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La ruta Riu d’Art incorpora un nou 
mural a Santo Domingo

- pàg. 3 -

La campana de Sant Maurici 
tornarà a brandar per Festa Major

- pàg. 5 -

La 35a Festa de la Clotxa retorna
 a la zona de les barbacoes

- pàg. 7 -

NÚM

32
BUTLLETÍ MUNICIPAL    

Estiu 2022

Caminada pel Faió antic. 86 excursionistes van participar en 
la caminada que Figot Tour va organitzar el primer cap de setmana 
de juny al poble veí de Faió, amb el qual Riba-roja comparteix fets 
històrics que es van explicar aquell dia. Pàgina  3

Sant Joan enceta l’estiu. Amb l’encesa de la foguera, enguany 
a càrrec dels avis Tomàs Arbolí Garcia i Pilar Andrés Molins, s’inicia 
un estiu amb les tradicionals activitats aquàtiques i una programació 
d’actes per a tots els gustos i edats. Consulta l’agenda a la pàgina 8  

LA BARBULLA 
ENS APROPA 
EL RIU     
- pàg. 3 -
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Les olors a brioix i pólvora han estat preludi d’una revetlla que enguany 
ens ha portat la bona nova de la recuperació de la normalitat. Tot i això, 
la meteorologia de final de primavera ha avançat unes temperatures 
pròpies de juliol i agost. Així, des de la Corporació us demanen sentit 
de la responsabilitat en l’exercici de pràctiques agrícoles i lúdiques al 
nostre medi natural. Des del Departament d’Interior ja ens han informat 
que tota precaució és poca en les nostres activitats fora del nucli urbà. La 
desaparició de l’agricultura i la ramaderia, i en conseqüència del mosaic 
agrícola, fa que tinguem en tot el terme municipal un continu de bosc i 
matoll de baixa qualitat i sotmès a gran estrès hídric... un autèntic polvorí. 
Qualsevol de les més petites irresponsabilitats –com no recollir els residus 
generats- pot generar un gran incendi forestal.

Vull agrair l’assistència de veïns i entitats a la inauguració de les obres del 
Nucli Antic. El més important no va ser l’acte en sí, sinó celebrar el canvi 
individual de mentalitat respecte la nostra relació amb aquesta part de la 
Vila i el gran canvi de visió col·lectiva respecte la nostra forma d’atansar-nos 
al riu que ens ha donat la vida. 

Finalitzades aquestes obres, s’ha iniciat l’actuació en ple centre urbà per 
disposar de 17 places d’aparcament adjacents a la Casa de la Vila i la 
conversió en zona de vianants del carrer Sant Antoni, entre els carrers Sant 
Bartomeu i Casetes. Aquestes obres han estat cofinançades amb el Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), amb una línia específica per a la 
revitalització econòmica de centres urbans i eixos comercials. L’objectiu és 
resoldre un problema evident de manca d’aparcament i corregir l’incivisme 
que se’n deriva al carrer Sant Antoni. S’està treballant perquè aquest 
aparcament compti amb una obra de gran format de l’artista Albert Bonet, 
ja que la millora de l’entorn públic eleva la nostra qualitat de vida. Conec de 

primera mà les molèsties que 
genera aquesta actuació, a la 
que se li sumen les derivades 
de l’obra de la depuradora 
per part de l’ACA. Per això 
us demano paciència, crec 
que el resultat final justificarà 
la paciència durant aquests 
mesos.

A l’agost es reinstal·laran les campanes petita i gran al campanar de 
l’església, un cop restaurades. La Corporació es fa càrrec de la campana 
gran, responsable del toc de les hores del rellotge de propietat municipal. 
La subjecció de la campana gran i l’estat del seu jou requerien una actuació 
urgent. Així, recuperarem el brandat de la campana, perdut el 1933, quan 
l’ajuntament de la Segona República la va deixar fixa per tocar les hores 
amb el primer rellotge que llavors es va instal·lar, en funcionament fins als 
anys vuitanta. És una actuació necessària prèvia a les obres d’arranjament 
de la plaça de l’Església, previstes per l’any vinent.

