




Quan el nostre ordinador va més 
lent del que estem acostumats, es 
queda travat o no obre arxius: és 
necessari reiniciar l’equip...  Control 
+ Alt + Supr... i restem a l’espera 
que el reinici del programa de les 
finestretes ens resituï en una nova 
sessió per continuar treballant, 
amb major celeritat i eficàcia que 
aleshores.
Fa 2 mesos i escaig vam iniciar una 
nova legislatura de la mà  d’un nou 
equip de govern. Des d’aquí, us 
vull agrair aquesta nova sessió del 
programa de govern que ha donat 
l’oportunitat de treballar pel poble a 
un equip de regidors joves i dinàmics 
que encaren una legislatura amb 
il·lusió, en un ple que ha estat renovat 
en dues terceres parts. També vull 

agrair des d’aquesta finestra tota la feina feta i els encerts dels regidors que han emprés altres camins, però 
que han dedicat els seus millors anys al progrés de la nostra vila.
Tanquem i obrim finestres en un anar i venir del cursor, compassat amb el ritme frenètic del moviment del 
ratolí sobre la taula. En els últims mesos, hem tancat i obert moltes finestres, però ha estat el compassat 
entre ajuntament i societat civil connectats entre sí per l’orgull de poble, el que ha permès obrir una finestra 
al nostre futur.
Obrim els propers dies la finestra de la nostra Festa Major, com el frenètic moviment del cursor en la pantalla, 
saltem del pregó a la cursa pedestre. Reiniciem-nos a diari ballant amb gegants i capgrossos durant una 
setmana plena d’emocions, refresquem-nos clicant sobre la festa del riu..., tanquem finestra i obrim el youtube 
nocturn a la pista de la Societat. Pengem a l’instagram aquells moments únics durant una festa irrepetible. 
Guardem còpia de seguretat abans no cremi tot la Nit de Foc. 
Riba-rojans, no tanco aquesta finestra sense desitjar-vos que passeu una bona setmana de retrobaments i 
emocions en companyia dels vostres familiars, amics i éssers estimats.
Visca Riba-roja! Visca Catalunya! Visca la Festa Major!

El vostre alcalde,
Antonio Suárez Franquet

Salutació de l’Alcalde



Salutació de l’equip de voluntaris i voluntàries
Estimats veïns i veïnes,
Un any més arriben els dies més esperats per tots, al nostre poble i l’Equip de 
Voluntaris/àries no hem faltat a la cita amb els preparatius d’aquests grans 
dies, on esperem comptar amb la vostra presència en la multitud d’actes que 
hem preparat.
Us animem a la participació, eix fonamental de l’èxit de les festes. Tenim com 
a objectiu el que tots gaudiu al màxim, perquè aquestes festes estan fetes per 
a cadascun de vosaltres, des del més petit al més gran.
Esperem que sigueu comprensius si cometem alguna errada i us demanem 
màxima col·laboració per part de tots per a aconseguir unes bones festes.
Estem davant una de les millors oportunitats per a reunir-nos, 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.
Desitgem que les festes ens ajudin a desconnectar dels problemes quotidians 
i ens renovin per a seguir endavant.
Visca Riba-roja!
Visca Catalunya!
…i Visca la Festa Major!



Salutació de la Pregonera
Estimats riba-rojans i riba-rojanes,
Un any més, la nostra Festa Major ja torna a 
ser aquí! Estic molt il·lusionada de poder fer el 
pregó de Festes Majors d’aquest any. Gràcies 
a tot l’equip de l’Ajuntament per aquest honor 
i aquesta responsabilitat i per regalar-me un 
moment únic.
Actualment visc i treballo a Barcelona. Hi por-
to ja uns anyets des que vaig marxar del poble 
pels estudis. Sempre m’he deixat endur per les 
oportunitats que s’han anat creuant pel camí 
però el que no he deixat 
mai és aquest poble, 
que m’ha vist créixer 
a tots els nivells. Són 
tants els records i les 

