
	  

	  

FESTA MAJOR RIBA-ROJA D’EBRE 2015 
 

DISSABTE 22 D’AGOST 

 

A partir de les 10h 

Al poliesportiu, finals de la Lliga “Lo Caloret”, organitzada pel Club Tennis Pàdel de Riba-roja 

d’Ebre:  final pàdel infantil i final pàdel masculí categoria B. 

A partir de les 18h 

Final pàdel femení i final pàdel masculí categoria A. 

A les 17h 

Al bar Pota, 12 hores de botifarra FM 2015, en memòria de Pepe Arbonés. Patrocina 

cansaladeria Cal Grando. 

 

 

DIUMENGE 23 D’AGOST 

 

A les 12h 

Les campanes i els coets ens anuncien que comença la nostra Festa Major!!.  

A les 18.30h  

A la Plaça de la Vila s’inicia la cercavila pels carrers del poble, amb el grup d’animació “LES 

FRANÇOIS”. 

Durant la cercavila passejarem pels carrers guarnits. El guanyador del concurs de guarniment 

de carrers es comunicarà a la mitja part del ball. 

1r. Premi: 200€ i pa i pernil. 

2on. Premi: 100€ i pa i formatge. 

3r. Premi: 50€ i pa i xoriço. 

 



	  

	  

A les 23h 

A la Societat la Llum del Dia, proclamació de la Pubilla 2015 Neus Blanch i Vilaplana i dels 

Hereus 2015, Adrià Aguilera i Graell, i Ivan Llop i Reina. 

A continuació pregó de festes a càrrec del Sr. Antoni Bladé i Recha, fill del poble i arquitecte. 

Tot seguit, ball amb el grup BOLERO. 

Després del ball, actuació d’un DJ local. 

 

DILLUNS 24 D’AGOST 

FESTIVITAT DE SANT BARTOMEU APÒSTOL, PATRÓ DE RIBA-ROJA 

 

A les 8h 

Toc de diana, amb el grup 4 x 4 i la Banda de Música de Benissanet. 

A les 10h 

Cercavila matinal amb els capgrossos. 

A les 11h 

Santa Missa en honor al nostre patró Sant Bartomeu. Processó i pa beneït.  

Tot seguit es farà la LXVa. Cursa Pedestre amb els següents premis: 

 

LOCALS: 

Seran considerats locals: 
• Els empadronats al poble. 
• Els que hagin viscut un mínim de 10 anys al poble. 

 

1r.  200€  36è Trofeu Casa Adell. 

2n. 175€  1er. Trofeu Cal Grando.                             

3r.  150€  1er. Trofeu Bar Restaurant La Pansa. 

 

GENERALS: 

1r. 250€   Trofeu i un gall. 

2n. 200€  Trofeu i un conill.       

3r. 150€   Trofeu i una ceba. 

 

CURSA PEDESTRE INFANTIL: Tots els participants tindran premi. 



	  

	  

 

A les 17h 

Al Bar Torà, campionat local de botifarra, memorial Kilner Terré. Patrocina Bar Torà. 

A les 18h 

A la sala gran de la segona planta de la casa de la vila, inauguració de l’exposició de treballs de 

les alumnes de l’Aula d’Art.  

A les 18.30h  

Al pavelló municipal, presentació de l’equip de Cadets de la Joventut Esportiva Riba-roja.  

Tot seguit, partit amb l’equip de Cadets de Móra la Nova. 

En acabar el partit de la categoria Cadets, emocionant partit entre la Joventut Esportiva Riba-

roja, primera divisió, i el Club de Futbol Alcoletge, divisió d’honor. 

20h 

A la Plaça dels Jubilats, actuació del grup d’havaneres CAVALL BERNAT.  

A les 22.30h 

Concentració a la Plaça de la Vila per anar a ballar el tradicional Ball de Coques a la Plaça de 

l’Església, acompanyats de la pubilla, els hereus i els gegants. 

Hi haurà coca per a tothom. 

A les 00.30h 

A la Societat, ball a càrrec de l’orquestra PENSILVANIA. 

