquest 
any la floració dels arbres fruiters 
per fer una sortida i gaudir d’un 
espectacle cromàtic que dura 
només uns dies a l’any, però 
que és un autèntic regal per 
als sentits. Els participants a 
la sortida organitzada al març 
per aquesta entitat local van 
passejar entremig dels camps 
florits, en una experiència que 
és un reclam turístic consolidat 
en altres municipis, com Aitona 
(Segrià) o, més a prop, els que es 
promocionen sota el paraigua de 
la Ribera en flor. 

Figot Tour, amb el suport de 
l’Ajuntament, continua així 
avançant en la seva aposta per 
valorar el patrimoni natural i 
paisatgístic de Riba-roja, com a 
model de futur per promocionar 
els actius del municipi i atraure 
visitants, en el qual van treballant 
fa temps. La caminada de 
la floració se suma a altres 
iniciatives, com el catàleg de 

TOT DESCOBRINT LA RIBA-ROJA FLORIDA
150 excursionistes gaudeixen dels camps florits i d’una degustació de 
producte local en una ruta on es va poder passejar en carro de cavall 

Pren-te un respir, 
abraça la natura!
Per anar reservant les dates:

Figot Tour han començat el 2022 
amb força, després de dos anys 
marcats per la pandèmia. La 
Cremagreixos, tota una tradició 
ja de les festes nadalenques, 
va aplegar 25 excursionistes 
que es van atrevir amb els 
21,33 quilòmetres que separen 
el poble del mirador de Riba-
roja, als Escambrons, ja al 
terme d’Almatret, pujant per 

les Sabateres, les Deveses i la 
Costa del Quatre, per baixar pel 
GR99 i Valldombrenc. L’entitat té 
ara 130 socis, una trentena més 
que l’any passat. A l’assemblea 
general del 6 de febrer, a més 
d’aprovar les deu rutes d’aquest 
any, van decidir la compra de 
nou material per continuar 
mantenint, arranjant i obrir nous 
camins del terme municipal.

Divendres 15 d’abril 
CAMINADA 
DELS VALENCIANS

Diumenge 29 de maig
CAMINADA FAIÓ ANTIC 

Dissabte 6 d’agost
CAMINADA AL CAPVESPRE 
SOTA LA PLUJA D’ESTELS

Dissabte 10 de setembre
CAMINADA DE LA LLUNA 
PLENA

Diumenge 9 d’octubre
CAMINADA DE LA MATAFOSA

Diumenge 6 de novembre
CAMINADA FESTA DE L’OLI
DE GINEBRE

Diumenge 20 de novembre
CAMINADA ANIVERSARI 
DEL 56È DIA DEL CAMÍ DE 
MUNTANYA’21

Diumenge 11 de desembre
CAMINADA DE LA MARATÓ

Diumenge 8 de gener
CAMINADA LA 
CREMAGREIXOS 

UN NOU ANY AMB FORÇA

CALENDARI 
CAMINADES’22

La caminada de la floració va deixar imatges de postal dels camps florits i del poble, i grates experiències, com la passejada en carro 
de cavall i el tast de productes locals.

Senderisme editat l’any passat 
o la bona experiència del 56è 
Dia del Camí de Muntanya, amb 
més de mig miler de participants 
d’arreu. Coincidint amb la darrera 
caminada de Figot Tour, gairebé 
a la mateixa hora, sortia un grup 
d’excursionistes per pujar al 
Mirador de Valldeporcs.

Una sortida pintoresca
La cita per gaudir dels camps 
florits va reunir a 150 persones de 
totes les edats, en una ruta de 7,7 
quilòmetres de baixa dificultat. 
Durant el recorregut es van fer 
més fotos de les habituals, i la 
parada de rigor per esmorzar va 
ser enmig dels nectariners florits. 
Allí es van degustar productes 
locals de la Carnisseria Espinosa 
i un tast d’hidromel, una beguda 
alcohòlica de mel i aigua de 
13,3º que elaboren Lluís i Núria 
de Somper. I tot, mentre mig 
centenar de persones gaudien 
d’una autèntica passejada en 
carro de cavall. 
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Tite Peralta i Núria Morera, de Benissanet, van compartir cartell presentant les 
seves primeres respectives novel·les. 

