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Els argèntics sons de la campana emergeixen de nou de la torre, 
dibuixant el somriure d’una plaça perdut ara fa 89 anys. Des d’aquell 
1933, el reialme de Cronos havia planat sobre la Vila subjugant la Sant 
Maurici al seus desitjos horaris de quarts i hores... esborrant de les 
nostres memòries el més bell i vell dels brandats...

La temença s’havia imposat a una innocència calmosa de qui es creu 
inexpugnable enfront un virus que acampava per l’altra punta de món. 
Des d’aquell 13 de març de 2020, reconeixíem  que el cavall de Troia 
planava sobre la Vila subjugant velles costums d’ermites, trobades i 
festes al més eixordador dels silencis... esborrant de les nostres cares 
el més bell i vell dels somriures que imposa una festa major...

Aquell somriure que nosaltres, el riba-rojans, coneixem i que tot ho 
contagia... el somriure dels primers coets de la vespra entre el brandat 
de les campanes, el somriure dels sons de la banda preludi del pregó, 
el del seguici silent del pa beneit rere la imatge del Patró... el somriure 
del punteig que balla les coques, el de retrobaments per carrers i 

places... el somriure còmplice de la primera llum del dia des de 
la pista de la Societat, el de la festa del riu que ens ha donat la 
Vida... el somriure ufanós de la flaire sulfúrica de la nostra Nit 
del Foc...

Hem guanyat...ni Cronos ni el virus han esborrat la nostra memòria 
ni el nostre somriure. La Sant Maurici somriurà de nou a la plaça 
recuperant la memòria dels més grans, en equilibri perfecte amb 
els desitjos horaris del déu dels temps... i mil i un somriures 
ompliran carrers i places de la més vella i bella Festa Major...

Esperant compartir el més vell i bell dels somriures, us desitjo molt 
bona Festa Major.

Visca Riba-roja! Visca Catalunya! Visca la Festa Major!

El vostre alcalde

Antonio Suárez Franquet

Salutació 
DE L’ALCALDE



Salutació 
REGIDORIA 
DE FESTES

Per anar acabant i donar-li gust al plat, cal afegir-hi l’ALL i un bon 
rajolí d’OLI: els retrobaments, l’alegria de compartir moments amb 
qui estimem, els dinars familiars i els sopars de germanor, el goig de 
celebrar i el sentiment que l’espera durant l’any ha valgut la pena i que 
has sigut feliç durant els sis dies.

En aquestes alçades, ja estareu pensant que sense les MANS d’algú 
que la cuini, tots aquests ingredients anirien per lliure i no podrien 
construir mai el nostre plat tradicional tan desitjat. En aquesta ocasió, 
m’han prestat les seves mans totes les entitats locals: la Joventut 
Esportiva, l’Associació de Jubilats, el Club Ciclista, el Grup de Jotes, 
l’Escola Municipal La Puntaire, Figot Tour, el Club Nàutic, el Club 
de Pàdel, la Societat de Pesca La Carpa, l’Associació Riba-rocks, 
l’Associació Sardanista, l’Associació de Joves La Txavalada, els Amics 
del Barri Santo Domingo, l’Associació de Dones, el Club de Petanca, 
l’AMPA, els Amics de Riba-roja, la Societat de Caçadors  i la Colla 
de Diables Figots Satànics. També s’ha arromangat un grapat de 
vilatans que, a títol individual, s’ha brindat a ajudar-nos i a formar 
part d’aquesta setmana tan especial. Finalment, ha posat la molla 
del pa el regidor de Serveis, que ha estat la meva mà dreta des del 
primer instant. Per aquest motiu, durant tots aquests mesos he sentit 
que cuinàvem LA GRAN FESTA MAJOR, perquè és la Festa Major de 
tothom. Des d’aquí, sentiu el meu sincer agraïment per l’esforç dels 
dies que vindran i per l’esperit de col•laboració i de fer poble que us 
caracteritza a tots.  

Ara, amb la clotxa enllestida, riba-rojanes, riba-rojans i gent de fora 
vila, us desitjo una setmana on la cultura, l’alegria dels retrobaments, 
la felicitat i l’estima us amarin: abraceu-vos ben fort!

GRÀCIES SEMPRE,

Maria Franquet-Roca

Regidora de Cultura i Festes

M’agradaria que us imagineu la Festa Major d’enguany com una 
CLOTXA. Com sabeu, per elaborar-la hi ha un seguit d’aliments i de 
passos imprescindibles perquè sigui un plat ben gustós. 

