
Pregó

Festa Major

Riba-roja d’Ebre

Josep Alió Raduà

de Ca Anton

23 d’agost de 2022

1



Alcalde, Regidores i Regidors, Pubilla i Hereus, Riba-rojanes i Riba-rojans

BONA NIT A TOTHOM.

(moltes gràcies per la presentació...)

Primer vull agrair a l’Ajuntament per haver pensat en mi com a pregoner

d’aquesta FESTA MAJOR 2022.

Fa uns mesos quant l’Alcalde va preguntar-me si voldria ser el pregoner

de la FESTA MAJOR, no vaig dubtar ni un segon en dir que sí, ell es va

sorprendre per la resposta tant ràpida, I JO TAMBÉ !.

En aquell moment no vaig pensar què comportava ser el pregoner de la

FESTA MAJOR del nostre poble. Però quan van anar passant els dies,

vaig adonar-me de què volia dir.

Havia d’entregar pel programa de la FESTA MAJOR:

• un escrit de salutació

• un petit currículum

• i una fotografia

AQUESTS DIES, previs a la FESTA MAJOR, a Riba-roja m’han

preguntat pel pregó i també per la fotografia del programa de festes.

Aquesta fotografia té una història i també té un missatge, (-)

com és d’important tot allò que ens envolta en la nostra vida

i també en la FESTA MAJOR.

2



3

Aquesta fotografia en realitat són dos fotografies en una:

• Una fotografia de Riba-roja.

Fotografia a la Vall Morta de Torà on està el forn d’oli de ginebre (5)

de la Vall Morta de Torà,

on el protagonista es el riu damunt de la presa de Riba-roja, a la

Riera de la Vall Morta amb l’Espai d’interès natural de Sant Francisco.

• I l’altra fotografia de Barcelona.

Fotografia on treballo actualment a l’Ajuntament de Barcelona, al costat

de la plaça de les Glòries amb l’avinguda Diagonal i el 22@ al fons.

La suma de les dos fotografies resumeix el meu dia a dia a Barcelona

sempre connectat amb Riba-roja, on el més important de la fotografia no

sóc jo, sinó tot allò que m’envolta.

Ahir vaig enviar (WhatsApp)

Us avanço un seguiment visual previ, només amb imatges (18 de + 17.000) per facilitar (als que

assistiu a l’acte) la comprensió de les meves paraules.

Una imatge val més que mil paraules i fins i tot permet volar la vostra imaginació.

Us podeu imaginar la vostra FESTA MAJOR i demà, dimarts 23 d’agost a les 23.00 h a la sala

del cinema de la Societat, us podreu veure dins del meu Pregó, sigueu d’on sigueu.

Postdata: Si porteu el mòbil al Pregó,

el poseu en silenci i escolteu el Pregó mirant les imatges al mòbil.



Riba-roja 2021 Barcelona 2022

Paisatge + Territori Paisatge + Territori

Cultura Cultura

+
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fotografia a la Vall Morta de Torà on està 

el forn d’oli de ginebre (5)

de la Vall Morta de Torà

fotografia on treballo actualment a 

l’Ajuntament de Barcelona 



Riba-roja + Barcelona

Paisatge + Territori

Cultura
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També vull compartir alguns comentaris d’amics de Barcelona quant van

saber que jo era el pregoner (WhatsApp):

• Ohhhh, ets gent important! Que vagi molt bé. Han sabut triar.

• No m’ho crec , PowerPoint o sense?. Felicitats, Josep, no es pot

negar que ets tot un personatge.

• L’alcalde de Riba-roja et coneix?

(estava pensant amb la meva vesant d'activista al barri de Les Corts)

Seràs un gran pregoner!!!!

A la vida reflexionar sobre allò que et passa a tu, i com ho veuen els del

teu entorn més pròxim, et fa valorar-ho encara més,

això se’ns diu EMPATIA. (-)

Estar avui aquí és molta responsabilitat per mi, potser massa, però ho faig

amb molta il·lusió i alegria pel reconeixement com fill del nostre poble,

NO PERQUÈ SIGUI una persona important

sinó perquè m’estimo Riba-roja,

i en aquests més de 40 anys que vaig anar a Barcelona a estudiar

mai he faltat a cap FESTA MAJOR.



El temps passa molt ràpid i la distància ens fa perdre el contacte diari i

quotidià amb la família i amics del poble,

i encara que vinc sovint al poble fent visita de metge,

AVUI no conec el poble com quan encara estudiava a l’escola

o a l’institut,

sobretot no conec a la gent jove perquè tots ens fem grans i les

famílies creixen,

i és per això que alguns de vosaltres potser no em coneixeu.

a Riba-roja: sóc el Pepito, el fill gran de Ca Anton (l´hereu)

a Barcelona: el Josep o l’Alió

(-)

I ara comença el més difícil, (-) de què parlaré en el pregó d’aquest any,

sobretot per no

fer-me pessat. (-)
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El pròxim mes de setembre en faré 60, l’edat et permet tenir una visió

diferent de les coses, sobretot per les històries viscudes, també en la

FESTA MAJOR.

La FESTA MAJOR és de totes i tots, i permet aturar el temps per uns

dies per estar i COMPARTIR amb els nostres, (-) família, amics i

coneguts i també per pensar i recordar els temps passats.

• Els anys amb el padrí (sempre amb el cigarro a la mà) i la padrina,

pagesos de tota la vida.

Anar mudats a missa major (Sant Bartomeu i Sant Agustí),

també recordo que vaig fer d’escolanet.