Les joves Marina Castellví i Maria Franquet van conduir el taller infantil del 8M
 a l’Aula d’Art Municipal.

HOMENATGE A SÍLVIA CATALÀ VIÑES com a representant de les dones 
de Riba-roja d’Ebre, en la 13a edició del Dia Internacional de la Dona Treballadora 
de la comarca, organitzat pel Consell Consultiu de Dones de la Ribera d’Ebre. 

La regidoria d’Igualtat ha impulsat la celebració del 
Dia Internacional de la Dona amb diferents actes 

XV COPA DE LLETRES FEMINISTA 
AMB TRIBUT A ELENA PERALTA

8M A RIBA-ROJA: IGUALTAT, JUSTÍCIA I EQUITAT 

TALLER INFANTIL PEL 8M: ‘LA 
LLEGENDA DE LA FESTA DEL RIU’

La riba-rojana Elena Peralta, Tite, ha 
protagonitzat el darrer Copa de Lle-
tres, la cita que marida literatura amb 
vins del territori que ella mateixa va 
idear fa nou anys i que en la quinzena 
edició l’ha homenatjat com una “gran 
activista. L’Elena és passió, és paraula, 
és amor, és rapsoda i una gran teixido-
ra de complicitats i relacions, com el 
Copa de Lletres”, va dir Josep S. Cid, 
un dels actuals organitzadors, junta-
ment amb Maria José Franquet i Maria 
Franquet. La vetllada del 12 de març 
va repassar la seva trajectòria literària, 
marcada per “la paraula com a salva-
dora, el sentiment de dolor que per-
dura en el temps i la lluita per l’espe-
rança, amb la bondat com a essència”. 

Tite va poder presentar al poble la 
seva primera novel·la: ‘Siempre lloré 
dormida’, publicada per l’editorial 
Punto Rojo, i premi Tiflos 2020, expli-
cant de primera mà les seves peripè-
cies davant l’ordinador a causa d’una 
greu discapacitat visual. Una projecció 
d’imatges de la presó i una petita tea-

tralització van contextualitzar la no-
vel·la, escrita durant el confinament. 
‘Siempre lloré dormida’ és la dura 
història d’una de les seves alumnes al 
taller d’escriptura creativa que Peralta 
imparteix a la presó de Wad-Ras de 
Barcelona, “tractada amb molta de-
licadesa, tot i el dolor acarnissat que 
pateix la protagonista”. 

Vetllada femenina i feminista 
No era l’única dona d’aquest Copa de 
Lletres feminista. Al costat de Tite, Nú-
ria Morera amb la novel·la ‘El desordre 
dels cossos’, XXXVII Premi de Narra-
tiva Ribera d’Ebre, sobre creences i 
patrons heretats d’àvies i mares a filles 
que posen de cap per avall la vida de 
la protagonista. Un títol imprescindi-
ble amb una Playlist de cançons dels 
80’ que va servir per fer un tastet del 
llibre. Dues dones més completaren 
el cartell: Yolanda Armona de l’Agrari, 
encarregada de triar el producte lo-
cal i els vins per maridar les lletres, en 
aquest cas del celler Molí de Rué de 
Vinebre, amb la Noemí Poquet.

Donar una perspectiva feminista 
a les noves generacions, fent-los 
reflexionar sobre el contingut pa-
triarcal de les llegendes i pel·lícules 
infantils més conegudes. Aquest era 
l’objectiu i la conclusió dels nens va 
ser clara: “Només salven els nois! 
No hem vist mai que la princesa salvi 
al príncep”. Una decisió dels escrip-
tors, ja que històricament la litera-

tura ha estat reservada als homes, 
però al taller del 8M es van inventar 
un conte amb els papers invertits, 
aprenent que “igual que podem de-
cidir com és el nostre conte, podem 
decidir viure en un món igualitari”. 
El resultat, un vídeo-conte que han 
creat, dibuixat i gravat, tot reflexio-
nat sobre els rols socials. El podeu 
veure a la web municipal!