L’estiu, i gairebé podríem dir que l’any, a Riba-roja d’Ebre acaba el 28 
d’agost. A hores d’ara s’ha tancat un programa de festa major cultural, lúdic 
i divers, per al gaudi de tothom... recuperem la Festa Major de sempre –
matí, tarda i nit... 24 hores-,  lluny dels succedanis pandèmics dels últims dos 
anys. Us convido a ocupar l’espai públic en aquesta última gran setmana 
d’agost des de la més absoluta normalitat. Esperant saludar-vos llavors, 
s’acomiada
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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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RERE LA MIRADA DE L’ART

Sempreviva és el nou mural de Riu 
d’Art, que suma ja 32 obres als 
carrers de Riba-roja. Les autores 
són Emma Jones, Eden Parkes, Diva 
Keith i Jodie May Lilley, quatre joves 
artistes britàniques arribades amb 
el programa europeu Grampus 
Heritage and Training, i amb 
Riba Rocks. L’objectiu: conèixer 
la cultura, la història, l’entorn i els 
costums locals, en un intercanvi ple 
de contrastos amb el seus pobles 
natals, per despertar la creativitat 

La darrera proposta del grup 
de senderisme local ja deixava 
entreveure que es tractava d’una 
caminada diferent a les organitzades 
fins a la data. Molts riba-rojans 
agafaven el tren al matí en direcció 
contrària a l’habitual per, en pocs 
minuts, creuar la frontera catalana fins
al poble veí de Faió, tan proper però
llunyà alhora, i amb el qual compartim 
dos dels episodis que han marcat la 
història local del segle XX: la batalla 
de l’Ebre i la construcció de la presa 
de Riba-roja. En el cas del poble veí, 
ambdós fatals per a la seva història.  

Els 86 inscrits van arribar a l’estació 
i, després d’enfilar el barranc de 
Juanito, van conèixer la particular 
estructura urbana del poble nou, 
construït per la Enher per traslladar 
els veïns afectats per la inundació 
de les cases “aquell fatídic 20 de 
novembre de 1967”, quan es van 
tancar les comportes de la presa de 
Riba-roja: “Molts es negaven a marxar 
i ho van haver de fer cuita-corrents, 
sortint pel balcó, quan la Guardia 
Civil i els autoritats van aprofitar dos 
dies d’intenses pluges per evacuar, 
amb l’excusa d’una falsa esquerda a 
la presa de Mequinensa”, van explicar 
els veïns de Faió que acompanyaren 
als riba-rojans en la visita. Ho recorda 
Juan José López, que participava en 
una caminada dels Figot Tour per 
primera vegada, i que ho va viure 
amb deu anys, quan la seva família es 

CAMINANT PER LA HISTÒRIA DE FAIÓ
Figot Tour ens descobreix l’impacte de la construcció de la presa de Riba-roja per al poble veí 

Quatre joves britàniques plasmen en un nou mural 
l’impacte de la presa a l’entorn rural

Tècnics de Faió van explicar l’estratègia turística per reactivar el poble veí, des del balcó de 
l’ermita on es divisa l’entrada de l’Ebre a Catalunya.

La visita guiada al Museu de la Batalla de l’Ebre de Faió va despertar molt d’interès per la 
gran quantitat de material bèl·lic que s’hi exposa. 

El mural ‘Sempreviva’ està al carrer Sant Domènech, pujant de l’Escorxador, entrant al 
barri de Santo Domingo, que s’incorpora així a la galería oberta del Riu d’Art. 

va veure obligada a marxar de Faió 
per instal·lar-se a Riba-roja: “Encara 
tinc records d’infància, del barranc de 
l’ermita i la cova on ens amagàvem i 
jugàvem de petits”. Feia 20 anys que 
no tornava a Faió, i per ell va ser una 
jornada molt emotiva. 

Actius per promocionar 
El grup va visitar l’ermita del Pilar 
situada a la part alta d’un mirador 
natural amb magnífiques vistes, des 
d’on es divisa la desembocadura 
del Matarranya a l’Ebre, la torre de 
l’església que emergeix de les aigües 
de l’embassament de Riba-roja i les 
muntanyes de l’entorn. Bona part 
dels excursionistes van arribar fins 
a la riba de l’Ebre propera a l’antic 
campanar. Un dinar de germanor 
al restaurant del Càmping Fayón 
Fishing i la visita guiada al Museu 
de la Batalla de l’Ebre, un referent 
de la Guerra Civil, van completar 
una ruta de 15 quilòmetres que els 
va descobrir la fractura social que va 
provocar la presa al poble veí: “Hi ha 
avis que no han tornat a l’indret on 
s’aixecava el poble antic, i molts van 
marxar i no va tornar a ser el mateix”. 
Als anys 60 eren uns tres mil habitants, 
avui 380. Des de fa cinc anys, però, 
l’Ajuntament de Faió està recuperant 
el seu passat com a actiu turístic, 
aprofitant la navegabilitat fluvial i els 
espais de la batalla de l’Ebre, ja que 
“un poble petit ha d’evolucionar per 
anar endavant”.  

i inspirar-se. I la inspiració l’han 
trobat en l’impacte de la presa al 
poble. 

