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La Pista d’Estiu llueix per Festa Major. Després de dos 
anys de mascaretes i restriccions, la Setmana Gran de Riba-roja s’ha viscut 
enguany amb plena normalitat, amb un programa farcit d’actes gràcies al 
suport de les entitats locals. Pàgina  5

Comença un nou curs escolars. Els nens de Riba-roja han 
tornat a les aules després d’un estiu intens. El darrer dia d’obertura de les 
piscines municipals, els més petits van complir amb la tradició de banyar-se 
amb tovallola per acomiadar les vacances estivals. Pàgina  4

A GAUDIR 
DE LA LLACUNA!
   - pàg. 3 -
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BENVOLGUTS RIBA-ROJANS I RIBA-ROJANES
Ja amaina l’asfixiant calor d’un estiu que no ens ha donat treva a l’ombra 
d’arbres ni al remull de les piscines. Sembla ser que aquesta serà la tònica 
general dels propers anys, tot i que, ben mirat, la lleugeresa de la nostra 
memòria ens situa en l’oblit altres estius similars a finals del segle passat. Ara, 
però, amb una petita gran diferència que radica en el contrast tèrmic entre 
interiors climatitzats i un espai públic on la temperatura s’eleva a més de 40 
graus, contrast inexistent en temps no tan pretèrits.

Anys enrere, el nostre terme municipal era un mosaic on bancals productius 
predominaven sobre clapes de bosc, sens dubte la millor política forestal en 
el nostre clima mediterrani continental. El manteniment d’una bona xarxa de 
camins, que es duu a terme des de l’Ajuntament, és una eina indispensable 
per articular un terme extens i facilitar l’accés als diferents agents que 
gestionen el territori. Ara bé, no és suficient en política de prevenció 
d’incendis davant la tònica general climatològica extrema i l’acumulació de 
grans quantitats de biomassa, fet que caldrà abordar amb administracions 
supramunicipals.

Superada ja la pandèmia, com a societat, ens trobem davant de nous reptes: 
energia i aliments. Durant més de deu anys a Catalunya s’ha estat debaten 
sobre la independència, mentre ha anat creixent la nostra dependència 
exterior: energètica i alimentària. La pujada dels preus de la llum i el 
combustibles és ja insuportable per molts riba-rojans, fet al qual se li suma 
un pujada de preus de productes bàsics. L’Ajuntament tampoc és aliè a 
aquesta inflació i la partida destinada a electricitat d’edificis s’ha duplicat 
en els darrers dos anys. Per fer-hi front s’ha instal·lat o s’instal·laran plaques 
fotovoltaiques en els diferents edificis municipals, ja no només per dur a 
terme la transició energètica, també perquè ja és un necessitat. A la vegada, 
som conscients que molts veïns no disposen dels recursos suficients per fer 
aquest tipus d’inversions a les seves llars. 

Tot plegat, conjuntament amb 
al pujada del preu de la vida, 
caldrà replantejar les polítiques 
socials, on els ajuntaments 
-bons coneixedors dels seus 
pobles- hauran de tenir un  
paper actiu per assegurar uns 
mínims equitatius de benestar 
pels nostres ciutadans. Potser 
no tant en l’aportació de recursos, sinó en la distribució d’aquests procedents 
de les administracions nacional i estatal.

A un mes de l’últim coet de la Festa Major 2022, vull agrair la col·laboració 
del personal del consistori, entitats i a la regidora responsable la bona 
organització d’aquesta. Aprofito l’avinentesa per felicitar-vos a tots per 
l’extraordinària participació en un clima festiu, alegre i cívic.

Superat un estiu alegre i participatiu de la mà de moltes entitats tenim 
davant nostre grans reptes a curt i mig termini, com la gestió sostenible del 
nostre terme municipal davant d’un clima extrem, la transició energètica en 
dependències municipals com a pilar per fer front a la descarbonització de 
la nostra societat i la inflació del preus de l’energia; i òbviament l’articulació 
amb la Generalitat i el Govern de l’Estat de polítiques socials per fer front al 
ja més que evident empobriment de la nostra societat, de la qual la nostra 
Vila, malauradament, no n’és una excepció.