L’objectiu: sensibilitzar el veïnat amb 
la causa feminista, com una qüestió 
d’Igualtat, Justícia i Equitat. Així, 
membres de la Plataforma Feminis-
ta i de l’Associació de Dones  van 
posar veu a la lectura pública del 
manifest institucional per reivindicar 
que la nostra societat avanci cap a 
una normalitat feminista, eradicant 
el patriarcat i denunciant el paper 

secundari que la dona té encara 
avui dia en molts àmbits. Durant uns 
dies, la bandera lila va tornar a pen-
jar de la balconada de la Casa de la 
Vila per recordar al veïnat la neces-
sitat de jornades reivindicatives com 
el 8M, reclamant «el camí cap a la 
igualtat, la justícia i l’equitat, que és 
el que cal seguir», diu la regidora 
d’Igualtat, Maria Franquet. 

«El ple garantiment 
dels drets humans 

de les dones no 
pot esperar més. 
El reclam històric 

de justícia, equitat i 
llibertat ha de fer-
se realitat avui. HO 

VOLEM ARA».

Descarrega’t 
el manifest 8M

Visualitza 
el vídeo-conte
 infantil del 8M
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Des de fa tres cursos, es practica ioga com a activitat extraescolar a l’aula de 
psicomotricitat de l’escola.

‘EL IOGA EM CALMA I M’AJUDA A PENSAR’
Savasana, Vipasana, Tadasana... 
Aquestes paraules sànscrites, ori-
ginàries de l’hinduisme, formen part 
del vocabulari dels alumnes de l’es-
cola Sant Agustí que fan ioga com 
a activitat extraescolar. Les utilitzen  
per referir-se a les asanes o postures 
amb les quals treballen la concentra-
ció, la respiració, la força i l’equilibri, 
aprenent a posar atenció i calma en 
el que fan, aquí i ara. Des de fa tres 
cursos, els divendres al migdia l’aula 
de psicomotricitat acull una activitat 
que convida a transformar la realitat 
quotidiana, marcada per un estil de 
vida cada cop més exigent i estres-
sant. Els nens no són aliens a aquesta 
conjuntura.  

La pràctica comença amb tres respi-
racions llargues i profundes, i després 
trien unes cartes amb postures que 
posen en pràctica, sense exigències. 
Primer individualment, en acabat en 
grup, a través del joc de les cadires. I 
tanquen la sessió pintant mandales o 
un dibuix. “M’agrada fer ioga perquè 

• Dilluns 28 de març, 
de 15 a 16 h
• Dimarts 29 de març, 
de 15 a 16 h
• Dimecres 30 de març, 
de 10 a 12 h

• Del 9 al 20 de maig

• Del 16 al 22 de juny

CURS ESCOLAR 
2022-23

Educació Infantil 
0-3 anys

Consulta 
la informació

de l’oferta 
educativa 

per al curs 
2022-23: 

Jornades de portes obertes 
a la Llar d’Infants Municipal 
Els Figotets

Preinscripció LLIM

Matrícula LLIMem calma molt, també a casa”, diu la 
Mariona. “I ajuda a pensar”, afegeix 
la Lina. “No és difícil, al principi les 
asanes no et surten, però a poc a poc 
veus com vas aprenent i avançant”, 
expliquen l’Emma i l’Arlet. “És l’únic 
lloc on no hi ha escàndol ni proble-
mes entre la gent, i això m’agrada”, 
afegeix l’Anna. 

El ioga, que també es practica els 
divendres a la tarda amb un grup 
d’adults, “és una filosofia de vida 
que ens ajuda a veure les coses 
d’una altra manera, respectant-se 
a un mateix i respectant als altres, 
pensin igual o diferent d’un mateix”, 
afegeix el tècnic d’Esports que im-
parteix el ioga, Joan Carles Baró.

