
20 DISSABTE

A les 17 h
Al bar Pota, 12 hores de Botifarra FM 2016, en memòria de 
Pepe Arbonés. Patrocina Cansaladeria Cal Grando.

21DIUMENGE

A les 8 h
Concurs de pesca, organitzat per la Societat de pesca La Carpa. 
Més informació al programa de mà.

A les 9 h
Al Camp Municipal d’Esports, Campionat Local de Petanca, 
organitzat pel Club de Petanca de Riba-roja.

23 DIMARTS

A les 12 h
Gran tronada i repic de campanes anunciant que comença la 
nostra Festa Major!!

A les 18:30 h
A la Plaça de la Vila s’inicia la cercavila pels carrers del poble, 
amb l’espectacle “ELS FABRICANTS DE CARAMELS”. 
Durant la cercavila passejarem pels carrers guarnits.

A les 23 h
A la Societat la Llum del Dia, proclamació de les Pubilles 2016, 
Mariona Agustí Mur, Ona Garcia Franquet, Anna Mesa Cas-
tellví i Marina Orta Terré i dels Hereus 2016, Lluc Hernández 
Aguilà, Eloi Losa Doblas i Adrià Sáez Rodríguez.
A continuació pregó de festes a càrrec de l’Hble. Sr. Josep Rull i 
Andreu, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya.
Tot seguit, ball amb el Quartet FLASH. Les Pubilles, Hereus i 
Autoritats inauguraran el ball. 

24 D’AGOST, DIMECRES
Festa de Sant Bartomeu, Apòstol

11h: Missa solemne en honor del Patró 
Sant Bartomeu. Cantarà el cor parroquial. 
Processó i pa beneït.
Majorals: Rosa Maria Alcober Molins

25 D’AGOST, DIJOUS
Festa de Santa Madrona 

12h: Missa solemne.

28 D’AGOST, DIUMENGE
Festa de Sant Agustí

12h: Missa solemne en honor del Sant.                          
Cantarà el cor parroquial. Processó i pa beneït. 
Majorals: Família Aresté

A les 17 h
Al Bar de la Llar dels Jubilats, Campionat local de botifarra, 
memorial Kilner Terré.

A les 18 h
A la sala gran de la segona planta de la Casa de la Vila, inaugu-
ració de les Exposicions: Treballs en fusta “Fruit de la Terra” re-
alitzats per l’Enric Arbolí i, Col·lecció de més de 1.500 clauers 
d’arreu del món a càrrec de l’Eladi Margalef.

A les 19:30 h
A la pista d’estiu de la Societat, concert de tarda amb 
l’orquestra ATALAIA.

A partir de les 19 h
Al pavelló municipal, partit de futbol sala, categoria cadets i, 
a continuació, partit de futbol sala, categoria senior, amb els 
equips de la Joventut Esportiva Riba-roja i el Club de Futbol 
Alcoletge, recentment ascendit a tercera divisió nacional.

A les 22:30 h
Concentració a la Plaça de la Vila per anar a ballar el tradicio-
nal Ball de Coques a la Plaça de l’Església amb la B.B., acom-
panyats de les pubilles, els hereus i els gegants. Hi haurà coca i 
mistela per a tothom.
A continuació, la Banda de Música de Benissanet ens amenit-
zarà el tradicional Ball de Plaça.

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

25 DIJOUS
Festivitat de Santa Madrona, copatrona de Riba-roja

A les 10h
Cercavila matinal amb els capgrossos.

A les 10:30 h
5ena. Bicicletada popular pels carrers del poble fins l’àrea de lleure 
de la Garita, on podreu gaudir d’un petit refrigeri per esmorzar.

A les 17 h
A les instal.lacions del Club Nàutic, tradicional Festa del Riu 
amb el pal ensabonat, travessa del riu nedant, cursa de caiacs, 
cursa de piragües, piràmide de pneumàtics, caça de síndries...

A les 19:30 h
Al Camp Municipal d’Esports, Esports Canins a càrrec del Club 
Agility Alpicat amb exhibicions de: Agility, dog dancing, disc 
dog, defensa i atac.
En finalitzar les exhibicions, les persones que vulguin, podran 
probar agility amb el seu gos.