El mural “representa el control que 
dels homes sobre el medi ambient, 
el contrast entre indústria i natura”, 
expliquen, captivades pels veïns 
que les han acollit: “Aquí la gent és 
oberta, tenen temps per escoltar, 
aprendre i parlar”. 

Reportatge complert al web municipal.
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RECONNECTATS AMB L’EBRE
Un abans i un després per Riba-roja amb l’obertura al riu del Nucli Antic per la Baixada de la 
Barbulla, recuperant la plaça del Molí del Sindicat, l’embarcador municipal i el Pou de Manolo

“El riu s’encamina decididament vers l’est, cercant la nostra terra 
amb un amor tenaç, però tan aviat com hi arriba comença a fer 
giragonses com si, embadalit amb el paisatge que ell mateix 
crea, retardés l’hora de perdre’s en la mar”. 

Amb aquestes paraules del cronista 
riberenc Artur Bladé i Desumvila per 
descriure els primers quilòmetres 
del riu Ebre en terres catalanes, 
la Presidenta del Parlament de 
Catalunya, Laura Borràs, ha felicitat 
als riba-rojans per la recuperació 
urbanística del Nucli Antic i la façana 
fluvial, animant-los a gaudir de la nova 
Baixada de la Barbulla “que connecta 
el poble amb el riu i obre la vila a 
aquests paisatges espectaculars que 
donen la benvinguda al riu Ebre a 
Catalunya”. 

Riba-roja d’Ebre, On l‘Ebre es fa 
català, ha inaugurat oficialment les 
obres de rehabilitació de la Baixada 
de la Barbulla i la plaça del Molí del 
Sindicat, una de les actuacions més 
destacades de les que s’han executat 
els darrers anys dins el projecte 
comarcal GR-99 Camí de Sirga, 
Camí de Riu, amb gairebé 250.000 
euros d’inversió al poble, finançats 
amb fons europeus FEDER i fons 
propis. El projecte va ser redactat 
per l’arquitecta riba-rojana Carme 
Espinosa Rufat, mentre que Santiago 
Espinosa Tugues n’ha estat el director 
de l’obra.

La inversió ha permès transformar i 
dignificar el Barranc de la Barbulla, 
una de les vies tradicionals d’accés 
al Nucli Antic i a l’antic castell 
templer, durant dècades intransita-
ble per la runa; mentre que la plaça 
del Molí del Sindicat és un espai 

La Presidenta del Parlament va signar al Llibre d’Honor de l’Ajuntament en presència de la 
Corporació Municipal, la presidenta del Consell Comarcal i les pubilles i els hereus.

La cova del Gitano, un dels indrets recuperats amb les obres, va resguardar del sol els 
músics de la Banda de Música de Vila de Falset durant l’acte.

Després de baixar per la Barbulla, els veïns van seguir els parlaments a l’embarcador 
municipal, també rehabilitat, amb unes “magnífiques vistes al riu Ebre”.

recuperat sobre l’antiga depuradora 
d’aigües residuals que enllaça amb 
l’embarcador municipal i el tram del 
passeig fluvial que comunica amb 
el Pou o Torre de Manolo, també 
rehabilitats. Les obres han rescatat 
indrets emblemàtics del casc històric 
riba-rojà, com la cova del Gitano, 
el pou de Manolo, corrals avui 
transformats en patis enjardinats i 
la plaça de Sant Roc, on ara llueix 
l’escut empedrat del municipi donant 
accés a l’escalinata fins al riu. 