La base de la clotxa és el PA: en aquest cas, la base de la Festa Major 
és la tradició local i la cultura catalana. Són inimaginables aquests 
dies sense la Cursa Pedestre, que enguany celebrarà la seva setantena 
edició -fet pel qual, per fi, es professionalitzarà-, la proclamació de les 
pubilles i hereus i el pregó, el toc de diana, les cercaviles, les misses 
majors i el pa beneit, el ball de coques, la festa del riu, la ballada de 
sardanes, la Nit del foc, les revetlles a la pista i l’entrepà de l’últim dia.

Un cop hem tret la molla del pa, hi hem de sucar la indispensable 
TOMATA escalivada. Amb tot, durant els anys, hi ha actes que 
també han passat a ser indispensables: l’exposició de festes, el partit 
de futbol, la xaranga, la festa aquàtica a la piscina i el tobogan, el 
carnestoltes d’estiu, la bicicletada, la nit del Jazz, el ball de vermut i 
el torneig de vòlei fang. 

En temps canviants, la clotxa s’ha adaptat a tots els paladars: 
la tradicional ARENGADA s’ha vist substituïda molts cops per la 
botifarra, la llonganissa, l’heura... Així mateix, les circumstàncies 
també han portat canvis. En els últims anys, la cultura catalana ha 
estat amenaçada i menystinguda per molts sectors de la societat, és 
per això que la Festa Major 2022 s’ha focalitzat en recolzar la cultura 
catalana en molts dels seus vessants: el cinema, el teatre amateur, el 
circ, els grups de música joves i emergents i els jocs tradicionals. Diuen 
que “qui la coneix, l’estima, i si s’estima, es defensa”, i jo, que estimo 
el meu país i el meu poble, en aquests dies també he volgut posar en 
primer pla l’artesania local perquè és gràcies a això que sempre podem 
tornar a les arrels.  



Riba-rojanes i riba-rojans, 

Després de dos anys en confinament, torna la nostra 
FESTA MAJOR amb més força que mai i molta alegria!!!

Estic molt agraït a tot l’equip de l’Ajuntament d’haver-
me confiat ser el pregoner aquest any 2022 i és un honor 
tenir aquesta responsabilitat com a fill del poble i de Ca 
Anton. 

Fa 40 anys vaig anar a estudiar a Barcelona, vinc 
regularment al poble fent visita de metge i, a les 
vacances, fent família. Últimament puc venir més 
sovint, retornant als meus orígens i compartint els meus 
coneixements amb els amics, fent cultura i paisatge, 
però sobretot fent poble. 

La meva vida professional, com a arquitecte, va començar 
amb el projecte de fi de carrera del Club Nàutic de Riba-
roja el 1990, i ara, 32 anys després, estic a l’Ajuntament 
de Barcelona, on cada dia valoro molt més el que tenim 
al nostre territori: el riu i els que viviu al poble, perquè 
sou vosaltres l’ànima del poble i d’aquesta FESTA MAJOR.

La distància de viure en un altre lloc, la meva història i 
formació em permet dir-vos que, els que viviu a Riba-
roja, sigueu d’on sigueu, teniu un tresor que es diu 
“cultura viva de les terres de l’Ebre”, i la nostra FESTA 
MAJOR en forma part. Les tradicions populars i culturals 
que ens identifiquen a tots (Sant Agda, Sant Bartomeu, 
Santa Madrona, Sant Agustí i altres) formen part de la 
història del nostre poble i la dels nostres avantpassats. 
Les tradicions, com la festa major, s’han de saber 
escoltar, entendre, viure i compartir entre tots. 

La FESTA MAJOR és de grans i petits, i cadascú la viu 
de manera diferent. Però és un bon moment de deixar 
enrere, uns dies, les nostres preocupacions, ser-hi tots 
presents i sumar les ganes d’un poble fort i festiu.

La FESTA MAJOR és compartir, participar, gaudir, anar 
a dormir tard, fer vida al carrer, fer el vermut amb els 
amics, anar al ball, anar a missa, anar a la festa de lo 
riu, veure i viure el correfoc i els diables i moltes coses 
més.

Desitjo una Bona Festa Major a tothom. BONA FESTA!!! 
I molta alegria!!!

Josep Alió Raduà, de Ca Anton

Salutació 
DEL PREGONER



Salutacions 
ENTITATS 

COL·LABORADORES
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
L’Associació de Jubilats us desitja una bona Festa Major.