En aquests reptes, al qual se li suma el despoblament rural, només s’hi pot 
treballar en xarxa, i és en aquests paràmetres que l’equip de Govern treballa 
amb veïns i amb la resta de les administracions públiques.

Sempre a la vostra disposició, s’acomiada
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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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Tres anys després de la seva crea-
ció, la regidoria de Medi Ambient 
ha executat la segona fase de l’ac-
tuació per consolidar la llacuna 
com a hàbitat natural i punt d’al-
ta diversitat d’espècies, afavorint 
el control de plagues al territori. 
Així, s’ha dut a terme una segona 
excavació consolidant una zona 
de fangs amb poca làmina d’aigua 
i molta vegetació per espècies 
d’ocells que busquen aliments i 
fer el seu niu; i dues llacunes de 
50-70 centímetres i d’1-1,5 metres 
de profunditat que permeten a 
moltes espècies fer una parada 
durant el seu viatge migratori.

A més, s’ha senyalitzat l’espai, 
habilitant un aparcament on co-
mença l’itinerari de 2 quilòme-
tres a peu, i s’han instal·lat dues 
pantalles d’observació d’espè-
cies d’ocells i fauna aquàtica amb 
bancs, i torres de biodiversitat 
de 10 metres per a diferents es-
pècies: cigonya, òliba, ratpenat i 
ocells depredadors i insectívors, 
com un annex al projecte de la Re-
serva Natural de Sebes, situada a 
2 quilòmetres de distància.

Igualment, s’ha organitzat la pri-
mera jornada de voluntariat am-
biental per implicar al veïnat en 

Aquest setembre ha entrat en 
funcionament un nou servei de 
Deixalleria Mòbil que estalviarà 
als veïns haver-se de desplaçar 
a les instal·lacions de Flix per 
dipositar els residus valoritzables 
que es generen. Es tracta d’un 
vehicle mòbil, totalment equipat, 
que s’instal·larà dos dies al mes 
al Camp Municipal d’Esports 
per atendre els usuaris en horari 
de matí i tarda (de 12 a 14h i de 
16 a 18h). Aquest trimestre hi 
estarà els dies 21 i 22 d’octubre; 
21 i 22 de novembre; i 22 i 23 de 
desembre. La deixalleria mòbil 
anirà visitant tots els pobles de 
la comarca, amb un educador 
ambiental que atendrà els 
dubtes de la ciutadania i els 
grans productors. S’accepten 
petits electrodomèstics, material 
electrònic, olis, llums, roba, 
radiografies, aerosols... però no 
vidre, paper ni cartó; tampoc 
residus voluminosos com sofàs, 
rentadores o neveres. En cap 
cas es poden abandonar residus 
al punt de parada fora del dia i 
l’horari establert.

Consulteu els residus que 
accepta aquesta deixalleria 
mòbil a la pàgina 8.

NOVES ACTUACIONS PER SENYALITZAT 
I AMPLIAR LA LLACUNA DEL MEANDRE

NOU 
SERVEI DE 
DEIXALLERIA 
MÒBILEs consolida com a itinerari per gaudir de la natura fent salut i esport

El regidor de Promoció Econòmica, Lluís Busom, anima entitats i veïns a fer ús de les 
noves cartelleres municipals, descarregant els aparadors del comerç local.

la conservació de l’espai i s’han 
alliberat peixos autòctons com el 
barb de l’Ebre, la madrilla i la ba-
gra, extingides a la zona, amb la 
idea que es reprodueixi en aquest 
hàbitat. 

