


Començar de nou il·lusiona... encetem una legislatura amb un nou ple 
que tindré la responsabilitat i l’honor de presidir, gràcies a la vostra 
confiança. En aquest viatge una nova tripulació treballarà remant..., 
hissant veles..., materialitzant amb el seu esforç els compromisos, 
recollits en el programa de govern per als propers 4 anys. Us convido 
a tots a pujar al vaixell, us convido a desplegar veles per navegar en la 
mateixa direcció. Només així la nostra vila i el país arribaran a bon port.

Començar de nou apassiona... divisem ja Ítaca en l’horitzó. Després 
de 300 anys tenim a tocar arribar a casa. El treball d’una societat civil 
compromesa, materialitzat en els tres 11S amb la gran manifestació 
de 2012, la Via Catalana de 2013 i la V de 2014... El lideratge del 
President de la Generalitat de Catalunya acompanyat per més de 900 
ajuntaments d’arreu del país... Tot això i més, ens porten al moment 
crucial del 27S, moment en que decidirem si volem anar eternament 
a la deriva, o per contra, hissar veles i arribar definitivament a la terra 
promesa. Us encoratjo a navegar plegats cap al port de la construcció 
d’un nou estat, única eina que ens assegura el nostre benestar i el 
de les generacions que vindran darrera nostre. Un futur estat que 
té pensat per a Riba-roja una de les seves estructures bàsiques de 
creixement econòmic.

El proper 23A, fondegem al mar de la nostra Festa Major!. Carreguem 
provisions! Fem de la nostra nau una festa major: punt de trobada de 
familiars, amics i coneguts... dels nounats que viuran per primer cop la 
seva, la nostra... la festa de tots. 
Siguem dignes d’aquells que durant l’últim any han desembarcat; 
acompanyats del seu record durant aquesta setmana, i honorant 
el seu treball de construcció del país que ens han deixat, partim 
definitivament cap a Ítaca.

Visca Riba-roja! Visca Catalunya! Visca la Festa Major!
El vostre alcalde
Antonio Suárez Franquet
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Benvolgudes i benvolguts, 
A l’agost, sant Bertomeu ens torna a visitar un estiu més, i això vol dir que ja 
podem celebrar i gaudir, com cada any, de la Festa Major de Riba-roja.
Com sempre, des de temps immemorial, al llarg de més de cinc dies, els carrers 
i  places de la vila, acolliran un esclat d’esdeveniments culturals i d’oci. Un ampli 
ventall de propostes esportives, culturals, gastronòmiques i lúdiques per a 
totes les edats, on tothom trobarà alguna proposta del seu gust. Us engresco  a 
participar en tot el que ha preparat la Comissió de Festes, amb il·lusió i bona 
convivència, perquè la cultura i l’oci, que identifica a cada poble, és un dret 
universal que distingeix les societats plurals i democràtiques. 
La Festa Major és un exemple de treball conjunt i d’esforç compartit, que fan 
possible uns dies magnífics que endolceixen el paladar i el cor. És el moment 
perfecte de retrobar-nos i mirant-nos als ulls, compartir els records; i sobretot, de 
convidar parents i amics perquè participin també de la festa i coneguin millor el 
poble. 
Les mil maneres que trobareu en aquest programa de viure la cultura i 
les  tradicions, donen vida a la nostra Festa. La riquesa del nostre 
poble és la suma dels col·lectius que el formem i una  única 
voluntat de seguir fidels a les nostres arrels projectades cap al 
futur, i d’esdevenir, cada  cop amb més força, una  comunitat 
cohesionada, solidària i orgullosa de si mateixa. 
La Festa Major és el moment d’anar d’aquí cap allà, de posar-
nos les sabates balladores, de dinar tard i sopar a deshora 
per a gaudir de la gresca, la gatzara, els balls, els àpats i els 
guarniments... de xalar, en definitiva. Tothom hi és convidat i 
tothom troba el seu moment per esbargir-se una mica de les 
preocupacions quotidianes.
Us convido, doncs, a viure intensament aquests dies; que la nostra 
Festa Major esdevingui un esclat d’alegria i participació, amb la convicció 
que, també a través de la festa, expressem una vegada més la confiança que 
té el poble per a superar dificultats i continuar construint una Riba-roja millor.
Amb els meus millors desitjos, molt bona Festa Major.

Antoni Bladé i Recha
Arquitecte tècnic i enginyer d’edificació 
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La comissió de festes us desitja molt bona 
festa major 2015!!! 

Gaudiu de totes les activitats preparades, 
participeu força en tots els actes i sobretot,  
que el respecte i el civisme siguin presents 
aquests dies. 
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La història va començar el desembre de 1999 quan França, i 
especialment la regió del Llemosí, es va veure afectada per una forta 
tempesta que va causar grans estralls, sobretot a la xarxa elèctrica. 
Llavors, els nostres veïns europeus es van mobilitzar per ajudar-nos 
a restablir les instal·lacions elèctriques. I, així fou com un electricista 
riba-rojà vingué per primer cop a Solignac.