JOVENTUT ESPORTIVA RIBA-ROJA
La JE Riba-roja d’Ebre us desitja una molt bona Festa Major, 
alhora que us convida a seguir-nos en la nova temporada 
2022-2023.

GRUP DE JOTES
L’any 1994 vam recuperar el ball de la jota. Des de llavors, 
cada any hem convertit la plaça en el centre de la festa el dia 
24 d’agost a la nit. El mèrit és de grans i petits, homes i dones 
que han ballat la jota i han fet que el ball de coques sigui un 
dels actes més multitudinaris de la Festa Major. Han fet que 
ballar la jota sigui un símbol que ens identifica com a poble. 
Que sigui així per molts anys més. BONA FESTA MAJOR.

CLUB CICLISTA RIBA-ROJA
Des del Club Ciclista de Riba-roja d’Ebre us desitgem que 
gaudiu d’una bona Festa Major.

Aquest any, per fi, sembla que retornem a la normalitat. Per 
això volem agrair al poble la confiança i el suport rebut en 
la primera edició de l’Ultramarató EbreXtrem, així com en els 
futurs esdeveniments com la Figot Race. Entre tots fem gran 
el poble i el situem al mapa de més persones que veuen el que 
nosaltres ja coneixem: vivim en un paradís fluvial. 

Salut, pedals i bona Festa Major, figots/es!

ESCOLA MUNICIPAL LA PUNTAIRE
L’Escola Municipal La Puntaire celebra que, després de dos anys 
difícils a causa de la pandèmia, enguany tornem a la normalitat. 
Que tots els riba-rojans i riba-rojanes puguem celebrar junts la 
Festa Major de Sant Bartomeu com cal! Us desitgem que gaudiu 
amb total plenitud d’una molt bona Festa Major en companyia 
de familiars i amics.

Bones festes a tothom!

FIGOT TOUR
Benvolguts amics!

Des de Figot Tour us volem convidar a practicar el senderisme 
pel nostre terme i a participar en les caminades que organitzem 
al llarg de tot l’any. El senderisme, aquesta activitat esportiva 
a l’aire lliure, tan beneficiosa per a la salut, que fomenta les 
relacions amb altres socis/es. 

Us animem a cuidar i mantenir net el nostre entorn, ja que 
sens dubte, entre tots podem fer un món millor, més net i més 
sa. Prediquem amb l’exemple, ensenyem els nostres fills  com 
fer-ho, perquè, amb certesa podem afirmar que la naturalesa 
és la nostra font de vida.

Desitgem que la Festa Major d’enguany torni a ser aquella 
setmana màgica de retrobar-nos amb els nostres, amb alegria 
i somriures, amb seny i responsabilitat.

Riba-rojans i riba-rojanes, figots i figotes, visitants de fora vila, 
participeu i gaudiu de la festa.

Visca Riba-roja…i la seva Festa Major!

CLUB NÀUTIC
Des del Club Nàutic us desitgem una bona Festa Major i us 
convidem a visitar-nos i passar una bona estona als actes que 
us tenim preparats a la vora del nostre riu!

CLUB DE PÀDEL
Des del Club de Pàdel us volem desitjar una molt bona Festa 
Major!

Visca Riba-roja! SALUT I PÀDEL!

La Junta



* Tots els voluntaris es distingiran amb un mocador roig.

SOCIETAT DE PESCA LA CARPA
La Societat de Pesca Esportiva La Carpa us desitja una bona 
Festa Major i us convida a gaudir cada dia del gran tresor que 
és el nostre estimat riu Ebre.

Figotes i figots, salut i bona Festa Major!

AGRUPACIÓ SARDANISTA
Benvolguts/des veïns i veïnes del nostre poble; com cada any, 
quan arriba l’agost, també s’apropa la nostra Festa Major 
d’estiu.

L’agrupació sardanista va organitzar el 1r aplec de sardanes 
l’any 1983. Aquest any celebrarem el 38è aplec de sardanes; 
sense aquesta aturada obligatòria per la COVID-19, enguany 
n’estariem celebrant 40. Malgrat això, volem aprofitar aquesta 
aturada com un repte per superar-nos conjuntament i amb 
responsabilitat per tal de tornar a gaudir de cadascun dels 
actes i esdeveniments. 

Any rere any hem celebrat l’aplec ballant, escoltant i, sobretot, 
gaudint de la nostra dansa: LA SARDANA. Mantenir les nostres 
tradicions i costums ens identifica com a poble, com a país 
català. És per això que, ara més que mai, és important que no 
deixéssim d’estimar-la i de sortir a la plaça a agafar-nos de les 
mans, a fer una rotllana i a ballar-la.