OPINIÓ

ELS POBLES EN LA CRISI UCRAÏNESA
La pujada del preu de l’energia i la crisi d’Ucraïna han fet passar a segon 
pla una pandèmia que ens ha ocupat durant dos anys. La no-intervenció 
de la Unió Europea i una tímida reacció dels països de l’OTAN han per-
mès la invasió d’un país sobirà per part de Rússia, provocant un èxode 
massiu bàsicament de gent gran, dones i infants ucraïnesos a països eu-
ropeus. 

Ara com ara, als ajuntaments catalans, se’ls ha informat que l’ajuda en 
forma de recollida d’aliments i roba no és efectiva, perquè els centres 
logístics responsables es troben col·lapsats. Es recomana ajuda econò-
mica directa o demanar informació per acollir famílies ucraïneses a través 
dels dispositius implementats per la Generalitat: el web ucraina.gencat.
cat i els telèfons 900 500 912 (atenció en ucraïnès) o +34 93 273 46 00, si 
l’atenció és des de l’estranger. Les famílies que vulguin acollir s’hauran de 
fer càrrec dels acollits, a l’administració local se li reserven tasques admi-
nistratives i de facilitació del padró i gestions, com posar en contacte els 
nouvinguts amb l’escola i Serveis Socials. No es preveuen ajudes econò-
miques a particulars ni als ajuntaments, i s’ha informat que, en cas que 
s’habilitessin ajudes per a ens locals, anirien destinades als ajuntaments 
de grans poblacions. Una vegada més, es discrimina als pobles amb me-
nor nombre d’habitants que, sovint, són els més proactius en termes de 
solidaritat per fer front a emergències sanitàries. Durant els pròxims dies 
i setmanes s’aniran implementant més dispositius d’ajuda, on esperem 
que ens permetin com a Consistori assumir un paper més actiu.

CP

¡¡¡ NO A LA GUERRA !!!
ÉSTA ES UNA PETICIÓN QUE ESPERO QUE LLEGUE A TODOS LOS HO-
GARES: PIENSO Y DESEO QUE LA PAZ ESTÉ CERCA, QUE NO SE ALAR-
GUE MÁS LA ANGUSTIA Y EL DESASOSIEGO DE MILLONES DE PERSO-
NAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON LA GUERRA, SUCIA GUERRA 
QUE PUTIN ESTÁ LLEVANDO A CABO CONTRA NIÑOS/AS MUJERES/
HOMBRES Y ANCIANOS/AS QUE SON MASACRADOS SIN PIEDAD. 

Dicho esto pasemos a nuestra guerra: la de la supervivencia. Es hora que 
desde el Ayuntamiento se realice un estudio sobre la posible pobreza de 
algunos hogares. Es hora también que la recaudación del vertedero se 
use en favor de las personas, éstas son las que más padecen la crisis. Si el 
equipo de Gobierno no tiene la intención, podría llegar a un acuerdo con 
Caritas local para llegar a las personas más desfavorecidas. No solo hay 
fiestas, puede que haya hambre, frío y carencias de los productos básicos. 
Debemos, mejor dicho, tenemos que avanzarnos a la criticidad.

Estamos terminando el mandato y el Centro de Día, o calles como la Palla, 
la Paz y Sta Agda continúan igual, pero haremos la de Sant Antoni pea-
tonal, olvidando la entrada del Carrer Major y la red de saneamiento de 
aguas pluviales. Debo recordar de nuevo el Centro de Día para repetir 
que se destrozó el local de los Jubilados y Tercera Edad. Ahora no hay 
espacio para hacer una reunión o  “bingo”. Se necesita Residencia con 
Centro de Día, es prioritario, junto a la carretera a la N-211 y la autopista, 
sin esto no podremos crecer. Espabilad.
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RUA DE CARNAVAL AMB BALL I CONCURS DE DISFRESSES
Dissabte 27 de febrer més d’un 
centenar de veïns van celebrar el 
Carnaval amb una rua pels carrers 
del poble amb xaranga i un ball de 
disfresses amb la música dels Més 
Sonatts DJ a la pista de la Societat. 
Un jurat va repartir així els premis 
del concurs del Carnaval 2022:

