
Del 23 al 28 d’agost!





Salutació de l’Alcalde
Llegim al diccionari que construir és fer..., formar...,  (alguna cosa) ajuntant-ne les parts constituents 
segons una ordenació..., un pla determinat. 
Les viles i ciutats, en permanent construcció, són espais de trobada on s’ajunten les parts constituents, 
hom pot pensar pedres... indiscutiblement també persones. És en aquest espai de trobada de veïns 
on s’edifiquen societats i es construeixen edificis. Fa 9 segles els templers bastien pobles com Berrús, 
mentre alçaven el magnífic campanar de la seva església; erigien la primera societat riba-rojana mentre 
enlairaven el que avui seria la nostra ermita.
Pedres i persones, espai i societat s’erigeixen mútuament. Bastim societats que enlairen edificis, formen 
veïnats que alcen barris. Pedres i persones, espai i societat s’edifiquen mútuament en perfecta simbiosi 
sovint fins a tal grau de dependència que no es pot entendre un sense l’altre. Riba-roja n’és el més bell 
exemple...pedra a pedra, fa 50 anys, vam reconstruir l’ermita... vam ajuntar de nou les parts constituents 
–les pedres- segons una ordenació, ... justament un pla determinat 9 segles abans pels primers vilatans. 
50 anys enrere no només vam enlairar de nou l’ermita i les turbines van començar a il·luminar el país, 
vam reconstruir la nostra societat de les sotragades del segle passat. 

Fa 50 anys es van ajuntar de nou, les parts constituents –
les persones- segons un pla d’ordenació,... justament un pla 
determinat a donar lloc al Barri de Santo Domingo. De nou..., 
pedres i persones, espai i societat... nous veïns que alçaven un 
barri, avui en tal grau de simbiosi, que no entenem el poble actual 
sense aquest.  No només vam bastir un barri, vam refer el que havia 
estat aquella vila que des de feia 9 segles no parava d’eixamplar-se 
cap al Pla per acollir les constants avingudes de nous riba-rojans. 
Riba-rojans, construïm de nou la nostra Festa Major on espais i 
persones, actes i veïns s’erigeixin mútuament. Alcem el pa beneit 
mentre enlairem el nostre esperit al ritme de la jota. Ballem el foc 
amb el Figots en el seu 25 aniversari. Acte a acte, retrobament a 
retrobament neixi entre nosaltres la simbiosi perfecta per bastir 
una nova festa major, pels que hi som i pels qui ens acompanyaran, 
en un no parar fins enlairar l’últim tro de la nostra Nit del Foc.
Visca Riba-roja! Visca Catalunya! Visca la Festa Major!

El vostre alcalde
Antonio Suárez Franquet



Salutació de l’equip de 
voluntari i voluntàries

Un any més arriben els dies més esperats per tots al nostre 
poble on esperem comptar amb la vostra presència en la mul-
titud d’actes que es desenvoluparan. Us animem a la partici-
pació, eix fonamental de l’èxit de les festes.

Tenim com a objectiu el que tots gaudim al màxim, perquè 
aquestes festes estan fetes per a cadascun de vosaltres, des 
del més petit al més gran i organitzades amb molta il·lusió per 
nosaltres.

Esperem que sigueu comprensius si cometem alguna errada i 
us demanem màxima col·laboració per part de tots per acon-
seguir unes bones festes.

Estem davant una de les millors oportunitats per reunir-nos, 
per conviure uns amb uns altres, i perquè no, conèixer-nos. 
Si hi ha alguna cosa que manté un poble amb vida és la seva 
gent, la seva participació i la seva implicació. No hem d’oblidar 
que l’espurna que dóna vida a Riba-roja d’Ebre som nosaltres 
mateixos, i que aquesta espurna no ha d’apagar-se mai.

Així mateix, no poden faltar els bons records, sobretot 
d’aquells que ens falten i amb els quals gaudim en anys pas-
sats de la nostra Festa Major.

Finalment, agraïm a les associacions, entitats i comerços la 
seva col.laboració. Moltes gràcies a tots!!

L’Equip de Voluntaris/es i la Regidoria de Festes desitja a 
tots els veïns i visitants que la Festa Major ens ajudi a des-
connectar dels problemes quotidians i ens renovi per se-
guir endavant.