L’AGRUPACIÓ SARDANISTA US DESITGEM MOLT BONA FESTA 
MAJOR 2022.

VISCA RIBA-ROJA D’EBRE, VISCA LA NOSTRA TERRA I VISCA LA 
FESTA MAJOR!

ASSOCIACIÓ DE DONES
L’Associació de Dones de Riba-roja d’Ebre us desitja que 
participeu i gaudiu plenament d’aquesta Festa Major, la qual 
esperem que es pugui tornar a fer amb tot el seu esplendor i 
alegria.

Des d’aquí volem recordar-vos que sempre estem al vostre 
costat per tot allò que necessiteu.

SALUT I BONA FESTA MAJOR 2022 A TOTHOM!

COLLA DE DIABLES FIGOTS SATÀNICS
Ja tenim aquí la Festa Major tan esperada per tots els riba-
rojans i riba-rojanes. I, enguany més que mai, després d’un 
temps ple d’incerteses i limitacions. Des d’uns anys ençà, 
la Festa Major no es pot entendre sense la Nit del Foc i el 
correfoc dels Figots Satànics. El proper 28 d’agost ens tornareu 
a veure gaudir fent el que més ens agrada i voldríem que ens 
acompanyéssiu. 

Aprofitem l’ocasió per animar la població a fer-se membre de la 
colla, ja sigui tocant el tabal o omplint els carrers d’espurnes; i 
també per mostrar el nostre agraïment a l’Ajuntament pel seu 
suport i confiança.

La colla de diables Figots Satànics desitgem que gaudiu d’una 
bona festa!

AMPA
L’AMPA de l’Escola Sant Agustí desitja que aquesta Festa Major 
sigui inoblidable per tots els infants.

Riba-rojanes i riba-rojans, i gent de fora vila: molt bona Festa 
Major 2022!

CLUB PETANCA RIBA-ROJA
Benvolgudes i benvolguts,

Després de dos anys difícils, finalment podem celebrar amb 
plena normalitat la festa del nostre poble, retrobar-nos i fer 
gresca!

Aprofitant l’avinentesa, el Club Petanca Riba-roja d’Ebre us 
desitja que passeu molt bona Festa Major i que la gaudiu al 
màxim!

AMICS DE RIBA-ROJA
Els Amics de Riba-roja us desitgen bona Festa Major, alhora 
que us animen a conèixer millor el nostre territori posant en 
valor els nostres avantpassats.

ASSOCIACIÓ RIBA ROCKS
L’Associació Cultural Riba Rocks desitja a tots els riba-rojans i 
riba-rojanes una meravellosa Festa Major plena de connexions 
amb familiars i amics. Volem agrair a tots els veïns la seva 
col•laboració: junts celebrem la creativitat, la tradició i la 
cultura.

Bona festa a tothom!

AMICS DEL BARRI SANTO DOMINGO
Torna la Festa Major... i  torna com sempre l’havíem conegut!!! 

Per aquest motiu, des de l’Associació dels Amics del Barri de 
Santo Domingo volem desitjar-vos que gaudiu força aquests 
dies de festa.

BONA FESTA MAJOR 2022!!!

ASSOCIACIÓ DE JOVES LA TXAVALADA
L’any 2018 vam organitzar-nos per oferir al jovent del poble 
activitats i esdeveniments que poguessin ser del seu interès i 
que representessin un lloc de trobada tant pels joves riba-rojans 
com pels de fora vila. Participar activament en la Festa Major 
és una de les fites que ens enorgulleix perquè, com associació, 
volem ser l’exemple que el jovent ha d’estar sempre present en 
la vida del poble, i així ho volem mostrar ja als més petits. És 
per això que el nostre objectiu principal és estar al costat del 
consistori i d’altres entitats en representació del que serà el 
futur pròxim del nostre poble.

Aprofitem aquestes línies per traslladar-vos que confiem que 
el jovent del poble sap que les nits estan per gaudir-les, però 
també és conscient que s’han de desenvolupar sense conflictes 
i deixant els carrers ben nets després de les botellonades.

La Junta de la Txavalada vol desitjar-vos una setmana plena de 
retrobaments, felicitat i divertiment: riba-rojanes i riba-rojans, 
txavals i txavales, MOLT BONA FESTA MAJOR!