Un dia festiu al poble 
Autoritats, pubilles i hereus, veïns i 
el seguici festiu riba-rojà, amenitzat 
per la Banda de Música de Falset, 
van passejar des de la plaça de la 
Vila de Falset, fins a l’embarcador 
municipal, a peu de riu, constatant 
la transformació urbanística que 
s’ha viscut els darrers anys i que ha 
permès a Riba-roja deixar de viure 
d’esquena al riu. Culmina així un 
procés iniciat fa més d’una dècada 
amb l’obertura del mirador de Jesús 
Moncada, el 2012, i els miradors de 
Dalt i de Baix creats amb la reforma 
del carrer Sequer i la plaça del Forn, i 
inaugurats pel president Puigdemont 
el 2016. Tot plegat, se suma a altres 
petits projectes per embellir i 
donar vida al Nucli Antic que es van 
impulsar els primers anys, quan la crisi 
econòmica no permetia grans obres, 
gràcies a la voluntat municipal i a 
molts veïns compromesos amb frenar 
el deteriorament del casc històric. 

Més enllà de qüestions urbanístiques, “connectant-nos de nou amb el riu 
celebrem un canvi de mentalitat, deixant enrere una barrera mental que ens vam 
autoimposar de manera involuntària amb la construcció de la via del ferrocarril i 
de la presa”. Aquests grans projectes del segle XX “no només van estrangular el 
barranc de la Barbulla”: “El tren ens va connectar amb el progrés, a l’hora que ens 
arravatava els fills i el talent del poble cap a la ciutat. Amb la baixada de comportes 
el novembre de 1967 vam il·luminar Catalunya, però va posar fi a la navegabilitat 
de l’Ebre a Riba-roja”, afirma l’alcalde, convençut de la nova consciència col·lectiva 
que viu Riba-roja els darrers anys: “Tornarem a ser un poble d’acollida –ha dit, en 
referència a projectes com la construcció d’una central hidroelèctrica reversible i 
l’aposta pel turisme–, i els nous riba-rojans que vindran trobaran un poble amb 
una forta identitat, amb una dinàmica viva, activa i forta; una vila coneixedora 
del seu passat, protagonista del seu present i projectada cap al futur”. 

CANVI DE MENTALITAT 
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Les obres del FEDER han permès plasmar l’escut de Riba-roja en un gran empedrat a la 
plaça Sant Roc, just a l’accés de l’escalinata que baixa al riu.

La plaça del Molí del Sindicat permet guanyar un espai que s’habilitarà com a aparcament, 
facilitant l’accés al Nucli Antic, tant de veïns com de turistes.

El recorregut obert amb aquestes obres comunica el centre del poble amb la riba del riu 
Ebre, on hi ha un passeig que va del Club Nàutic al Pou de Manolo.

El 14 de juny es va baixar la campana gran de l’església per restaurar-la, després de 228 
anys d’història. Tornarà a brandar el 24 d’agost durant la missa en honor a Sant Bartomeu.

La Presidenta del Parlament va obsequiar al poble amb una senyera, la bandera 
nacional de Catalunya, la número 145 d’una edició especial, limitada i numerada

CURIOSITAT...

L’Ajuntament de Riba-roja es fa 
càrrec de la restauració de la cam-
panya gran, coneguda com a Sant 
Maurici, fosa el 1794. És la primera 
restauració que es fa d’aquesta cam-
pana, que des del 14 d’abril de 1933 
es va quedar fixa per tocar els quarts 
i les hores. Es tracta d’una campana 
de 950 quilos de bronze i plata, i és 
una de les que té millor so de les Te-
rres de l’Ebre. Va ser construïda a fi-
nals del segle XVIII per un campaner 
vingut de Nàpols, segons consta a la 
inscripció ‘Tarantino me fecit’, d’aquí 

el nom, ja que es va casar amb la pu-
billa de ca Moricio. Provablement es 
fa fondre a la Roca de la Campana, 
situada a la mateixa alçada del cam-
panar. 

Un cop restaurada, està previst inau-
gurar-la per la missa del dia de Sant 
Bartomeu, que serà oficiada pel 
bisbe de Tortosa, Mossèn Enrique 
Benavent, i passarà a tocar les hores. 
La campana mitjana i la petita, cone-
guda com Santa Madrona, ja havien 
estat restaurades abans. 