Visquem aquestes festes fins a l’últim minut perquè el 
temps es passa en un segon!!!

BONA FESTA MAJOR 2018!



Salutació del Pregoner

Riba-rojanes i riba-rojans,

Amb la recta final del mes d’agost Catalunya es vesteix de festa major. Des del dia 15, centenars 
de pobles i ciutats es posen les millors gales per celebrar les seves tradicions. És un moment 
màgic i desitjat per tots.
Any rere any, les veïnes i els veïns espereu amb delit aquesta setmana de retrobaments, convits, 
festa, d’explosió d’alegria i orgull per Riba-roja d’Ebre. És una cita marcada al calendari amb els 
records de la infància i la joventut, també amb l’esperança dels retrobaments amb la família i els 
amics.
I això que Riba-roja és una vila inquieta i dinàmica que no s’atura mai. Un poble avesat a celebrar-
ho tot. Les vostres arrels històriques, des dels sarraïns als templers i hospitalers, us han fet tan 
autèntics que us voleu mostrar, demostrar aquest caràcter tan genuí.
La història us ha fet així i l’entorn també. Aquest emplaçament idíl·lic a la riba dreta de l’Ebre, 
lleugerament atalaiats sobre l’aigua, us confereix caràcter. El meandre on els vostres avantpassats 
van situar-se en arribar a aquesta terra fa més de 9 segles és una abraçada al riu.
El riu us abraça, us acarona, i vosaltres ho feu amb els visitants. Quan és festa major encara més. En 
els dies vinents celebrareu la vida, un munt d’activitats on la música, la gastronomia, els esports, 
els oficis religiosos o el ball aniran succeint-se perquè mai no s’aturi la gresca.
Les pubilles i els hereus, els imprescindibles voluntaris i voluntàries, us acompanyaran per festejar 
uns dies que estic segur que gaudireu i participareu a cor què vols. Gràcies per haver-me convidat 
a ser el vostre pregoner d’aquest any, fet que m’honora i em complau enormement.
Vull que sapigueu que des del Govern al qual represento i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat que tinc el goig d’encapçalar treballem incansablement per millorar la vida dels 
catalans, visquin a una àrea metropolitana, a un nucli del Pirineu o a un poble de l’Ebre com el 
vostre.
Dediquem tots els esforços a facilitar que els ciutadans puguin desenvolupar el seu projecte 
personal i professional amb èxit; que gaudeixin d’igualtat d’oportunitats; que comptin amb uns 
serveis públics de qualitat.
Em comprometo amb vosaltres, vilatanes i vilatans de Riba-roja d’Ebre, a posar tota la meva 
capacitat i afany en aquest propòsit.
Mantingueu aquest orgull ebrenc, cuideu aquest entorn natural fascinant, defenseu les tradicions 
i la cultura i, aquests dies, gaudiu de la festa major!
Molt bona festa major!

Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat 
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Hereus i Pubilles 2018

Xavier Bonet Pérez
Marc Bonet Pérez

Isaac Cugat Poblador Anaïs Fernández Claramunt

Carlota Arán Terré













25 DISSABTE
Santa Madrona
A les 12h
Missa solemne.

26 DIUMENGE 
A les 11h
Missa solemne.

23 DIJOUS
A les 19h
Missa de la vigília.

24 DIVENDRES
Sant Bartomeu
A les 11h
Missa solemne en honor del 
patró Sant Bartomeu.
Cantarà al cor parroquial. 
Processó i pa beneït.

28 DIMARTS 
Sant Agustí 
A les 12h
Missa solemne en honor a Sant 
Agustí. 
Cantarà el cor parroquial. 
Processó i pa beneït.
Majorals. Família Aresté Rodríguez.

ACTES RELIGIOSOS



BOTIFARRA
Dissabte 18 a les 17h
Al Bar Pota, XXI edició de les 12 
hores de Botifarra en memòria de 
Pepe Arbonés.
Patrocina Cansaladeria Cal Grando.

PETANCA
Diumenge 19 a les 9h
Campionat Intercomarcal al camp 
municipal d’esports. 
Organitza el Club Petanca de Riba-
roja d’Ebre. 

PESCA
Diumenge 19 a les 7h
Concurs de Pesca organitzat per 
la Societat de Pesca Esportiva 
“La Carpa” de Riba-roja d’Ebre, a 
la zona de les barbacoes.
Més informació a la seva pàgina 
de Facebook.