Des del grup Natura Freixe i la 
regidoria posen l’accent en la im-
portància de mantenir aiguamolls 
annexos al curs fluvial dels grans 
rius, com l’Ebre, en la migració de 
moltes espècies, que poden fer 
el niu i alimentar-se durant el seu 
viatge. A més de la població local, 
aquests espais atrauen turisme 
actiu europeu, sobretot dels paï-
sos nòrdics.

NOUS PLAFONS PER ANUNCIAR 
ELS ACTES I SERVEIS DEL POBLE

A l’agost, una trentena  de veïns van participar en la tallada de vegetació i canyís per 
reobrir el perímetre de la llacuna, facilitant així la seva consolidació.

Fes-te voluntari!
El grup Natura Freixe necessita 
voluntaris ambientals per gestionar 
i conservar aquest espai natural, 
com fa 30 anys es fa a la Reserva 
de Sebes a Flix. Actualment 
són 87 voluntaris, si vols formar-
hi part entra al web freixe.cat

La regidoria de Promoció Econòmica 
ha instal·lat cinc cartelleres d’expressió 
ciutadana a punts estratègics del 
poble, fàcilment visibles per a la 
ciutadania. Es tracta de sis punts 
informatius per a donar a conèixer 
activitats o serveis, tant si les organitza 
l’Ajuntament com les entitats locals 
o particulars, amb l’objectiu de 
descarregar els aparadors del comerç 
local. Amb una inversió de 1.358,23 

euros, es reserven per a la col·locació 
de cartells anunciadors i són gratuïts. 
Estan ubicats a la plaça dels Jubilats, 
a la plaça de l’Església (al costat de 
la farmàcia), a la porta principal de 
l’escola sant Agustí, a l’entrada del 
consultori mèdic i a la cruïlla del 
carrer Reus amb l’avinguda Riba-
roja. Complementen altres canals 
ja existents, com l’eBando o el web 
municipal.
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74 infants van estar al casal d’estiu Som-Riu, la majoria residents fora 
vila durant el curs escolar. Amb ells, 9 monitors, també fills o nets del 
poble. Sota el lema Aventurem-nos a ser…, cada setmana la dedica-
ven a un tema: espies, cuiners, esportistes i festa major, amb una ac-
tivitat especial els divendres: resoldre un Cluedo, el Som-riu Xef amb 
concurs de receptes com a la televisió, una gran gimcana d’aigua i un 

Carnaval d’estiu amb rua pels carrers. Crear vincles entre diferents 
generacions de riba-rojans és un dels valors que més destaquen, per 
això amics dels monitors hi van participar ensenyant-los la seva pro-
fessió o aficions. Entre ells, Marc Agustí, Tècnic de So i productor mu-
sical, amb qui van gravar la cançó del casal, com a autèntics cantants 
professionals. Els nens van crear la lletra, adaptada a Caminem lluny 
de Doctors Prats, i amb Marc Weeiks, nom artístic, van gravar-la a la 
sala del cinema. 

COMENÇA UN NOU CURS ESCOLAR
L’escola treballa amb el projecte dels forns d’oli i la maleta pedagògica de la UdG
L’escola Sant Agustí de Riba-roja 
ha iniciat un nou curs escolar amb 
nous projectes i la incorporació 
de la llar d’infants a la direcció 
pedagògica de l’escola rural. En 
total, 72 alumnes, 5 de la llar, 19 
d’Educació Infantil, i 16 alumnes 
per cada cicle a la Primària. Deu 
mestres, i cinc especialistes com-
partits amb l’escola de la Palma 
d’Ebre, treballaran aquest curs 
per assolir les competències bà-
siques en matemàtiques, socials, 
llengües... també per fer-los partí-
cips de l’entorn i territori, gràcies a 
les noves metodologies i al treball 
per projectes. Ja no es treballa per 
assignatures, sinó que un tema, 
com pot ser aquest trimestre els 
forns d’oli de ginebre o la maleta 
pedagògica amb olis essencials, 
els dóna peu a observar, manipu-
lar, investigar i treballar qüestions 
matemàtiques, escriure textos, 
deixar anar la seva creativitat...