SANT BARTOMEU FARÀ BRANDAR 
LA CAMPANA GRAN REMODELADA

150 PARTICIPANTS A LA I EBREXTREM D’esquerra a dreta, Adrià 
Cid, Jeremy Sánchez, Víctor Viñes, Joan Guillén, Roland Cirac formen la 
junta del Club Ciclista Riba-roja que va organitza la I EbreXtrem dins el 
calendari de la Copa Catalana d’Ultramarató. Una prova de 125 km i uns 
3.450 m de desnivell per camins del terme municipal que el primer classi-
ficat va completar en 6 hores 24 minuts i 50 segons.
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La regidoria de Promoció Econò-
mica va organitzar el 26 de març 
la primera jornada de Creixement 
Conscient, amb 38 assistents, que 
van treballar aspectes personals 
a través de la Llei de l’Atracció: 
“El que sents, ho atraus”. A partir 
d’aquesta premissa, la formació va 
abordar des de diferents visions, 
com el TxiKung o eines de coa-
ching i PNL, tècniques per ajudar 
als participants a visualitzar-se i així 
poder atraure el que realment vo-
len i necessiten a la seva vida. La 
bona acollida que va tenir la jorna-

da fa que ja es pensi en celebrar 
una segona edició de cara a aques-
ta tardor, a partir de les propostes 
que va fer el mateix públic assis-
tent. Tres dels ponents eren de la 
Ribera d’Ebre, entre ells el regidor 
Lluís Busom, que va fer una con-
ferència al voltant de “Som el que 
pensem”. La ponència que va des-
pertar més interès va ser la “De 0 a 
Màgia, tres hores que et canviaran 
la vida”, amb el formador Dream 
Mentor David, a qui hi ha previst 
tornar a convidar per continuar tre-
ballant amb el seu mètode. 

El regidor de Promoció Econòmica, Lluís Busom, va ser un dels ponents de la jornada, 
celebrada a la sala de Plens amb 32 participants.

BONA ACOLLIDA DE LA I JORNADA 
DE CREIXEMENT CONSCIENT

L’Ajuntament de Riba-roja ha ini-
ciat les obres per remodelar el so-
lar del mercat municipal i el carrer 
Sant Antoni, que s’executaran en 
dues fases i suposen una inversió 
de més de 200 mil euros. La prime-
ra fase, ja en marxa, consisteix en 
la urbanització del solar de davant 
de la bàscula municipal, habilitant 
17 places d’aparcament en ple 
centre urbà, i arbrat. Per a la paret 
de fons, a més, se li ha demanat a 
l’artista local Albert Bonet que faci 
una proposta artística, que serà la 
segona obra de gran format que el 

riba-rojà plasma al seu poble na-
tal, després de la que ja va pintar 
un mural de gran escala a la Pista 
d’Estiu de la Societat fa dos anys. 

La segona fase de les obres co-
mençarà després de la Festa Major 
i transformarà el carrer Sant Antoni 
en una zona per a vianants, només 
accessible al trànsit rodat de ve-
hicles de serveis i veïns. També 
s’hi renovaran els serveis públics.  
Mentrestant, el mercat setmanal 
es trasllada al carrer Casetes, entre 
els carrers la Fatarella i Reus.

El descampat de la plaça de Mercat, al carrer Sant Bartomeu, disposarà d’aparcament per 
descongestionar el centre neuràlgic del poble.

17 PLACES D’APARCAMENT AMB LA 
REFORMA DE LA PLAÇA DEL MERCAT

Zona Líquida (ZL) ha acollit una 
nova edició del projecte Catalun-
ya Rural Hub, impulsat des del de-
partament de Polítiques Digitals, 
amb la fundació Mobile World 
Capital Barcelona. L’objectiu és 
atraure talent digital a l’entorn ru-
ral i, així, frenar el despoblament 
que pateixen els pobles. Gràcies a 
aquesta iniciativa, els usuaris que 
teletreballen a Riba-roja han pogut 
explicar el seu dia a dia a 10 em-
prenedors de Barcelona que van 
venir a la Ribera d’Ebre a conèixer 
de primera mà que sí és possible 

viure i treballar en un entorn rural. 
L’intercanvi els va servir per debatre 
sobre les oportunitats que repre-
senta poder treballar a distància, 
fora de l’oficina i la ciutat, gràcies 
a les noves tecnologies. En el cas 
de Riba-roja, a més, disposant 
d’un espai de coworking amb deu 
anys d’experiència, ja que va ser el 
primer a posar-se en marxa en un 
entorn rural, l’any 2012. Durant l’es-
tada, a més de l’intercanvi amb ZL, 
també van visitar el CoEbre Lab de 
Móra d’Ebre i el centre d’empreses 
de Flix.