experiències viscudes al poble que, tot que porti molts anys vivint 
fora, m’hi sento arrelada des de sempre.
Durant l’any esperem les vacances d’estiu i un cop arriben sabem 
que s’apropa la Festa Major amb la recta final del mes d’agost. És una 
cita marcada al calendari per tots; grans i petits gaudim en diferents 
aspectes la Festa Major ja que d’alguna manera és l’expressió de felicitat 
del poble. Els costums i tradicions de la festa ens identifiquen i ens enriqueixen. Qui 
no pensa en la cursa pedestre, el ball de coques, la festa del riu, el correfoc, el cercavila, 
la xaranga... quan li ve al cap la Festa Major? Els carrers s’omplen de gent amb 
ganes de retrobar-se, de compartir records i de divertir-se. Són dies d’ale-
gria i gresca, de deixar enrere la rutina, la feina i els horaris. 
Per tot això, us animo a que us prepareu per la nostra festa, que sortiu a 
gaudir i a participar dels actes programats que tant esforç i dedicació hi 
ha en la seva preparació. Gaudiu cada instant de la festa i deixeu enrere 
les preocupacions quotidianes per estar amb els que us estimeu.
Us desitjo una molt bona Festa Major a tothom. BONES FESTES!!!

Lourdes Recha Sancho
Doctora en Bioenginyeria



4





Pubilles i Hereu 2019

Paula Bonet Florensa Pilar Cervelló AranLlúria Valls Guerrero













ACTES RELIGIOSOS

DIUMENGE 25 D’AGOST
Santa Madrona
A les 11:00h
Missa solemne.

DIMECRES 28 D’AGOST
Sant Agustí
A les 12:00h
Missa solemne en honor al 
patró Sant Agustí.
Cantarà el cor parroquial.
Processó i pa beneït.
Majorals: Família Aresté 
Rodríguez.

DISSABTE 24 D’AGOST
Sant Bertomeu
A les 11:00h
Missa solemne en honor del 
patró Sant Bartomeu.
Cantarà el cor parroquial.
Processó i pa beneït.
Majorals: Quintes i quintos 
nascuts l’any 1949.



ACTES
PRE-FESTA MAJOR

BOTIFARRA
Dissabte 17 
A les 17:00h
Al Bar Pota, XXII edició de les 12 
hores de Botifarra i IXè memorial 
Pepe Arbonés.
Patrocina Cansaladeria Cal 
Grando.

PETANCA
Diumenge 18 
A les 9:00h
Campionat lliure de petanca de 
Festa Major al camp municipal 
d’esports.
Tots els primers de grup 
competiran en internacional
Organitza el Club Petanca de  
Riba-roja d’Ebre.

PESCA 
Diumenge 18
A les 7:00h
Plaça dels Jubilats, trobada dels 
assistents.

A les 9:00h
Zona de les barbacoes, inici del 
concurs.
Concurs de Pesca organitzat per 
la Societat de Pesca Esportiva 
“La Carpa“ de Riba-roja d’Ebre.
Més informació a la seva pàgina 
del Facebook.



INFORMACIÓ
HORARI DE SERVEIS DURANT LA FESTA 
MAJOR
Botigues: Obert 26 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

Els preus dels abonaments dels 
balls de la Societat són:

Empadronats 10 euros.
No empadronats 20 euros.
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TORNS DE GUÀRDIES DE LES
FARMÀCIES AGOST 2019

Setmana 06 al 12 . . . . . Riba-roja d’Ebre
Setmana 13 al 19 . . . . . Flix, Amèlia, c/Major
Setmana 20 al 26 . . . . . Palma d’Ebre
Setmana 27 al 02 . . . . . Vinebre







A les 12:00h
Gran tronada i repic de 
campanes anunciant que 
comença la Festa Major 2019. 

DIVENDRES
Dia 23 d’agost 

A les 18:30h
Tots els nens i nenes al carrer! 
A la plaça de l’Església, gran 
actuació del Grup d’animació 
infantil Disco Baralluga. No us 
deixarà indiferents!

A les 23:00h 
A la sala del cinema de la 
Societat, proclamació de les 
Pubilles: Paula Bonet Florensa i 
Pilar Cervelló Aran; i de l’Hereu: 
Llúria Valls Guerrero.
A continuació, Pregó de festes 
a càrrec de la Sra. Lourdes 
Recha Sancho; doctora en 
bioenginyeria i filla del poble.
Tot seguit, les Pubilles, Hereus 
i autoritats inauguraran el ball, 
amenitzat per l’Orquestra 
Anònima-Mala Fama.
Acabarem la nit amb un DJ 
local.