Ens veiem al III Torneig de Vòlei fang! La xalera està assegurada!

SOCIETAT DE CAÇADORS
La Societat de caçadors us desitja una bona Festa Major al 
costat dels vostres éssers estimats.



 HORARI DE SERVEIS DURANT 
LA FESTA MAJOR

Botigues: obertes 25, 26 i 27 al matí.

Servei d’escombraries: servei habitual.

Horari d’exposició: de 18 h a 20 h.

 TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament 977 41 60 03

Hospital Intercomarcal 

Móra d’Ebre 977 40 18 63 

      977 40 18 11

Ambulància 061

Consultori Mèdic 

de Riba-roja d’Ebre 977 41 60 52

CAP de Flix 977 41 22 08

EMERGÈNCIES 112

INFORMACIÓ

 TORNS DE GUÀRDIES DE LES 
FARMÀCIES. AGOST 2022

Setmana 01 al 07 Riba-roja  
             d’Ebre

Setmana 08 al 15  Flix, M. Pilar,  
             c/St. Jordi

Setmana 16 al 21 Riba-roja  
    d’Ebre

Setmana 22 al 28 La Torre de  
    l’Espanyol

Setmana 29 al 04 Flix, Amèlia,  
    c/Major

 ABONAMENTS AL BALL DE LA 
PISTA SOCIETAT

Empadronats 10 €

No empadronats  20 €



ITZIAR NAVARRO RODRÍGUEZ

BLAI BONET ALABART

PUBILLA I HEREUS
RIBA-ROJA 2022

PUBILLA 
I HEREUS 

RIBA-ROJA 2022

RICHARD LLOP GUILLAMON



Actes
RELIGIOSOS
DIMECRES 24
Sant Bartomeu apòstol, patró de Riba-roja d’Ebre

 11.00 h
Missa solemne en honor al patró Sant Bartomeu.

Processó i pa beneit.

Majorals: Rosa Busom Duaigües

DIJOUS 25 

Santa Madrona, copatrona de Riba-roja d’Ebre

 10.30 h
Missa solemne

DIUMENGE 28 

Sant Agustí

 12.00 h
Missa solemne en honor a Sant Agustí.

Processó i pa beneit.

Majorals: Família Aresté Rodríguez



CARTELL PESCA

PETANCA
Diumenge 21
  A partir de les 9 h

Campionat lliure de 
petanca de Festa 
Major al Camp Municipal 
d’Esports.

Tots els primers de 
grup competiran en 
internacional. Premi 
directe per a tots els 
segons de cada grup.

Organitza: Club Petanca 
de Riba-roja d’Ebre

PESCA 

Diumenge 21
    A les 8 h Trobada 
dels assistents, a la pl. 
dels Jubilats.

  De 9.30 h a 13 h. 

Concurs de pesca “Coup 
de Festa Major”, a la zona 
de les barbacoes.

Organitza: Societat de 
Pesca Esportiva La Carpa, 
de Riba-roja d’Ebre

Actes
PRE-FESTA 
MAJOR
BOTIFARRA
Dissabte 20
  A les 17 h

Al Bar Pota, XXIII edició 
de les 12 hores de 
Botifarra i  X Memorial 
Pepe Arbonés.

Patrocina: Cansaladeria 
Cal Grando

PÀDEL
Dissabte 20
  A partir de les 19 h

Finals del Torneig del 
Caloret d’estiu pàdel. 

Organitza: Club de Pàdel 
de Riba-roja d’Ebre





Programació 

FESTA 

MAJOR

DIMARTS 23 
 12.00 h

Gran tronada i repic de 
campanes tradicional 
anunciant l’inici de la Festa 
Major 2022.

 18.30 h
A la plaça del Forn, 
espectacle de circ: “The 
Circpàtics”. Prepareu-vos per 
gaudir dels millors trucs de 
màgia en directe!

 23.00 h 
A la sala del cinema de la 
Societat, proclamació de 
la pubilla: Itziar Navarro 
Rodríguez; i dels hereus 
2022: Blai Bonet Alabart i 
Richard Llop Guillamon.

A continuació, pregó de 
Festa Major a càrrec del 
Sr. Josep Alió Raduà, de Ca 
Anton, arquitecte-urbanista, 
postgrau de Paisatge i 
màster en Projectació i Gestió 
Urbanística.

Tot seguit, les pubilles, hereus 
i autoritats inauguraran 
el ball, amenitzat per 
l’orquestra Mediterrànea 
Quintet.