“Els més grans van fer una sorti-
da al forn de Quimet, i van poder 
entrevistar estudiants europeus 
i arqueòlegs que els van explicar 
el seu treball per després fer una 
presentació per a la resta d’alum-
nes de l’escola”, diu la directora, 
Gemma Castellví. Els alumnes no 

D’excursió per aprendre que és un forn d'oli de ginebre. Els alumnes més grans van parlar 
amb arqueòlegs i estudiants europeus per fer una presentació a la resta de l’escola.

El regidor d’Educació, Cristian Morales, i la directora de l’escola, Gemma Castellví, amb la maleta 
pedagògica amb la qual aprenen manipulant sobre plantes aromàtiques de l’entorn rural.

sol escolten i aprenen continguts, 
sinó que també els creen per 
posar-los al servei de la gent, en 
aquest cas a partir d’una aplicació 
digital per geolocalitzar els forns 
i diferents materials creats per la 
Universitat de Girona, que també 
n’avaluarà els resultats. “La inte-
racció entre mestres, alumnes, fa-
mílies, entitats locals i experts és 
molt important per despertar la 
curiositat i animar-los a aprendre 
i a desenvolupar-se com a perso-
nes en aquest món canviant”, afe-
geix.

Millores al centre

D’altra banda, l’ajuntament conti-
nua modernitzant les instal·lacions 
escolars, amb una inversió de 
169.311,86 euros del pressupost 
municipal. Així, a més de construir 
una tanca metàl·lica per separar 
l’escola del camp de futbol, ja 
s’ha licitat el projecte per subs-
tituir totes les finestres, portes i 
aluminis del centre per un doble 
aïllament i la brigada instal·larà la 
nova il·luminació LED per reduir 
la despesa elèctrica, una actuació 
que es complementarà aquest hi-
vern amb la instal·lació de plaques 
solars.

SOM-RIU A L'ESTIU! 

Escolta-la
aquí
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UNA NOVA FESTA MAJOR PER AL RECORD
La Setmana Gran de Riba-roja no hagués estat possible sense el paper de les entitats locals i les 
mares riba-rojanes. La campana de Sant Maurici, ja restaurada, torna a brandar després de 89 anys

“Riba-roja d’Ebre és un poble ple 
de vida. La cultura, el paisatge i el 
territori, amb el riu Ebre com a fil 
conductor, són el nostre tresor. De 
petit ho tenia al voltant i no ho sabia 
valorar, però sempre m’hi he sentit 
connectat. Malgrat viure a la capi-
tal, no he faltat mai per aquestes 
dates i projectes com els forns d’oli 
de ginebre fan que cada dia vingui 
més al poble”. L’arquitecte urbanis-
ta Josep Alió Raduà, de Ca Anton, 
ha estat enguany l’encarregat de 
pregonar uns festejos que, des-
prés de dos anys de restriccions, 
han recuperat horaris i el programa 
tradicional, amb la festa del riu, el 
correfoc, les xarangues... Sis dies: 
matí, tarda i nit, per constatar que 
“la Festa Major és cultura, família i 

La sala del Cinema de la Societat es va engalanar per proclamar la Pubilla i els Hereus de 
2022 i escoltar el pregó, enguany a càrrec de Josep Alió Raduà. 

amics”, en paraules del pregoner, 
qui va arrancar els aplaudiments 
dels veïns que omplien la sala del 
Cinema amb el seu reconeixement 
“a totes les mares riba-rojanes que 
amb el seu esforç fan possible 
aquesta celebració”.