Els ‘coworkers’ riba-rojans i els de Barcelona van compartir les seves experiències a Zona 
Líquida, debatent sobre la viabilitat de teletreballar en l’entorn rural.

ZONA LÍQUIDA ES PROMOCIONA 
ALS ‘COWORKERS’ DE LA CIUTAT
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OPINIÓ

ANEM TARD
La Generalitat de Catalunya s’està impulsant l’avaluació ambiental del 
Projecte/Pla d’infraestructures estratègiques del Perímetre d’Acció Prio-
ritària (PPP) Berrús - La Fatarella - Riba-roja. El PPP és una infraestructura 
específica de prevenció d’incendis amb actuacions concretes, com àrees 
de baixa càrrega de combustible, pistes forestals estratègiques i punts 
de reserva d’aigua. Celebrem una iniciativa que arriba tard i a corre-cuita 
per minimitzar els anys de deixadesa en política forestal del Govern més 
enllà de l’Àrea Metropolitana. El primer gran incendi que afectà Riba-roja 
–procedent de Nonasp- data del setembre de 1994 (5.175Ha cremades). 
Se li sumen els de 2005, 2007 i 2013.

L’acció és necessària, però advertim que no pot ser puntual per cobrir 
l’expedient en les habituals operacions de maquillatge per acontentar 
xarxes socials. Sense la recuperació de l’agricultura i la ramaderia, i per 
tant del mosaic forestal que antuvi actuava d’eficient tallafocs, no resol-
drem un problema que es va fer de nou evident amb el gran incendi de 
la Ribera el juny de 2019. En un món canviant com l’actual, on cada cop 
resulta més car consumir taronges sud-africanes en ple mes d’agost per 
la pujada del preu de carburant, hi ha implícita la recuperació del consum 
del producte de proximitat i de temporada,  ja no pel màrqueting de 
la sostenibilitat dels últims anys, sinó perquè resulta més barat. Espe-
rem que tot plegat resulti en la recuperació de l’agricultura a comarques, 
alhora que no suposi un nou oblit per part del Govern del que alguns 
anomenen rerepaís. 

CP

El grup municipal 
de Progrés Municipal 

ha declinat la seva participació 
en aquest butlletí.

Dos anys després de la darrera 
trobada, els riba-rojans van tornar 
a aplegar-se l’1 de maig a la zona 
de les barbacoes del Pantà de Ri-
ba-roja per celebrar la tradicional 
Festa de la Clotxa, una cita que 
enguany ha arribat a la seva 35a 
edició. Feia dos anys que la cita se 
celebrava en mode virtual, des de 
les cases i compartint les imatges 
a les xarxes socials, entre amics i 
familiars. Res a veure amb la diada 
de germanor que es fa més amunt 
de la presa i que cada any reuneix 
familiars i amics per menjar la clo-
txa i la paella del concurs. 

De servir la clotxa se n’encarrega 
cada any l’Associació de Dones 
de Riba-roja, que compta amb vo-
luntaris per coure i preparar tots 
els ingredients. I és que per ser-
vir els 310 esmorzars d’enguany 

han estat necessaris: sis cascos de 
sardines, 70 quilos de tomates i 
10 quilos d’alls, vi, oli, olives mau-
rades... És la recepta tradicional, 
encara que alguns s’hi posen llon-
ganissa.

Una cita des de 1987
“No ens ho pensàvem que tindria 
tan bona acollida, i que 35 anys 
després es continuí celebrant... 
estic molt orgullosa que els ri-
ba-rojans vinguin cada any a men-
jar-se la clotxa per l’1 de maig”, 
diu emocionada Dolors Aguilà. 
Ella, juntament amb Maria Vilàs, 
que enguany participava com a 
voluntària en els preparatius, van 
ser les promotores d’aquesta fes-
ta, que “no creuen que es perdi 
mai, ja forma part del calendari 
festiu local”. 

35A FESTA DE LA CLOTXA
L’Associació de Dones va servir 310 esmorzars a 
les Barbacoes després de dos anys virtuals

DIADA DE GERMANOR A LES BARBACOES.  L’Associació de Dones 
de Riba-roja, amb els voluntaris i voluntàries, van coure i pelar tots 
els ingredients per fer la clotxa de l’1 de maig. Per alguns riba-rojans, 
com el Lluís i la Roser, era la primera cita amb la Festa de la Clotxa. 
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AGENDA D’ESTIU www.riba-roja.cat/agenda

DEL 22 DE JUNY 
AL 18 DE SETEMBRE
De 11 a 20 h 

PISCINES MUNICIPALS
Abonament a les taquilles de 11 a 14 h. Cal 
portar una fotografia.