DISSABTE
Dia 24 d’agost Festivitat de Sant Bartomeu, patró de Riba-roja

A les 8:00h 
Toc de diana amb la Banda de Música de Benissanet.

A les 10:00h
Cercavila matinal amb la Banda de Música de 
Benissanet i els capgrossos.

A les 11:00h
Santa Missa en honor al nostre patró Sant Bartomeu.
Processó i pa beneït. 
En acabar la processó, es farà la tradicional LXIX Cursa 
Pedestre amb els següents premis: (mireu la pàgina de 
notes)

A les 17.00h 
A la Llar dels Jubilats, XXXVè Campionat de Botifarra 
i XVIè memorial a Kilner Terré. 

A les 18:00h 
A la sala gran de la segona planta de la Casa de la 
Vila, inauguració de l’Exposició de Festes Majors: 
Artesans de la fusta: Otto Bygsoe, Francisco Aranda i 
Enric Arbolí. I Exposició fotogràfica: 25 anys de Jota. 

A les 19:00h
Al pavelló municipal d’esports, partit de Fútbol sala 
en categoria sènior, amb els equips J.E. Riba-roja d’Ebre 
i el FC Ascó.

A les 20:00h
A la pista d’estiu de la Societat, concert de tarda amb 
l’orquestra Swing Latino.
Entrada gratuïta. 

A les 22:30h 
Concentració a la plaça de la Vila per baixar amb els 
gegants i la Banda de Música de Benissanet, a la Plaça 
de l’església, per ballar el tradicional Ball de Coques 
commemorant els 25 anys de la recuperació de la Jota 
de Riba-roja. 
Es convida a totes les Pubilles i Hereus de la història 
de Riba-roja a vestir-se amb la banda o escarapel·la i 
acompanyar-nos en la baixada a la plaça i en la ballada. 
Es repartirà coca i mistela per tothom.
A continuació, la Banda de Música de Benissanet. ens 
amenitzarà amb el tradicional Ball de Plaça.

A les 00:30h
A la pista d’estiu de la Societat, ball a càrrec de 
l’Orquestra Swing Latino.
En acabar el ball, xaranga amb Estrella Band pels 
carrers del poble; i després a la Societat, actuació d’un 
DJ local.





DIUMENGE
Dia 25 d’agost 

Festivitat de Santa Madrona,
copatrona de Riba-roja

A les 10:00h 
Cercavila matinal amb la Banda 
de Música de Benissanet i els 
capgrossos.

A les 12:30h
A la Plaça de la Vila, sardanes al 
voltant de la font, amb la Cobla 
Mirantfont. 

A les 17:30h
A la plaça de la Vila, inici de la rua del Carnestoltes d’estiu, 
acompanyats pel grup de xaranga Bandarra Street Orkestra.
En acabar, es repartirà aigua fresca i cervesa a la plaça del Forn per a 
tots els disfressats.

A les 20:00h 
8ena. Edició del Menja’t Riba-roja. Sopar al carrer amb degustació 
de productes presentats pel comerç local. Els comerços participants 
són: Cansaladeria Cal Grando, Mel Somper, Carnisseria Espinosa, Forn 
Montserrat, Agrobotiga l’Agrari.
Venda de tiquets a les oficines municipals i als comerços.

A les 22:30h
A la plaça de l’Església, actuació humorística de 
monòlegs i màgia. 

A les 00:30h
A la Societat, Festa IMAGINA RÀDIO fins a la 
sortida del sol.





DILLUNS
Dia 26 d’agost 

A les 10:00h
Cercavila matinal amb la Banda de Música de 
Benissanet i els capgrossos.

A les 11:00h fins a les 14:00h i de 16:00h a les 
18:00h
Al Poliesportiu municipal, Festa Aquàtica amb 
inflables d’aigua a càrrec de Brinca Park.

A les 16:30h
A la Llar dels Jubilats, exhibició de billar a càrrec 
del Sr. Armando Moreno Cortés. 