Itziar Navarro Rodríguez, i Richard 
Llop Guillamon i Blai Bonet, de la 
Quinta del 2004, han estat la Pubi-
lla i els Hereus de 2022. La setmana 
gran de Riba-roja no hagués estat 
possible sense la implicació de 
totes les entitats locals, que han 
assumit les funcions que tradicio-
nalment havia fet la Comissió de 
Festes. Cada acte comptava amb el 
suport d’una associació, fomentant 
l’esperit de col·laboració i el sen-

timent de fer poble. Entre els mo-
ments més especials, la brandada 
de la campana gran de Sant Mauri-

ci recent restaurada, que tornava a 
sonar, després de 89 anys, durant la 
processó del dia de Sant Bartomeu.

L'arquebisbe de Tortosa Mossèn Enrique Benavent, va oficiar la missa de Sant 
Bartomeu, donant per estrenada la remodelada campana gran de Sant Maurici. 

L'Escola Municipal La Puntaires va organitzar la I Fira Artesanal, amb sopar de degustació 
de productes locals, cata de vins del territori i concert de jazz, al pavelló, per la pluja.

El Club Ciclista va organitzar la bicicletada popular de la Festa Major, 
per segon any consecutiu, amb una ruta pel poble per a tots els públics. 

El 28 d'agost, després de la traca i els focs artificials, els Figots Satànics van poder tornar a 
acomiadar les festes amb el tradicional 'Passiu bé fins l'any que ve', després de dos anys.
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El Campionat de Catalunya de motonàutica, en aquesta cita només per a models de conducció 
dempeus, va deixar imatges espectaculars dels pilots competint en els paisatges de Riba-roja.

Moment de la sortida d'una de les quatre mànegues del campionat Estatal de llanxes forabord de 
T-850-GT60, disputades davant les instal·lacions del Club Nàutic de Riba-roja el 24 de setembre.

TURISME ACTIU A PEU, EN BICI O PEL RIU
Riba-roja ha acollit aquest estiu dues proves nàutiques: l’Estatal de llanxes forabord i la Catalana 
de motos aquàtiques, a més de la VII Figot Race ciclista i les caminades del Figot Tour

99,1 km² de terme municipal 
presidits pel riu Ebre donen per 
gaudir d’entorns naturals, rurals i 
el seu patrimoni, i és el principal 
atractiu per atreure visitants al 
poble. I això és el que han fet 
aquest estiu les cites esportives 
organitzades per entitats locals 
amb el suport de l’Ajuntament.

El Club Nàutic ha estat escenari 
de dues regates: una de motos 
aquàtiques puntuable per al 
Campionat de Catalunya que va 
deixar imatges espectaculars de 
les curses de conducció dempeus 
pel riu Ebre, i la segona regata de 
l’Estatal de llanxes forabord de 
T-850-GT60. 

El pilot riba-rojà Héctor Sanz, 
amb quasi 20 anys d’experiència 
en curses nacionals i mundials, 
va defensar ‘a casa’ la segona 
posició al campionat d’Espanya, 
que es decidirà a Arcos el 5 de 
novembre. Els veïns van poder 
veure les habilitats del seu 
convilatà que aquesta temporada, 
entre altres pòdiums, ha guanyat 
en la categoria Di Porto a la mítica 
cursa de Centomiglia de Lario al 
Llac de Como (Itàlia).

Senderisme

Tampoc han faltat les caminades 
de Figot Tour, entre elles les dues 
nocturnes: la de la Pluja d’Estels i la 
de la darrera Lluna Plena d’estiu, i la 
II de la Festa Major pel Nucli Antic 
i una per la CoworkFest de Zona 
Líquida. En total 417 inscripcions 
i 55 quilòmetres, recorrent a peu 
els camins recuperats i senyalitzats 
prèviament pels voluntaris, amb 
explicacions sobre astronomia, 
història i patrimoni artístic local, 
visitant forns d’oli i de calç, coves 
i aljubs, descobrint paratges 
com la Matafosa, Valldabelles, 
les Modorres... Fent senderisme; 
caminant per plaer.

