
 

Santa Agda
2020

Festa d’interès comarcal a Riba-roja d’Ebre 
Del 26 de gener al 5 de febrer

´
Amb la col·laboració de:



PROGRAMA D’ACTES SANTA AGDA 2020 

	

Diumenge, 26 de gener  

 Pel ma�, VI TORNEIG de PÀDEL de Sta. Agda, “AMERICANA FEMENINA”  
Organitza: Club Tennis Pàdel de Riba-roja d’Ebre 
*Pistes de pàdel del Poliespor�u municipal. 

Dimecres, 29 de gener 

 A les 17h, Jocs de taula: PARXÍS, RUMMIKUB,... després com mana la tradició 
berenarem pa amb vi i sucre, pa amb oli i sucre i pa amb xocolata.  

*Sala de Plens de l’ajuntament 

Dijous, 30 de gener 

 A les 18h, DEMOSTRACIÓ I DEGUSTACIÓ DE PLATS CASOLANS , col·labora i porta 
una pe�ta mostra del plat que més sàpigues fer i el tastarem . Tots els par�cipants 
�ndran obsequi. Convidem als homes a que s’animin a col·laborar. 
*Sala de Plens de l’ajuntament 

Dissabte, 1 de febrer 

 A les 10,30h, IV CURSA POPULAR de Sta. Agda. Solidària amb la lluita contra el 
càncer de mama. 
*Plaça de la Vila 

 A les 15h, VI TORNEIG de VIDEOJOCS de Sta Agda. 
Organitza: Associació de Joves “LA TXAVALADA” 
*Zona líquida 

 A les 23h, PLE EXTRAORDINARI de l’Ajuntament per a la proclamació de 
l’Alcaldessa i Regidor a de Sta Agda 2019: 

MARIA ROSA GARCIA PIÑOL 
EVA VIOL AMBRÓS 

I, pregó de festes a càrrec de la riba-rojana: 

Tere Corcuera Alabart 

*Sala de Plens de l’ajuntament 

 

  

 Tot seguit, inauguració de la EXPOSICIÓ de quadres de puzles punts i manualitats.  
*Sala polivalent, 2ª planta de l’ajuntament 

 I per acabar la nit, “fins que el cos aguan�” REVETLLA de Sta Agda ,amenitzada per 
l’orquestra “Mediterrània” 
Com marca la tradició l’Alcaldessa i la Regidora, inauguraran el ball. 
*Sala de La Societat “La llum del dia” 

Diumenge, 2 de febrer 

 A les 17h, JOCS RECREATIUS . En acabar xocolata desfeta i redoltets per a tothom.  
*Sala de Plens de l’ajuntament 

Dilluns 3 de febrer 

 A les 17h, FESTA DE L’ÀVIA  amb “el joc del 15” i canapès per a tos els assistents. 
*Sala de Plens de l’ajuntament 

Dimarts, 5 de febrer (Dia de Santa Agda) 

 A les 10,30h, repar�ment dels rams per a l’Ofrena Floral a la Santa. 
*Baixos de l’ajuntament 

 A les 11,30h, des de la Plaça de la Vila s’anirà a buscar la Santagdera Major i el Pa 
Beneït per anar a l’església. Ens acompanyaran la Geganta Agda, el Cap gros La 
Majorala, la Nana Clotxa amb la “Banda Miran�ont” 

 A les 12h, SANTA MISSA i PROCESSÓ en honor a SANTA AGDA. 
*Església parroquial 

 A les 18h, 34è GRAN BERENAR servit per senyors voluntaris. Durant el berenar es 
sortejarà “La Toia” i potser hi haurà alguna que altra sorpresa. 
*Sala de Plens de l’Ajuntament 

 
 

FEM LA NOSTRA FESTA!!!  
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