L’alcalde de l’època no es volia quedar de braços plegats davant 
aquest fet i, com a reconeixement per tota l’ajuda oferta, va expressar 
els seus desitjos de conèixer bé la vila de Riba-roja d’Ebre i va 
considerar que la millor forma de fer-ho era un agermanament.

Per poder organitzar aquest agermanament, tots dos consistoris, 
tant el de Solignac com el de Riba-roja d’Ebre, disposen d’un 
Comitè d’Agermanament, la missió del qual és treballar pel correcte 
funcionament de l’agermanament. Pel que respecta al comitè 
francès, Françoise Chaumeil n’és la presidenta i Michel Lagrange el 
vicepresident.

El 6 d’agost de l’any 2005 les viles de Solignac i Riba-roja d’Ebre es 
van agermanar oficialment. Els actes d’agermanament van tenir 
lloc a Riba-roja d’Ebre i amb motiu d’aquesta celebració el Comitè 
d’Agermanament de Solignac va organitzar un viatge en autocar del 
5 al 8 d’agost en què van participar uns 50 solignaquesos.

D’aquest viatge, els veïns de Solignac no tan sols destaquen la 
meravellosa acollida que van rebre, sinó que també recorden els 
Figots Satànics i Lo Templer, les costums increïbles pròpies del poble 
català, les danses tradicionals i el multitudinari sopar que va aplegar 
més de 700 persones.

Aquests 50 solignaquesos no van ser els únics que van visitar la vila, 
sinó que més endavant un grup de 15 joves van participar en un viatge 
d’una setmana (de l’1 al 8 d’agost) a Riba-roja d’Ebre. Aquesta estada 
fou possible gràcies a l’associació Briande Loisir, presidida per la Fabrice 
Record, juntament amb els Comitès d’Agermanament de les dues viles. 

L’any 2006 ens vam reunir a Solignac amb motiu d’una trobada 
tripartida inèdita fins aleshores, que fou un punt de trobada entre 
Stavelot, vila belga amb què Solignac està agermanada des de l’any 

2001, Riba-roja d’Ebre i Solignac. Durant aquesta trobada, també vam 
debatre sobre preocupacions comunes, com ara la gestió de l’aigua o 
la formació professional dels joves.

L’any 2010, durant la celebració de les festes septennals de Stavelot, en 
Daniel Piñol, riba-rojà i paleògraf i professor a la Universitat de Barcelona 
(UB), va realitzar una conferència sobre l’escriptura a Europa, fet que 
evidencia que hi ha un vincle real entre els pobles agermanats. La 
participació riba-rojana en aquests actes va fer palesa la intenció de la vila 
d’establir noves relacions duradores en el temps amb Stavelot, municipi 
agermanat amb Solignac des de l’any 2002.

El maig de 2012 Riba-roja d’Ebre va rebre amb els braços ben oberts 
un grup de solignaquesos que es van decidir a visitar novament la vila. 
Tanmateix, no foren els únics visitants que van acollir, sinó que també 
va fer-hi parada la ciclista Charlotte Lagrange, amant incondicional de 
Solignac que va travessar Espanya en bicicleta.

L’11 d’agost de 2012 Solignac i Stavelot van festejar el 10è aniversari 
del seu agermanament. Amb motiu d’aquestes celebracions una 
cinquantena de stavelotins i una desena de riba-rojans es van desplaçar 
fins a Solignac, entre els quals podem destacar la presència de l’actual 
alcalde, Antonio Suárez Franquet.

Finalment cal destacar, però, que un agermanament no es limita a actes 
multitudinaris com els mencionats anteriorment. Així doncs, tan sols ens 
queda remarcar que aquesta dècada no ha estat tan sols marcada per 
trobades populars entre totes dues viles, sinó que també s’ha mantingut 
una estreta relació entre famílies de Solignac i de Riba-roja d’Ebre, com 
per exemple els Arbolí i els Piñol amb els Lagrange o els Chaumeil. 

Comissió d’agermanament de Solignac
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23 D’AGOST, DIUMENGE.
11h: Missa.

24 D’AGOST, DILLUNS
Festa de Sant Bartomeu Apòstol
11h: Missa  solemne en honor del  Patró  Sant 
Bartomeu. Cantarà el cor parroquial. Processó 
i pa beneït.  
Majorals: Família Castellví-Sabaté.

25 D’AGOST, DIMARTS
Festa de Santa  Madrona
12h: Missa solemne.

28 D’AGOST, DIJOUS
Festa de Sant Agustí
12h: Missa solemne en honor del Sant. 
Cantarà el cor parroquial. Processó i pa 
beneït. 
Majorals: Família Aresté.

Parròquia de Sant Bartomeu 
Riba-roja d’Ebre, 2015
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22 dissabte

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 11h
Al poliesportiu, final Open de Tenis organitzada pel Club 
Tennis de Riba-roja d’Ebre.

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.

23 diumenge

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.

2n. 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, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació.

Tot seguit, ball amb el grup BOLERO.

Després del ball, actuació de DJ Ronda.
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24 dilluns
Festivitat de Sant Bartomeu Apòstol, patró de Riba-roja.