DIMECRES 24
Festivitat de Sant Bartomeu, patró de Riba-roja 
d’Ebre

 8.00 h 
Toc de diana amb la Banda Vila de Falset.

 10.00 h
Cercavila matinal amb la Banda Vila de Falset i 
els capgrossos.

En totes les cercaviles, col•labora: Associació Riba-
rocks

 11.00 h
Santa Missa en honor al nostre patró Sant 
Bartomeu. Majorals: Rosa Busom Duaigües

Processó i pa beneit. 

Col•labora: Joventut Esportiva Riba-roja

En acabar la processó tindrà lloc la tradicional 
LXX Cursa Pedestre (consulteu els premis i les 
condicions a la pàgina de notes).

Col•labora: Figot Tour

 17.00 h 
A la Llar dels Jubilats, XXXVI Campionat de 
Botifarra i XVII Memorial Kilner Terré. 

 18.00 h 
A la sala de plens de la Casa de la Vila, 
inauguració de l’exposició de Festa Major.

Exposició fotogràfica: “Dones en el món. Women 
in the World” de Josep Blanch. Aquesta exposició 
fotogràfica vol mostrar moments de la vida 
quotidiana de la dona en diferents parts del món. 
A través de les fotografies podreu veure com la 
seva manera de viure i de ser canvia en funció del 
seu reconeixement de gènere en la societat on es 
desenvolupa la seva vida.

Exposició biogràfica: “TE N’A-DONES?” del Centre 
d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE). Primera 
exposició per visibilitzar dones de la Ribera d’Ebre 
que han deixat i deixen petjada. Un convit a 
descobrir dones pioneres de tots els pobles de la 
comarca. 

Col•labora: Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre

 19.00 h
Al Pavelló Municipal d’Esports, tradicional partit 
de futbol sala amb els equips: 

JE Riba-roja d’Ebre i Veterans Riba-roja d’Ebre. 

Organitza: Joventut Esportiva Riba-roja d’Ebre

 20.00 h
A la pista d’estiu de la Societat, concert de 
tarda amb l’orquestra Welcome Band.

Entrada gratuïta. 

 22.30 h 
Concentració a la plaça de la Vila per baixar a la 
plaça de l’Església per ballar el tradicional Ball de 
Coques. 

Es repartirà coca i mistela a tothom.

Tot seguit, la Banda Vila de Falset ens amenitzarà 
amb el tradicional Ball de Plaça.

Col•labora: Grup de Jotes de Riba-roja i Joventut 
Esportiva Riba-roja

 00.30 h
A la pista d’estiu de la Societat, ball a càrrec de 
l’orquestra Welcome Band.

En acabar el ball, xaranga amb la Xaranga 
Tarorata pels carrers del poble. A continuació, a 
la pista de la Societat, disco mòbil amb La combi 
completa.



cartell artesania + 
cata vins

DIJOUS 25 
Festivitat de Santa Madrona, copatrona de 
Riba-roja d’Ebre

 10.00 h 
Cercavila matinal amb la Banda Vila de Falset  
i els capgrossos.

 11.00 h
Bicicletada popular per a totes les edats. 
Sortida des de la plaça de la Vila.

Organitza: Club Ciclista Riba-roja

 18.00 h
Al carrer Reus, circuit d’inflables i jocs 
gegantins perquè els infants gaudeixin 
bestialment de la tarda.

Col•labora: Associació de Joves La Txavalada

 18.30 h 
A la plaça dels Jubilats, recital “Cançons de 
sempre en clau de felicitat”, a càrrec del tenor 
José Antonio Aznar.

Col•labora: Junta de la Llar dels Jubilats

 19.30 h  
Al carrer Església, obertura de la fira 
artesanal de Festa Major.

Organitza: Escola Municipal La Puntaire

 20.30 h
A la plaça del Forn, concert amb el grup de 
versions acústiques És cosa de tres. 

L’estiu del 2021 treuen el seu primer single, 
“Andròmeda”, i, recentment, el seu segon single 
“Desig”, juntament amb una versió d’una 
havanera tradicional del seu poble: “Com els 
coloms”.

 20.30 h
A la plaça del Forn, sopar de degustació de 
productes locals i cata de vins del territori.

Els tiquets es compraran in situ a cada estand.

Col•labora: Unió de Comerciants de Riba-roja i 
Societat de caçadors.

 23.00 h
A la plaça del Forn, concert de jazz a càrrec 
del grup Monty Jazz Quartet i, seguidament, 
obertura d’una jam session amb la participació 
de músics locals i convidats de fora vila.