ACTES  PRE-FESTA MAJOR

PÀDEL
Lliga de Pàdel “El Caloret”, organitzada pel Club 
Tennis Pàdel de Riba-roja, al poliesportiu municipal.

SEMIFINALS:
 Divendres 17   de 18 a 22:30h
 Dissabte 18      de 18 a 22:30h

FINALS
 Diumenge 19   de 10 a 13h
         i de 18 a 21h

En acabar, lliurament de trofeus.
Disposarem de servei de barra, terrassa social i 
música ambient. Durant tot el cap de setmana hi 
haurà molts regals i sortejos!



A les 18:30h
A la plaça de la Vila, comença la cer-
cavila pels carrers del poble, amb 
l’espectacle infantil ”La Salcavila”.

A les 19:30h
Missa de la Vigília.

A les 23:00h
A la sala de cinema de la Societat, 
proclamació de les Pubilles 2018: 
Carlota Aran Terré i Anaïs Fernán-
dez Claramunt, i dels Hereus 2018: 
Marc Bonet Pérez, Xavi Bonet Pérez i 
Isaac Cugat Poblador.

DIJOUS 23 D’AGOST
A les 12h
Gran tronada i repic de campanes 
anunciant que comença la Festa 
Major 2018.

A continuació, pregó de festes a 
càrrec de l’Hble. Sr. Damià Calvet i 
Valera, Conseller del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Tot seguit,  les Pubilles, Hereus i Au-
toritats inauguraran el ball amenit-
zat per l’Orquestra VINTAGE.



DIVENDRES 24 D’AGOST
Festivitat de Sant Bartomeu, patró de Riba-roja

A les 8h
Toc de diana amb la Banda de 
Música de Benissanet.

A les 10h
Cercavila matinal amb la B.B. i 
els capgrossos.

A les 11h
Santa Missa en honor al nostre 
patró Sant Bartomeu. Processó i 
pa beneït.
En acabar la processó es farà la 
LXVIII Cursa Pedestre amb els 
següents premis:
(mireu pàgina de notes).

A les 17h
Al bar de la Llar dels Jubilats, 
Campionat de Botifarra, memorial 
Kilner Terré. 

A les 18h
A la sala gran de la segona planta 
de la Casa de la Vila, inauguració 
de l’Exposició: “Art en Seda” de 
Maricarmen Ratia.

A les 19:30h
Al pavelló municipal, partit de 
futbol sala en categoria sènior, 
amb els equips J.E. Riba-roja i el 
Alcoletge Club Futbol sala A.

A les 20h
A la pista d’estiu de la Societat, 
Concert de tarda amb l’Orquestra 
GIRASOL.
Entrada gratuïta.

A les 22:30h
Concentració a la Plaça de la Vila 
per a anar a ballar el tradicional 
Ball de Coques a la Plaça de 
l’Església amb la B.B. Es repartirà 
coca i mistela.
A continuació, la Banda de Música 
de Benissanet ens amenitzarà el 
tradicional Ball de Plaça.

A les 00:30h
A la Societat, ball a càrrec de 
l’Orquestra GIRASOL.
En acabar el ball, Xaranga amb la 
B.B. pels carrers del poble i després, 
a la Societat, actuació d’un 
DJ local.



DISSABTE 25 D’AGOST
Festivitat de Santa Madrona, copatrona de Riba-roja

A les 10h
Cercavila matinal amb la B.B. i els 
capgrossos. 

A les 10:30h
7ena. Bicicletada popular pels 
carrers del poble fins l’àrea de lleure 
de la Garita, on podrem gaudir d’un 
refrigeri per esmorzar.

A les 17h
A les instal·lacions del Club Nàutic, 
tradicional Festa del Riu amb el pal 
ensabonat, travessa del riu nedant, 
cursa de caiacs i piragües, caça de 
síndries i... per berenar, fruita fresca: 
síndria, pinya i meló.

A les 20h
Davant de la Llar del Jubilats, actuació 
de “100 años de Jota” amb un recull 
de les més famoses jotes cantades 
i ballades d’aquest últim segle a 
càrrec de la Agrupación Folklórica 
Aragonesa D’ARAGÓN.