A les 18:00h 
A la Llar dels Jubilats, actuació de l’Agrupación 
Folklórica Aragonesa amb el recull de les més 
famoses jotes cantades i ballades d’aquest últim 
segle.

A les 18:00h
Després de la Festa Aquàtica, continua la diversió 
a la pista del Col·legi Sant Agustí amb la Guerra 
d’aigua amb la col·laboració de l’Associació de 
Joves “La Txavalada”. Podeu portar la vostra pròpia 
munició (pistoles d’aigua, galledes, globus…). I 
seguirem la diversió amb la Festa de l’Escuma 
amb animació musical.

A les 22:00h
A la plaça del Forn, Música&Vins, sopar degustació 
a base de vins i tapes, amenitzat amb música de la 
Banda de Benissanet. 

A les 00:30h
A la pista de la Societat, ball a càrrec de l’orquestra 
Welcome Band.
En acabar el ball, tindrem la xaranga XinoXano i 
l’actuació d’un DJ Local.





DIMARTS
Dia 27 d’agost 

A les 10:00h
Cercavila matinal amb la Banda 
de Música de Benissanet i els 
capgrossos.

A les 10:30 fins les 14:00h
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 de l’antiga farmàcia).

A les 18:00h
A les instal·lacions del Club 
Nàutic, es farà la tradicional 
Festa del Riu amb el pal 
ensabonat, la travessa del 
riu nedant, cursa de caiacs i 
piragües,  caça de síndries..., i 
per berenar es repartirà fruita 
fresca per tothom.
En acabar la festa, no marxeu! 
A la zona del bar, el cantautor 
Adrià Cid ens farà un concert de 
vespre amb la seva banda fins a 
l’hora de sopar.

A les 22:30h
A la plaça del Portal, Concert 
de jazz a càrrec del gran músic 
Lluís Capdevila, compositor i 
pianista. Acompanyat per Jesús 
Pacheco al contrabaix i Marc 
Pinyol a la bateria. 
Lluís Capdevila, ens presentarà el 
seu nou àlbum de composicions 
pròpies que evoquen cinema.

El nou enregistrament de 
Lluis Capdevila és elegant, 
sensual, emotiu i intel·ligent. 
Capdevila interpreta les seves 
composicions amb senzillesa i 
sense pretensions, però amb un 
sentit cinemàtic de línia i espai. 

A les 00:30h 
Quartet de ball a càrrec del 
Quartet Premium.

A la 1:30h 
Seguirem ballant amb el Grup 
de versions Los 80 principales, 
una gran festa que no deixarà 
a ningú indiferent. I en acabar, 
seguirem amb un DJ fins que 
surti el sol.





DIMECRES
Dia 28 d’agost 
A les 10:00h
Cercavila matinal amb la Banda de Música de 
Benissanet i els capgrossos.

A les 12:00h
Santa Missa en honor a Sant Agustí. En acabar, 
processó i pa beneït.

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

A les 17:00h
A la zona del mercat, vine a gaudir de l’esport de 
moda de l’estiu: el Vòlei fang, amb la col·laboració 
de l’Associació de Joves “La Txavalada”.

A les 18:00h 
Cursa pedestre infantil i jocs populars a la plaça 
de la Vila amb xocolata i melindros per berenar per 
tots els participants.

A les 23:00h
A la plaça de la Vila, la ja tradicional NIT DE FOC, 
a càrrec de la colla local de diables Figots Satànics, 
Colla de diables de Rasquera, Colla de diables Móra 
La Nova i la Colla de diables de l’Hospitalet de l’Infant.
(Consulteu la pàgina de notes per veure el 
recorregut).
En acabar, espectacle piromusical des del 
campanar de l’Església.

A la 1:00h
A la pista d’estiu de la Societat, ball a càrrec de 
l’Orquestra Nova Saturno.
En acabar el ball, la Xaranga Bandsonats ens farà 
voltar pels carrers del poble fins a la plaça de la Vila, 
on es repartirà entrepans i beguda. 
Acomiadarem la Festa Major 2019 a la pista d’estiu 
de la Societat amb un DJ local.