Col•labora: Amics de Riba-roja

 00.30 h
NIT JOVE

A la pista de la Societat, amb el concert del 
grup d’ska reusenc Terra Ferma, que enguany 
s’acomiada dels escenaris després d’una 
trajectòria de 8 anys.

Tot seguit, ball amb el grup de versions 
Allioli, que ens faran moure el cos amb la 
millor música del país dels últims anys.

Per finalitzar la nit, actuació de DJ Nathan-
Valls.



DIVENDRES 26
 10.00 h

Cercavila matinal amb la Banda Vila de Falset 
i els capgrossos.

 10.00 h
Caminada de Festa Major pel nucli antic. 

En acabar, vermut musical a la vora del riu. Cal 
portar el got reutilitzable de casa.

Organitza: Figot Tour.

 A les 11.00 h fins a les 14.00 h i 
de 16.00 h a 18.00 h
A les piscines municipals, festa aquàtica, amb 
inflables d’aigua per a totes les edats. 

 17.30 h
A les instal•lacions del Club Nàutic tindrà 
lloc la tradicional Festa del Riu, amb el pal 
ensabonat, la travessa del riu nedant, la cursa 
de caiacs i piragües i la caça de síndries.

Per berenar, es repartirà fruita a tothom.

La tarda estarà amenitzada per DJ IAN fins les 
22.00 h.

Organitza: Club Nàutic Riba-roja
Col•labora: Amics del Barri Santo Domingo

 20.00 h
A la plaça de l’Església, concert i ballada de 
sardanes amb la Cobla Reus Jove.

Col•labora: Agrupació Sardanista

 22.30 h
A la sala del cinema de la Societat, obra de 
teatre: “Entre polièster”, de la Cia. Atzucac.

“Entre polièster” és una obra teatral que fa 
frontera amb diferents llenguatges artístics. Una 
escenificació de la paradoxa que ens envolta que 
desprèn aquell humor eloqüent que sap trobar 
sempre tresors en la subtilesa del dia a dia.

 00.30 h
A la pista de la Societat, ball a càrrec de 
l’orquestra Saturno.

En acabar, xalera assegurada amb la Xaranga 
La Murga i, a continuació, disco mòbil amb 
MERI DJ.



DISSABTE 27 
 10.00 h

Cercavila matinal amb la Banda Vila de Falset 
i els capgrossos.

 A les 11.00 h fins les 14.00 h
Al carrer Calvari, tobogan aquàtic de 75 
metres amb animació musical. Els més petits 
també podran gaudir d’inflables refrescants 
situats davant de l’antiga farmàcia.

Es recomana portar flotador.

 17.00 h
A la Llar dels Jubilats, exhibició de billar a 
banda, a càrrec del Sr. Armando Moreno Cortés. 

Organitza: Associació de Jubilats

 18.00 h
A la plaça de la Vila, inici de la rua del 
Carnestoltes d’estiu, acompanyats per la 
xaranga ZeBRASS.

Les ZeBRASS és una marching band amb molt 
de groove, pero la seva passió cap a la música 
afroamericana ha fet evolucionar el seu estil cap 
a la música jamaicana. No volen perdre l’essència 
de la música de New Orleans i les improvisacions 
tenen un paper destacat en el seu repertori.

En acabar, a la plaça de l’Església, es repartirà 
aigua, cervesa i refrescs a totes les persones 
disfressades. 

Cal portar el got reutilitzable de casa.

 20.00 h
A la plaça de l’Església, espectacle Motorbike 
Kabra Show. Un espectacle amb olor a 
carburant que ens posarà tensos fent-nos 
gaudir de valent. 

 22.30 h
A la plaça de l’Església, cinema a la fresca 
amb la pel•lícula Alcarràs, de Carla Simón, 
guanyadora de l’Os d’Or a la Berlinale 2022. 

Ha estat la primera pel•lícula de la història en 
llengua catalana a rebre aquest guardó en el 
prestigiós Festival Internacional de Cinema de 
Berlín.

Col•labora: Amics de Riba-roja

 00.30 h 
A la pista de la Societat, festa IMAGINA RÀDIO 
fins a la sortida del sol.



DIUMENGE 28 
 10.00 h

Cercavila matinal amb la Banda Vila de Falset  
i els capgrossos.

 12.00 h
Santa Missa en honor a Sant Agustí.  
Majorals: família Aresté Rodríguez. 