En la categoria Infantil Individual, 
els guanyadors van ser Thor (79 
punts), Cocodril (77) i Tauró (76). 
En la d’Infantil Parella/Trio/Quar-
tet, els premis es van repartir entre 
Sevillanos (83 punts), Troglodites 
(72) i Kinder sorpresa (71). Loca 
Academia de Policía es va endur el 
premi Infantil Grup. Pel que fa als 
adults, en la categoria individual 
es va premiar Emperador Xinès (94 
punts), Currantes Ballarines (90) i 
Don Sarcasmo (73). En Parella/Trio/
Quartet, Disco Girls (96 punts), el 
Petit Príncep (88) i Treball de carre-
tera per davant (80). El primer premi 
dels Grups va ser per Superherois 
(91 punts) i el segon, per Pacman 
(66). I en l’apartat de carrosses, va 
guanyar los Dibujos de Rosaura (85 
punts); mentre que el Bosque en-
cantado va aconseguir-ne 77. 

DISSABTE 26 DE MARÇ
De les 9 a les 19 h 
A la Sala de Plens 

I JORNADA DE CREIXEMENT 
CONSCIENT
9.30 h  Masterclass TxiKung
De 10 a 13 h ‘De 0 a màgia, tres hores que 
et canviaran la vida’, amb Dream Mentor 
David
15 h ‘Eines de Coaching i PNL per la 
transformació personal’, amb Albert 
Cervelló
16.30 h ‘Som el que pensem’, amb Lluís 
Busom
18 h Masterclass de ZhiNeng QiGong amb 
M. Teresa Coral

DIUMENGE 27 DE MARÇ 
I DIUMENGE 3 D’ABRIL
A partir de les 8.30 h al Club de Petanca 
- Camp de Futbol Municipal 
CAMPIONAT DE CATALUNYA 
DE CLUBS DE PETANCA PER 
DOBLETS 
Prova classificatòria per al Campionat 
d’Espanya.Categories 1a divisió i juvenils. 
Categoria femenina.

Els veïns van poder lluir les seves disfresses en el ball de Carnaval celebrat a la Pista d’Estiu, pujant a l’escenari per ser valorades 
per un jurat format per veïnes del poble. Dues carrosses van participar en la rua que abans va recórrer els carrers. 

DIVENDRES 15 D’ABRIL
Sortida i arribada des de la presa 
de Riba-roja 
CAMINADA DELS 
VALENCIANS 
Organitza: Figot Tour

DISSABTE 9 D’ABRIL 
1A EBRE EXTREM  
125 Km 3.450 m D+
Copa Catalana Ultramarató BTT
Inscripcions: https://clubciclistaribaro.
wixsite.com/ebrextrem

DIUMENGE 10 D’ABRIL
DIUMENGE DE RAMS
 
 

DEL 14 AL 18 D’ABRIL
SETMANA SANTA 
Consulteu els actes religiosos a l’eBando.

DILLUNS 18 D’ABRIL
DIA A L’ERMITA DE BERRÚS

DISSABTE 23 D’ABRIL
DIADA 
DE SANT JORDI
Al matí 
ACTIVITATS INFANTILS
PARADES DE LLIBRES I ROSES

A la tarda, a la Pista d’Estiu
CONCERT DE JAZZ, TAST DE VINS 
I DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES 
LOCALS
Organitza: la Txavalada

DIUMENGE 1 DE MAIG
A la zona de barbacoes del pantà 

FESTA 
DE LA CLOTXA

DISSABTE 14 DE MAIG
FESTA 
DELS JUBILATS
A les 12 h
MISSA

A les 13 h, a la segona planta de 
l’Ajuntament
DINAR DELS JUBILATS

Tot seguit, a la Societat la Llum del Dia
ESPECTACLE DE JOTES 
Organitza: Associació de Jubilats

DIUMENGE 29 DE MAIG 
CAMINADA FAIÓ ANTIC
(Anada i tornada en tren, i dinar a Faió) 
Organitza: Figot Tour

23 DE JUNY
REVETLLA DE SANT JOAN 