Festivitat de Sant Agustí



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.
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www.bricoflix.cat
Tel. 977 412 023

A/e: info@bricoflix.cat
Pol. Ind. La Devesa · C/ dels Tallers,17

43750 FLIX (Tarragona)

BRICOFLIX
ferreteria - bricolatge - pintures - 

electricitat - fontaneria - fusteria

agricultura - jardí - reg -

parament de la llar - 

subministrament industrial
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• Planta de formigó

• Lloguer de contenidor per a obres

• Gestió de residus

• Lloguer de retro excavadores i dúmpers

• Subministrament d’àrids

transcp@transcp.com
www.transcp.com

TRANS CP, SL

Ctra. Riba-Roja, s/n

43570 Flix

+34 977 410 898

+34 675 560 072
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La Magia de los colores al alcance de tu mano

gozu72@hotmail.com

J. González Zurita
647 35 32 01

PINTURAS



C. Sant Bartomeu, 55 · 43790 RIBA-ROJA D’EBRE · TEL. 977 41 63 42
caagrariaribaroja@gmail.com
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Sense
Dades 1 GB 2 GB 4 GB Preu

per MB

Sense 
minuts 1,35 € 4,46 € 5,36 € 9,86 € 0,012 

€/MB

(màx. 5GB/

mes)

100 min. 3,15 € 7,61 € 8,51 € 13,01 €

200 min. 4,95 € 9,41 € 10,31 € 14,81 €

3000 min. 8,96 € “Los Rebaixats”

des de

31,92 €

FIBRA 
ÓPTICA

Nom Dades Min Mòb Extra Veu Preu

Lo Secretari 2 GB 100* il·limitats XEIC 10,58 €

Lo Llaguter 4,5 GB il·limitats** 100 min 
internacionals

16,16 €

Lo Tió 10 GB il·limitats** - 18,86 €

Lo Gegant 20 GB il·limitats** 200 min 
internacionals

29,66 €

Sense
Dades 1 GB 2 GB 4 GB Preu

per MB

Sense 
minuts 1,35 € 4,46 € 5,36 € 9,86 € 0,012 

€/MB

(màx. 5GB/

mes)

100 min. 3,15 € 7,61 € 8,51 € 13,01 €

200 min. 4,95 € 9,41 € 10,31 € 14,81 €

3000 min. 8,96 € “Los Rebaixats”

des de

31,92 €

FIBRA 
ÓPTICA

Nom Dades Min Mòb Extra Veu Preu

Lo Secretari 2 GB 100* il·limitats XEIC 10,58 €

Lo Llaguter 4,5 GB il·limitats** 100 min 
internacionals

16,16 €

Lo Tió 10 GB il·limitats** - 18,86 €

Lo Gegant 20 GB il·limitats** 200 min 
internacionals

29,66 €
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ElèctricaSerosense

www.serosense.com
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Tel. 977 416 366

www.mielsomper.com
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RIBA-ROJA D’EBRE

US DESITJA
BONES FESTES

C/ MAJOR Nº 30

Tef. 977416321
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OBJECTES DE REGAL

VENEDOR
AUTORITZAT

C. Major, 21 · T. 977 41 63 10 · Riba-roja d’Ebre

LOTERIA DE
CATALUNYA

JORDI I NÚRIA
US DESITGEM

MOLT BONA
FESTA MAJOR

Bona Festa Major!
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DETERGENTES · CELULOSAS
PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA
BOLSAS DE PLÁSTICO Y PAPEL
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CENTRAL CATALUNYA:
Poligon Ind. AGRO-REUS C. Rovira i Virgili, 52 · Reus (Tarragona)

DELEGACIÓ BARCELONA:
Zona Franca · T. 615 96 05 43

MANTENIMENT I CARREGADOR R.I. 43.21605
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Accessoris per a la 
reparació i instal·lació
de canonades d’aigua 
potable i reg

Instal·lació de Telecontrol 
de xarxesd’aigua

Vàlvules per 
seccionament, 
bombaments, regulació 
i ventoses.

Protecció i recuperació 
de metalls davant 
abrasió, corrosió/
erosió.

Les nostres solucions us poden ajudar entre d’altres...
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