Cita ciclista

I en bicicleta. El Club Ciclista Riba-
roja d’Ebre, amb gairebé mig 
centenar de socis, ha organitzat la 
VII Figot Race, dins la Xallenger BTT 
Terres de l’Ebre, amb dos itineraris: 
un de curt, de 26 quilòmetres i 760 
metres de desnivell; i un llarg amb 
43,5 km i 1290 m. Les rutes de totes 
les edicions de la Figot Race estan 
publicades a Wikiloc per atraure 
ciclistes a Riba-roja.

Moment de la sortida d'una de les curses de la VII Figot Race. Tant el recorregut curt com el llarg, 
de 26 i 43 kilòmetres, van transcórrer majoritàriament per pistes forestals i senders municipals.

La quarta edició de la passejada nocturna per veure les llàgrimes de sant Llorens, el passat 6 
d’agost, va comptar amb una xerrada sobre astronomia a meitat del recorregut. 
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ANEM A CREMAR RAMA...  CADA DÍA MENOS…
El passat 8 d’abril es va aprovar al Congrés dels Diputats la Ley 7/2022 
de residus i sòls contaminats per a una economia circular. L’aplicació 
d’aquesta suposa prohibir la crema de rama, i que l’única sortida que 
tingui sigui el triturat i disposició sobre el camp de conreu. Un cop més, 
una classe política poc coneixedora del camp, arremet a una pagesia 
que es troba al límit de la seva viabilitat al nostre país. 

Per una banda, la mesura suposa obligar al pagès a comprar maquinària 
per fer front al canvi de gestió dels residus de l’esporga. Obligació que 
no compta amb un temps suficient d’adaptació, ni d’ajudes econòmiques 
per fer front a aquestes noves inversions.

Per altra, s’obligarà a molts pagesos a continuar amb pràctiques de 
crema irregulars o bé a deixar acumulades aquestes restes al seus 
camps, amb el corresponent perill que això comporta d’incrementar el 
risc d’incendis forestals o de problemes fitosanitaris de fongs i plagues 
d’insectes.

Per tot l’exposat, el passat mes de setembre, al ple del Consell Comarcal, 
Més Riba-roja d’Ebre vam votar a favor d’una moció demanant al Govern 
de l’Estat una modificació i adequació de la normativa, perquè la pagesia 
pugui continuar cremant rama i restes vegetals de forma segura als seus 
camps de conreu.

El encabezamiento o título es claro, meridianamente claro. Cada día 
nos queda menos patrimonio, pero el pueblo, sus habitantes, están 
conformes. Todos los Alcaldes nos fueron dejando más patrimonio del 
que había al inicio de su mandato, excepto uno, el actual, que vendió 
por debajo de su valor la vivienda llamada “del Médico”. Nadie protestó 
excepto nuestro Grupo, se dieron terrenos propiedad del municipio a 
particulares solo por ser del mismo color político que el Alcalde; se perdió 
una barredora mecanizada, que no consta en inventario; se perdieron los 
depósitos enterrados, sin expediente que lo justifique. Hemos estado 
pagando dos veces el alumbrado del Colegio, de la Plaza de la Iglesia, 
el Navideño, el del Campo de Futbol y el de la Fiesta de Sto. Domingo. 
NADIE PROTESTA. Ahora ponen a la venta todo lo concerniente a 
la Fibra Óptica por 275.000 euros, que igual que la casa del médico 
se vende por debajo de su valor real. Los ingresos que genera son 
superiores a 200.000 euros anuales, o sea, en dos años superan el coste 
de venta y los gastos. Solo un ejemplo: en diez años el Ayuntamiento 
recibió 360.000 euros (36.000 €/año), pero lo peor es que la venta se 
realiza con la empresa que está gestionando actualmente la fibra.

No tenemos espacio. INFORMAMOS QUE EL CABEZA DE LISTA Y 
PORTAVOZ DESDE 1979, JOSÉ LUIS APARICIO, NO SE PRESENTA A 
LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO AÑO. EN SU LUGAR SERÁ MIQUEL 
CERVELLÓ.