DEL 4 AL  29 DE JULIOL
CURSET DE NATACIÓ 
INFANTIL
De dilluns a divendres, matí 
o tarda segons edat

DEL 4 AL 12 D’AGOST
CURSET DE NATACIÓ 
PER A ADULTS
Diversos torns: 10 h, 15 h, 20 h
Dilluns, dimecres i divendres

DEL 4 A L’11 D’AGOST
AQUAGYM  
Dilluns, dimarts i dijous
De les 20 a les 21 h

DEL 4 AL 29 DE JULIOL 
De 9 a 13 h

CASAL D’ESTIU SOM-RIU 
 

DIJOUS 7, 14, 21 I 28 DE JULIOL
A les 22.30 h
Piscines municipals

IOGA A LA FRESCA

DIUMENGE 10 DE JULIOL 
De les 11 a les 13 h i de les 17 a les 19 h

MULLA’T 
PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

DISSABTE 23 DE JULIOL 
De les 17 a les 20 h 

3 HORES NATACIÓ 
NON-STOP
En favor de la Fundació Esclerosi Múltiple
Inscripcions a l’ajuntament fins al dijous 
21 de juliol: 5€ adults, 2€ nens.

DISSABTE 30 DE JULIOL 
A les 20.30 h
A la plaça de l’Església
APLEC SARDANISTA
SOPAR

FESTES BARRI 
SANTO DOMINGO
DIVENDRES 5 D’AGOST 
Per la tarda, a la capella del barri

MISSA
Per la nit, 

BALL AMB EL DUET 
JAMAICA, CONCERT DE 
ROCK AMB “THE TAPAS 
BAND” I DISCOMÒBIL 
“LA MARXOSA”

DISSABTE 6 D’AGOST
Per la tarda

JOCS INFANTILS 

Per la nit, 
DISCOMÒBIL AMB 
“ELS MÉS SONATTS”

DISSABTE 6 D’AGOST
Al capvespre 

CAMINADA SOTA 
LA PLUJA D’ESTELS
Organitza: Figot Tour 

DIUMENGE 21 D’AGOST
A les 10 h, a la llacuna de Riba-roja

JORNADA DE VOLUNTARIAT 
AMBIENTAL
Inscripcions a www.freixe.cat/agenda

DISSABTE 20 D’AGOST
FINALS DE LA LIGA DEL 
CALORET
Organitza: Club Tennis Pàdel Riba-roja d’Ebre

DEL 23 AL 28 D’AGOST
FESTES MAJORS DE SANT 
BARTOMEU
Consulteu programa d’actes

DILLUNS 5 DE SETEMBRE
Inici curs escolar a Infantil i Primària

DIMECRES 7 DE SETEMBRE
Inici curs escolar a ESO, batxillerat i 
formació professional

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
CAMINADA DE LA LLUNA 
PLENA
Organitza: Figot Tour
 

DEL 14 DE JUNY AL 13 DE SETEMBRE (INCLÒS): 
SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA EN DIMARTS
* Reforçant el servei que es fa habitualment d’aquesta fracció els dimecres, divendres i diumenges. 

Reforç estiu

ELS FIGOTS SATÀNICS ENCENEN RIBA-ROJA  Com és tradició, la 
colla de diables al complert va sortir la nit més curta de l’any en la primera 
actuació de la temporada. La cita, en la qual només actuen els diables i els 
timbalers locals, va sortir de la plaça de la Vila per acabar el recorregut pel 
poble al camp de futbol, on encara cremava la foguera encesa al vespre 
amb la flama del Canigó.

SANT JORDI TORNA ALS CARRERS amb molts actes per celebrar 
la Diada: paradeta de venda de roses i punts de llibre, taller de corones, 
lliurament dels diplomes del certamen de lectura en veu alta, gimcana 
temàtica per alliberar al cavaller Sant Jordi, contacontes i taller de punt de 
llibre del Monstre de Colors, i concert de jazz. La regidoria va obsequiar 
tots els alumnes de l’escola amb un llibre, com cada any. 