A les 23h
A la Plaça del Portal, Concert “David 
Espinós, Urban Project”. La Vocal 
lounge Anna Chiva, acompanyada 
dels germans Espinós (Óscar a 
la bateria i David al piano i baix) 
interpretant els millors temes de Soul, 
Brasseria, Jazz... i versions en acústic 
de Rihanna, Sting , Stevie Wonder...
Es repartirà cervesa per a tothom.

A les 00:30h
A la Societat, ball a càrrec del Quartet 
Gatzara.

Seguirem ballant amb el Grup 
de Versions LOS 80 PRINCIPALES, 
“Premi ARC 2017 a la millor gira per 
festes majors de grup de versions”. 

Després del ball tindrem la Xaranga 
Estrella Band i, a continuació a la 
Societat, actuació d’un DJ local.



DIUMENGE  26 D’AGOST
A les 18h
Continua la diversió a la pista del 
col·legi amb la guerra de globus 
d’aigua. Podeu portar la vostra 
pròpia munició (pistoles d’aigua, 
galledes, globus...) i seguim amb la 
festa de l’escuma  amb animació 
musical.

A les 19h
A la Plaça de l’Església, Tarda de 
Patrimoni Etnològic Local.
- Presentació del llibre “Forns d’oli 
de ginebre” de la Marina Orobitg, la 
Judit Vidal i els Amics de Riba-roja. 
- Presentació de les peçes locals 
recuperades pel Josep Mª Castellví 
García i el Josep Castellví Vilàs, 
“Manolo” i “Marcelo”.

A les 10h
Cercavila matinal amb la B.B. i els 
capgrossos.

Des de les 11h fins les 14h i de 
les 16h a les 18h
Al poliesportiu municipal, Festa 
Aquàtica a càrrec de Brinca Park.

A les 16:30h
A la Llar dels Jubilats, Exhibició 
de billar a càrrec del Sr. Armando 
Moreno Cortés i el Sr. Sergio Jiménes 
Galera.
A les 17h
A la pista del col·legi, arriba la bogeria 
del Futbol Bombolla (joves a partir 
de 14 anys) amb la col·laboració de 
l’Associació de Joves “La Txavalada”.

A les 20h
7ena. Edició del Menja’t Riba-
roja. Sopar al carrer amb degustació 
de productes presentats pel comerç 
local. Els comerços participants 
són: Carnisseria Espinosa, Mel 
Somper, Cansaladeria Cal Grando, Forn 
Montserrat i Pastisseria Valero.
Venda de tiquets a les oficines 
municipals i als comerços.

A les 22h
A la Plaça de l’Església,
Cinema a la fresca amb la pel·lícula 
DeadPool.

A les 00:30h
A la Societat,
Festa IMAGINA RÀDIO.



A les 10h
Cercavila matinal amb la B.B. i els 
capgrossos.

Des de les 11h a les 14h
Al carrer Calvari, TOBOGAN 
AQUÀTIC de 75 metres amb 
animació musical. Es recomana 
portar flotador. Els més petits també 
tindran el seu tobogan i d’altres 
atraccions aquàtiques  (davant antiga 
farmàcia).

A les 18h
A la Plaça de la Vila, inici de la rua del 
Carnestoltes d’estiu, acompanyats 
de la BANDARRA STREET ORKESTRA. 
En acabar, berenar a la Plaça de 
l’Església per a tots els disfressats.

A les 19:30h
A la Plaça del Forn,  sardanes amb la 
Cobla Cossetània.

A les 00:30h 
A la Societat, ball amb l’Orquestra 
MEDITERRÀNEA. 

Després del ball, arriba la 
Xaranga Rapitenca i 
més tard, a la Societat, 
actuació d’un DJ local.

DILLUNS 27 D’AGOST



DIMARTS 28 D’AGOST
A les 10h
Cercavila matinal amb la B.B. i els 
capgrossos.

A les 12h
Santa Missa en honor a Sant Agustí. 
Processó i pa beneït.

A les 13:30h
Al carrer Major, Ball de vermut amb 
la Banda de Música de Benissanet.

A les 17h
A la zona del mercat, vine a gaudir 
de l’esport de moda de l’estiu, el 
Volei fang, amb la col·laboració de 
l’Associació de Joves “La Txavalada”.

A les 18h
Cursa pedestre Infantil i Jocs 
populars a la Plaça de la Vila amb 
xocolatada amb melindros per a 
berenar.