A les 22:30 h
Cercavila pel casc antic amb la banda de dixieland THE HAT 
HAUSEN ELASTIC BAND.
Inici a la Plaça de l’Església i en acabar, concert i cervesa per a 
tothom a la Plaça del Portal.

A les 24h
A la Societat, ball a càrrec de l’orquestra ENIGMA. 
En acabar el ball, actuació d’un DJ local.
  

24 DIMECRES 
Festivitat de Sant Bartomeu Apòstol, patró de Riba-roja

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

A les 10 h
Cercavila matinal amb els capgrossos.

A les 11h
Santa Missa en honor del nostre patró Sant Bartomeu. 
Processó i Pa beneït.
Tot seguit es farà la LXVI 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€ + 37è Trofeu Casa Adell.
2n. 175€ + 2on. Trofeu Cal Grando.
3r.  150€ + 2on. Trofeu Bar Restaurant La Pansa.

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

També es donaran premis a les categories: dones, veterans                      
i varies categories infantils i juvenils.



26 DIVENDRES

A les 10 h
Cercavila matinal amb els capgrossos.

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

A les 18 h
A la Plaça ENHER, Guerra de globus d’aigua.
Podeu portar també, la vostra pròpia munició (pistoles d’aigua, 
galledes, globus...) per a passar una tarda divertida. Prepareu-
vos per al combat més refrescant !!

A les 19 h
A la Plaça de l’Església, presentació del llibre “LI DEIEN 
LOLA” de l’escriptora riba-rojana Sra. Pilar Romera Aguilà.

A les 20 h
5ena. edició del Menja’t Riba-roja, sopar al carrer amb degustació 
de productes presentats pel comerç local. Venda de tiquets a les 
oficines municipals.

.A les 22 h
A la placa de l’Església, Cinema a la fresca.

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

28DIUMENGE 
Festivitat de Sant Agustí

A les 10 h
Cercavila matinal amb els capgrossos.

A les 12 h
Santa Missa en honor a Sant Agustí. Cantarà el cor parroquial.

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

A partir de les 17:30 h
Al Poliesportiu, finals de la lliga “Lo Caloret”, organitzada pel Club 
Tennis Pàdel de Riba-roja d’Ebre:
-Final pàdel masculina i femenina, 2ona categoria.
-Final pàdel femenina i masculina, 1a categoria.
En acabar, entrega de trofeus, premis i sorteig de material esportiu.

A les 18 h
JOCS BÈSTIES a la Plaça del Forn.
Proves poca-soltes per a passar-ho bé per a majors de 18 anys, amb 
música i cervesa per a tots els participants.

A les 23 h 
NIT DE FOC
A la Plaça de la Vila, 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 00:30 h
A la Societat, ball a càrrec de l’orquestra CIMARRÓN.

En acabar el ball, la XARANGA RAPITENCA ens farà ballar pels 
carrers del poble, fins a la Plaça de la Vila on esmorzarem.

Acomiadarem la Festa Major a la Societat, on podrem gaudir fins la 
sortida del sol amb la música d’un DJ local.

27DISSABTE

A les 10 h
Cercavila matinal amb els capgrossos.

A les 11 h
Jocs populars infantils a la Plaça de l’Església, acompanyats de 
la Banda de Música de Benissanet, amb curses d’ous, curses de 
sacs, agafar les cintes amb bicicleta, cucanyes... i per als més 
petits, Xocolatada amb melindros.

A les 18:30 h
A la Plaça de la Vila, inici de la Rua de 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 20 h
A la Plaça del Forn, actuació del grup d’havaneres SONS DEL 
MAR, amb degustació de rom cremat.
A les 24 h
NIT JOVE:
Començarà amb l’ actuació del grup local de versions                       
TOCK ‘N ROCK.
El ritme ebrenc arriba al poble de la mà del grup XEIC a la 
pista de la Societat.
I per acabar la nit, actuació d’un DJ local.
  

HORARI DE SERVEIS DURANT
LA FESTA MAJOR
Servei d’escombraries: Tots els dies.
Horari d’exposició: obert tots els dies 
de 18h a 20h.

NOTES
La Regidoria 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 Regidoria se 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 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.