Processó i pa beneit.

Col•labora: Joventut Esportiva Riba-roja

 13.30 h 
Al carrer Major, ball de vermut amb la Banda 
Vila de Falset.

 17.00 h
Al solar de darrere de la bàscula, III Torneig de 
Vòlei Fang de Festa Major. 

Organitza: Associació de Joves La Txavalada

 18.00 h 
A la plaça de la Vila, olimpíades infantils: 
cursa pedestre infantil, de sacs, de pilotes, 
de peus lligats, de relleus... Infants, veniu a 
divertir-vos i donar-ho tot per acabar la Festa 
Major!

Organitza: AMPA de l’Escola Sant Agustí

 23.00 h
A la plaça de la Vila, la tradicional NIT DE 
FOC a càrrec de la colla local de diables Figots 
Satànics, Colla de diables Dimonis de Rasquera, 
Colla de diables Masovers de Móra la Nova i la 
Colla de diables del Pla de Santa Maria.

Consulteu la pàgina de notes per veure el 
recorregut.

Organitza: Colla de Diables Figots Satànics

En acabar, espectacle piromusical des del 
campanar de l’església.

 01.00 h
A la pista d’estiu de la Societat, ball a càrrec 
de l’orquestra Cimarrón.

En acabar el ball, la Xaranga Tokintash ens 
farà voltar pels carrers del poble fins a la 
plaça de la Vila, on es farà el ja tradicional 
esmorzar de fi de festa repartint entrepans i 
beguda a tothom. Cal portar el got reutilitzable 
de casa. 

Col•labora: Associació de Dones de Riba-roja

Acomiadarem la Festa Major 2022 a la pista 
d’estiu de la Societat amb la disco mòbil de  
DJ IAN.



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, es 
supendrien dites xarangues.

La Regidoria de Festes es reserva el dret de variar o 
eliminar algun acte del programa si hi ha causes im-
previstes que obliguin a fer-ho.

Per a l’actuació de la Nit de Foc del dia 28, es recomana 
al veïnat que tingui en compte el perill de cremar-se si 
s’acosta massa als diables. Es prega seguir el correfoc 
a una distància prudencial i amb la roba adient. De la 
mateixa manera, queda totalment prohibit l’ús d’altres 
pirotècnics que no siguin els de les colles de diables.

El recorregut del correfoc serà el següent: Plaça de la 
Vila, carrers Sant Bartomeu, Les Eres, Casetes, Sant 
Antoni, Major i Plaça de l’Església. A més, cal tenir cura 
de les travesseres que donen als carrers esmentats. Així 
mateix, agrairíem que no aparqueu en els carrers que 
s’indiquen de les 20h del dia 28 fins acabar el correfoc. 

CURSA PEDESTRE 2022

Categories i premis

LOCAL MASCULÍ

1r. 200€ + 40è Trofeu Casa Adell
2n. 175€ + 5è Trofeu La Pansa
3r. 150€ + Trofeu 

LOCAL FEMENÍ
1r. 200€ + 5è Trofeu Cal Grando
2n. 175€ + Trofeu
3r. 150€ + Trofeu

GENERAL MASCULÍ

1r. 250€ + Trofeu + gall
2n. 200€ + Trofeu + conill
3r. 150€ + Trofeu + ceba 

GENERAL FEMENÍ

1r. 250€ + Trofeu + gall
2n. 200€ + Trofeu + conill
3r. 150€ + Trofeu + ceba 

VETERANS

1r. 50€ + Trofeu

JUVENILS 

1r. 25€ + Medalla 

Bases de la cursa

- Seran considerats locals les persones empadrona-
des al poble, i les que hagin estat empadronades 
un mínim de 10 anys al poble.

- Serà imprescindible tenir una inscripció mínima 
de 5 participants en cada categoria per accedir 
als premis econòmics. 

- La categoria juvenil comprèn les edats dels 12 als 
15 anys. Els menors de 12 anys podran participar 
a les curses organitzades el dia 28 per la tarda en 
el marc de les “Olimpíades infantils”. 

- L’edat mínima per participar a la categoria vete-
rans és de 50 anys.

- La distància a recórrer en les categories masculí, 
femení i veterà és de 10 voltes en el circuit ha-
bitual; mentre que la categoria juvenil serà de 2 
voltes.

- La inscripció es pot formalitzar el mateix dia de la 
cursa o en línia a www.tretzesports.com



CAPS 
DE SETMANA
DE SETEMBRE