A les 8h
Toc de diana, amb 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 LXV. 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 
de DJ DOCTOR SONATT.
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25dimarts 
Festivitat de Santa Madrona, copatrona de Riba-roja

A les 9h
A la Plaça dels Jubilats, campionat local de petanca, 
organitzat pel Club de Petanca de Riba-roja.

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 22.30
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 del DJ David Torres.

26 dimecres

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 17.00h
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.
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27 dijous

A les 10h
Cercavila amb els capgrossos.

Des de 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  les 20.00h
A la pista de la societat, ball de tarda, amb el grup 
JUNIORS.

A les  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.
En acabar el ball, actuació del DJ SLAN.

28divendres 
Festivitat de Sant Agustí

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, Les Eres, Camp, 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 KBdj.

30 diumenge

A les 8h
Concurs de pesca, organitzat per la Societat de pesca La Carpa.
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Riba-roja d’Ebre
art / grups de música / djs

4.5.6
setem

bre

més info i mapa
www.riba-rocks.com

30€
tiquets de cap 
de setmana
weekend tickets

folk/indie/electro
ALI INGLE / EMPATHY TEST 
AUDIO SUBSCENE / LINQAE
A LOVELY WAR / LUKE CUSATO
MOGLI / TROUBADOUR’S GARDEN
CHARM OFFENSIVE / LOUIS ROMEGOUX
ALEX HULME / ADRIà CID / MOG STANLEY

commercial/house/EDM
SARAH MAIN (pacha ibiza)

PEDROLS SANCHEZ
DOCTOR FEELGOOD / JONTY

JOE BROOK / MARC FLOOD
FILTAH / THE GOOD SOUND NIGHT

B2B TARRI & SAMI

2015

III

patrocinadors

INTERNACIONAL ECO FESTIVAL

fiesta program_Layout 1  29/06/2015  15:35  Page 1

HORARI DE SERVEIS DURANT LA 
FESTA MAJOR
Botigues: obertes dies 25 i 27, fins al migdia.
Forn de pa: obert dies 25 i 27, fins al migdia.

Servei d’escombraries: Tots els dies.

Horari d’exposició: obert tots els dies de 18h a 20h.

NOTES
La Comissió de Festes adverteix que en el transcurs de les xarangues, 
i per seguir la marxa normal, no es tirin petards. Si no es compleix 
aquesta advertència, en qualsevol moment i a criteri d’aquesta Co-
missió se suspendrien dites xarangues.

La Comissió de Festes es reserva el dret de variar o suprimir algun 
acte del programa si causes imprevistes obliguen a fer-ho.
Per a l’actuació de la Nit del Foc del dia 28 es recomana al veïnat que 
tingui en compte el perill de cremar-se si s’hi acosta massa. Es prega 
seguir-lo de lluny i amb la roba adient. De la mateixa manera, no 
està permès l’ús d’altres pirotècnics que no siguin els dels grups dels 
diables.

Els llocs on faran la seva actuació els diables seran: Plaça de la Vila, 
carrers Sant Bartomeu, Les Eres, Camp, Sant Antoni, Major i plaça de 
l’Església. A més a més, cal tenir cura de les travesseres que donen 
als carrers esmentats. Agrairem que no aparqueu en aquests carrers 
durant el període d’actuació dels Diables; així com evitar que els 
veïns dels carrers del recorregut prenguin mesures adients per evitar 
desperfectes a les façanes dels immobles.

TELÈFONS D’INTERÈS 
Ajuntament: 977 416 003

Ajuntament (fax): 977 416 404

Àrea de Salut
Hospital Intercomarcal de Mòra d’Ebre
977 401 863 – 977 401 811

Ambulàncies: 061

Metge de Riba-roja d’Ebre: 977 416 052

CAP Flix: 977 412 208

EMERGÈNCIES: 112

AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

Riba-roja 3-9 5-12 9-15 28-3(gen)

La Torre 7-20 19-25 30(nov)-6

Ascó 17-23 21-27 26 -1(nov) 23-29 14-20

Vinebre 16-22

Flix (1) 10-16 13-18 21-27

Flix (2) 31(ago)-6 28(set)-4 2-8 7-13

La Palma 24-30

TORN DE GUARDIES DE LES FARMÀCIES 2015 Flix 1
C/Major, 6. Tel. 977 410 129 / 669 752 197
Flix 2
C/St. Jordi, 19. Tel. 977 410 529 /  696 191 247
Ascó
C/Riu, 43. Tel. 977 406 109 / 629 45 09 80
La Torre
C/ Baix, 26. Tel. 977 405 206 / 620 150 933
Riba-roja
Pl. Església, 8. Tel. 977 416 105 / 675 81 82 53
Vinebre
Av. F. Macià, 7. Tel. 977 406 125 / 609 73 37 57
La Palma
C/ De Dins, 5. Tel. 977 819 047 / 636 817 538
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EXTINTORS 
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SISTEMES CONTRA INCENDIS
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els desitja una
BONA FESTA MAJOR 2015
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Il·lustració
Ferran Orta  www.ferranorta.blogspot.com

Disseny
Jan Barceló   www.janbarcelo.com

Taller La Roda
espai creatiu
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