CP

Activitats per promocionar el teletreball com a model d’èxit als pobles

Una xerrada de nutrició, amb 25 assistents, va donar el tret de sortida al I Coworkfest a ZL, sis dies 
d’activitats que van acabar amb una ruta a peu fins al mirador de Valldeporcs.

I COWORKFEST RURAL A ZL EL RESTAURANT 
DEL POLI, 
DE NOU 
A CONCURS  Zona Líquida (ZL) i la comunitat 

local de teletreballadors han par-
ticipat aquest setembre a la pri-
mera edició del Coworkfest Rural. 
Durant una setmana, s’han progra-
mat més de 50 activitats, en el cas 
de Riba-roja també una caminada 
pel terme, per donar a conèixer la 
filosofia, el col·lectiu professional i 
l’entorn dels 19 espais de cowor-
king situats en territori rural català. 
D’aquests, cinc estan a les Terres 
de l’Ebre, concretament a Ampos-
ta, Gandesa, Prat de Compte, Flix 
i a Riba-roja, on ZL va ser ell pioner 
l’any 2013.

La cita ha servit per promocionar 
emprenedors i projectes d’arreu, 
donant visibilitat al que es fa a ZL 
i evidenciant que es possible em-
prendre en l’entorn rural, frenant 
el despoblament i incentivant 
l’economia als pobles. Segons 

L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre 
torna a treure a concurs el contracte 
del servei de bar i restaurant del 
Poliesportiu Municipal, després que 
l’anterior arrendatari hagi rescindit 
aquest mes de setembre el contracte, 
signat el juny de l’any passat per a 
deu anys. Les condicions del nou 
concurs públic són les mateixes que 
aleshores, quan es van reformar 
les instal·lacions i es van presentar 
dues ofertes per gestionar aquest 
equipament municipal; però la llei 
obliga a tornar a treure el servei a 
subhasta. Es tracta d’un procediment 
obert, amb les mateixes condicions 
que el contracte del bar restaurant de 
la Societat: un lloguer de 300 euros 
al mes, durant deu anys, i assumir les 
despeses dels serveis del local. Es 
demana tenir experiència en el sector 
de la restauració. 

Cowocat_Rural, aquest model 
genera 350 llocs de treball a Cata-
lunya. La diversitat de propostes 
del Coworkfest riba-rojà: des de 
nutrició i hàbits alimentaris a pa-

trimoni etnològic, economia social 
i art, va atraure tant a coworkers, 
com a no coworkers, obrint l’espai 
al veïnat, un dels objectius de la 
iniciativa.
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DEL 10 AL 30 D’OCTUBRE
De 17.30 a 19.30 h  

EXPOSICIÓ ‘CAVALL FORT 
CELEBRA 60 ANYS’
A la Biblioteca municipal Dolors Cabré
De dilluns a divendres

DIVENDRES 21 D’OCTUBRE
57È RALLY RACC 
CATALUNYA-COSTA 
DAURADA
Tram Riba-roja SS4 /SS8 (13,98km)

4 i 6 DE NOVEMBRE
V FESTA DE L’OLI 
DE GINEBRE
Organitza: 
l’Associació d’Amics de Riba-roja

DIVENDRES 4 DE NOVEMBRE
A les 19 h. A la sala de Plens
CONFERÈNCIA SOBRE 
EL PROJECTE EUROPEU 
INTERREG SUDOE 
A càrrec de Toni Rojas, Jordi Montlló i 
Ramon Fabregat, de l’Institut Català en 

Recerca del Patrimoni Cultural (ICRPC). 
Tot seguit, piscolabis.