A les 23h - NIT DE FOC

A la Plaça de la Vila, Correfoc amb la 
colla de diables Figots Satànics,  els 
Dimonis de Rasquera i tres colles 
convidades.
(mireu la pàgina de notes per veure el 
recorregut).
En acabar, espectacle piromusical 
des del campanar de l’església.

A la 00:30h
A la Societat, ball a càrrec de 
l’Orquestra NOVA SATURNO, “Premi 
ARC 2017 a la millor gira per festes 
majors de grups de ball”. 

En acabar el ball, la Xaranga La 
Murga ens farà voltar pels carrers 
del poble fins a la Plaça de la Vila on 
esmorzarem.
Acomiadarem la Festa Major a la 
Societat amb un DJ local.



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

La Regidoria 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 de Foc del 
dia 28 es recomana al veïnat que tin-
gui en compte el perill de cremar-se 
si s’hi acosta massa. Es prega se-
guir-lo de lluny i amb la roba adient.  
De la mateixa manera, no està per-
més 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, Ca-
setes Sant Antoni, Major i Plaça de 
l’Església. A més a més, cal tenir cura 
de les travesseres que donen als ca-
rrers esmentats. Agrairem que no 
aparqueu ens aquests carrers du-
rant període d’actuació dels diables; 
així com evitar que els veïns dels ca-
rrers del recorregut prenguin mesu-
res adients per evitar desperfectes a 
les façanes dels immobles.

Categories i premis 
de la 

Cursa Pedestre 

LOCALS MASCULINS 
1r. 200€ + 39è Trofeu Casa Adell 
2n. 175€ + 4art. Trofeu La Pansa 
3r. 150€ + Trofeu Ajuntament 
LOCALS FEMENINS:
1r. 200€ + 4art. Trofeu Cal Grando
2n. 175€ + Trofeu Ajuntament
3r. 150€ + Trofeu Ajuntament

GENERALS FEMENINS:
1r. 250€ + Trofeu Ajuntament i un 
gall
2n. 200€ + Trofeu Ajuntament i un 
conill
3r. 150€ + Trofeu Ajuntament i una 
ceba
GENERALS MASCULINS
1r. 250€ + Trofeu Ajuntament i un 
gall
2n. 200€ + Trofeu Ajuntament i un 
conill
3r. 150€ + Trofeu Ajuntament i una 
ceba

VETERANS:
1r. 50€ + Trofeu Ajuntament

JUVENILS:
 1r. 25€ + Medalla

BASES
Seran considerats locals:

Les persones empadronades al 
poble.

Els i les que hagin viscut un mínim 
de 10 anys al poble.

Serà imprescindible tenir 
una inscripció mínima de 5 
participants en cada categoria 
per accedir als premis en metàl·lic.

L’edat per participar a la categoria 
juvenil és de 12 a 15 anys. 
Els menors d’aquesta edat  
podran participar a les curses 
organitzades el dia 28 als jocs 
infantils.

L’edat mínima per participar a la 
categoria de Veterans és de 50 
anys.

La distància a recórrer en les 
categories masculí, femení i 
veterà és de 10 voltes al circuït 
habitual, mentre que a la 
categoria juvenil serà de 2 voltes.

Els premis no seran acumulatius.



INFORMACIÓ
HORARI DE SERVEIS DURANT LA FESTA 
MAJOR
Botigues: Obert 25 i 27 al matí
Servei d’escombreries: Servei habitual
Horari d’exposició: de 18:00h a 20:00

TELÉFONS D’INTERÈS
Ajuntament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 41 60 03

Hospital Intercomarcal de Móra d’Ebre:

977 40 18 63 - 977 40 18 11

Ambulàncies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061

Consultori mèdic
Riba-roja d’Ebre . . . . . . . . . . . . . . . . 977 41 60 52

CAP Flix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 41 22 08

EMERGÈNCIES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

TORNS DE GUÀRDIES DE LES
FARMÀCIES AGOST 2018

 Setmana 6 al 12--------Riba-roja
 Setmana 13 al 19------Amèlia Flix
 Setmana 20 al 26 -----La Palma
 Setmana 27 al 02 -----Vinebre

Els preus dels abonaments dels balls 
de la Societat són:
 Empadronats 10 euros. 
 No empadronats 20 euros.
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