En acabar el ball, XARANGA pels carrers del poble i actuació d’un DJ local a la Societat. 

 

DIMARTS 25 D’AGOST 

 

A les 9h 

A la Plaça dels Jubilats, campionat local de petanca, organitzat pel Club de Petanca de Riba-

roja d’Ebre. 

A les 10h 

Cercavila matinal amb els capgrossos. 



	  

	  

A les 10.30h  

4a. Bicicletada popular pels carrers del poble, fins a l’àrea de lleure de la Garita, on podreu 

gaudir d’un petit refrigeri per esmorzar. 

A les 17h 

A les instal·lacions del Club Nàutic, tradicional festa del riu.  

A les 19.30h 

A la Plaça de l’Església, ballada de sardanes amb la Cobla Cossetània. 

A les 20h 

A l’Agrari, tast de licors Lemman. 

A les 22.30h 

Al carrer La Pena, actuació del grup JAZZ-US. 

A les 00.30h 

A la Societat, ball a càrrec del grup RUMBO NORTE. 

En acabar el ball, actuació d’un DJ local. 

 

DIMECRES 26 D’AGOST 

 

A les 10h 

Cercavila amb els capgrossos. 

A les 11h i fins a les 14h 

A la Plaça de la Vila, Festa i Fusta, jocs d’entreteniment per a totes les edats... 

A les 17h 

Al carrer Reus, Festa de l’escuma i guerra de l’aigua. Que cadascú s’acosti a la festa amb la 

seva pròpia munició (galledes, pistoles d’aigua, globus...) preparats per a refrescar-se... 

A les 19h 

A la plaça de l’Església, presentació del llibre de l’artesà pastisser riba-rojà Sr. Valero Munté i 

Baldirà, “Valero. Sabors i textures, aromes i sensacions”. Els beneficis de la venda del llibre 



	  

	  

estan destinats íntegrament a l’Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni de 

Moragas, de Móra d’Ebre. 

A les 20h  

4a. edició del Menja’t Riba-roja, sopar al carrer amb degustació de productes presentats pel 

comerç local. 

A les 22h 

A la placa de l’Església, concert a càrrec de la Banda de Benissanet. 

A les 00.30h  

A la Societat, Festa IMAGINA RÀDIO.  

 

 

DIJOUS 27 D’AGOST 

 

A les 10h 

Cercavila amb els capgrossos. 

Des les 11h a les 14h, i de les 16h a les 18h 

Al poliesportiu municipal, festa aquàtica. 

A les 18.30h 

A la Plaça de la Vila, inici de la Rua del Carnestoltes d’estiu, acompanyats de la BANDARRA 

STREET ORKESTRA. 

A les 20.00h 

A la pista de la societat, ball de tarda, amb el grup JUNIORS. 

A les 22.30h 

A l’Església, concert de guitarra clàssica, ofert pels alumnes del Conservatoire de Toulouse. 

A les 00.30h 

Ball amb el grup JUNIORS. 

 



	  

	  

 

DIVENDRES 28 D’AGOST 

 

A les 10h 

Cercavila amb els capgrossos. 

A les 12h 

Santa Missa en honor a Sant Agustí, cantarà el cor parroquial. 

A les 13.30h 

Ball de vermut, al carrer Major, amb la Banda de Música de Benissanet. 

A les 18.30h 

Al carrer Reus, gaudirem i experimentarem amb l’art de fer bombolles de sabó gegants. 

A les 23h 

NIT DE FOC. Correfoc amb la Colla de Diables Figots Satànics i les colles convidades. 

Recorregut: Plaça de la Vila, carrers Sant Bartomeu, Sant Antoni, Major i Plaça de l’Església. 

En acabar, espectacle piromusical des del campanar de l’església. 

A les 00.30h 

A la Societat, ball amb el grup CENTAURO. 

En acabar el ball, xaranga pels carrers del poble, que acabarà a la Societat, on podreu gaudir 

fins a la sortida del sol amb la música del DJ Carles Gemma. 

 

DIUMENGE 30 D’AGOST 

 

A les 8h 

Concurs de pesca, organitzat per la Societat de pesca La Carpa. 

 

	  