DISSABTE 5 DE NOVEMBRE
A  les 11.30 h. A la sala de Plens
PROJECCIÓ DE 
L’AUDIOVISUAL ‘ELS FORNS 
D’OLI DE GINEBRE’ 
De Live Media – Matrix Cultura 2050

A les 12 h. Segona planta de la Casa de 
la Vila
INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ SOBRE JESÚS 
MONCADA
Amb els alcaldes de Riba-roja i 
Mequinensa, Antonio Suárez i Antonio 
Sanjuan; la germana de l’escriptor, Roser 
Moncada; el Comissari Josep Fornés i 
l’experta en l’obra de Moncada Laura Ferré.

DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE
A les 8.30 h
CAMINADA AL FORN 
DE SERENÍ
Organitza: Amics de Riba-roja i Figot Tour

A partir de les 10 h, 
A l’àrea de lleure de la Garita
MOSTRA DE DESTIL.LACIÓ 
DE L’OLI DE GINEBRE 
A càrrec dels germans Antonio i Bernardo 
Pérez

ACTIVITAT INFANTIL AMB 
LA MALETA PEDAGÒGICA
Organitzada per l’escola Sant Agustí 

PRESENTACIÓ APP DIGITAL 
SOBRE ELS FORNS
A càrrec de ICRPC

PARADETES D’OFICIS 
TRADICIONALS I ARTESANIA
Amb la participació d’artesans i de la 
Fundació El Solà de la Fatarella

ACTUACIÓ MUSICAL
A càrrec d’Andreu Carranza i Adrià Cid

DINAR POPULAR
Preu del tiquet: 9 euros

DISSABTE 5 DE NOVEMBRE
A les 19 h. A la Sala de Plens
XVI COPA DE LLETRES
Tertúlia literària amb Alfred Sala i Pilar 
Garriga, maridada amb els vins del celler 
Biopaumerà (Rasquera) i productes locals 
de Somper i Cal Grando. Coordina: Maria 
José Franquet, Maria Franquet i Josep Cid.

DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE
CAMINADA ANIVERSARI DEL 
56È DIA DE MUNTANYA’21
Organitza: Figot Tour

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE
LECTURA DEL MANIFEST 
INSTITUCIONAL DEL 25N 
Dia Internacional contra la Violència de 
Gènere 

DIUMENGE 11 DE DESEMBRE
CAMINADA DE LA MARATÓ 
En benefici de la Marató de TV3 aquest any 
dedicada a la Salut Cardiovascular
Organitza: Figot Tour

Dotze artistes, apadrinats per l’as-
sociació Riba Rocks, han partici-
pat al Vè festival internacional Riu 
d’Art, que ha deixat un llegat de 
dos nous murals de gran format al 
carrer Triangle i al barri de Santo 
Domingo. Els seus autors: Nadia 
Petković (Canadà) i Mattia Stievano 
(Itàlia), i el duet format per Kathleen 
Day (Canadà) i el gallec Francis-
co López Riopedre (Espanya), de 
la plataforma HOODOOLAB, van 
ser seleccionats entre les més de 
450 sol·licituds rebudes d’arreu del 
món els anys 2020 i 2021.

La pandèmia ha propiciat incorpo-
rar al cartell nous formats digitals 

per part de quatre dels creadors: 
E. Serkan Sökmen (Túrquia), Ja-
mes Aldridge (Regne Unit), Ro-
mina Cristi Olate (Xile) i Sara Mis-
selbrook (Catalunya). Aquesta 
última, juntament amb els riba-ro-
jans Adrià Cid, Albert Bonet, Roser 
Gay i Mercè Arbonés, han format 
part del Riu d’Art amb Aiguarreig 
Art Confluence, una exposició de 
pintura, escultura, ceràmica, il·lus-
tració, fotografia i instal·lació per 
promocionar la seva obra. Els dos 
nous murals s’han incorporat a la 
ruta turística del Riu d’Art, que ja 
disposa de 35 obres d’art a l’aire 
lliure, en carrers i places de tot el 
poble. 

‘NEW MURALS IN THE VILLAGE’ 