En aquells temps també recordo anar amb la padrina, amb

el carro i la somera, passant el pas de barca, a l’altre costat de RIU,

a la sènia a regar, tallar herba o collir fruita.

pas de barca

La FESTA MAJOR quan era petit

em permet recordar



9

• Els anys amb el pare (paleta de Lleida) i la mare (mestressa de

casa i pagesa), els germans i les cunyades, les nebodes i els nebots.

Els anys a l’escola a Riba-roja i a l’Institut de Flix.

Aquí recordo les meves aficions esportives.

Jugava al futbol (no era molt bo però hi posava il·lusió) i al tenis (aquí era

una mica millor, fins i tot vaig guanyar algun torneig de FESTA MAJOR).

Què el meu pare fos paleta i que jo, MOLT DE TANT EN TANT!, l’ajudes

com a manobre no crec que tingui res a veure en què avui sigui

arquitecte, o potser si.

Avui si que puc dir que el temps m’ha permès entendre

millor el que va suposar la construcció del PANTÀ de Riba-roja,

on el meu pare va venir a treballar per la construcció de la PRESA

i va conèixer a la meva mare.

construcció de la presa de Riba-roja1967
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la meva mare que dir de la meva mare? mestressa de casa i pagesa,

i l’artista de la família pels seus pastissets

Paquita fent el vermut al balcó uns dies abans

de Ca Anton i la partida amb les amigues de FESTA MAJOR

en temps de COVID (-)

2020 20222003

Aquest temps de PANDÈMIA ha estat molt dur, sobretot per la gent gran.

Moments per recordar, 2 fotos (-). Tenim que agrair l’esforç fet

per tots, però sobretot pels sanitaris, i recordar als que ens han deixat.

RECONEIXEMENT

a totes les mares que amb 

el seu esforç  i dedicació

fan possible la nostra

FESTA MAJOR
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La FESTA MAJOR quant ja vaig marxar cap a Barcelona, al 1981

em permet recordar

L’HAVER D’ANAR A ESTUDIAR fora per formar-te, fa difícil després el

tornar al poble a viure, i això cada any que passa és més evident amb el

nostre jovent.

ESPERO que a l’igual que:

• cada vegada veig més teixits associatius al poble

(al programa de festes he comptat fins a 19 entitats que es preocupen

pel nostre poble),

• cada any la FESTA MAJOR evoluciona en positiu i

• cada vegada hi ha més interès per la nostra CULTURA, PAISATGE

I TERRITORI sempre amb lo riu com a fil conductor.

TAMBÉ ESPERO que en els pròxims anys el nostre poble trobi el camí

per aprofitar certes dinàmiques d’inversió que són possibles perquè

tenim el que ALTRES POBLES DESITJARIEN, (-)

la riquesa cultural i paisatgística del nostre terme municipal.

El que dic no ho dic per quedar bé, sinó perquè la meva vocació i

professió (-) m’han permès posar en valor positiu el que de petit tenia al

meu voltant i no sabia valorar, EL NOSTRE TERRITORI (-)
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La meva relació amb LO RIU a Riba-roja comença amb l'il·lusionat

treball final de carrera del Club nàutic de Riba-roja al 1990

enfront de la sènia on acompanyava a la meva padrina

i va continuar amb la col·laboració en la Reserva Natural de Sebes

(amb la construcció del Mas del Director i el Mirador de les Cigonyes).

La vida professional em va portar a ser FUNCIONARI de l'administració:

• primer a l’Ajuntament de Mollet del Vallès

• i després a Barcelona

Agència del Carmel (Carmelitas )

Ajuntament de Barcelona

pas de barcaFESTA MAJOR   festa del Riu

1989
Paisatge + Territori
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En tots aquests anys he estat un privilegiat per poder treballar en allò pel

que vaig començar a formar-me,

on una part important de la feina ha estat COMPARTIR coneixements i

inquietuds amb totes i tots en el dia a dia.

Alguns de vosaltres coneixeu la meva vesant mes activista al barri de

Les Corts. Jo vivia en unes casetes com les del barri de Santo Domingo

(ara ja farà mes de 25 anys, es a dir més de la meitat de la meva vida a

Barcelona).

Ara estem lluitant perquè no es perdin les nostres històries viscudes en

el que va ser un petit poblet dins de la gran ciutat.

Barcelona no és Riba-roja però de vegades la mida d’un ajuntament és lo

de menys per defensar el que és important,

la memòria de veïnes i veïns. (-)

Retornant a la FESTA MAJOR

fins al 2013 recordo que

jo mai he estat molt de balls però si d’activitats diverses entre elles

la festa del RIU, (-)



sobretot per gaudir com de bé s’ho passen els demès,

i també veure la il·lusió de les nebodes i nebots,

amb les cares de felicitat ho deien tot. (-)

Però la FESTA MAJOR de 2013 (han passat 9 anys) pels de Ca Anton,

el valor d’aquestes festes va canviar amb la pèrdua

de la Mireia amb només 16 anys, el dia de Sant Bartomeu.

Els de Ca Anton volem agrair a TOT EL POBLE

el suport i l'escalf rebut aquella FESTA MAJOR.

Un cop tant dur que no se superarà mai,

els records sempre estaran presents,

però la vida continua (-)

Santa 
Madrona

2006

FESTA MAJOR   festa del Riu
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Les últimes FESTES MAJORS, 2019 i 2021,

les he tornat a viure amb il·lusió

perquè de vegades la vida, sense esperar-ho, et retorna als teus orígens.

Al juliol de 2019, al Museu Etnològic i de Cultures del Món,

vaig veure, a Barcelona,

el nostre poble de Riba-roja il·lusionat pel seu patrimoni cultural

i els seus forns d’oli de ginebre,

que fins aquell dia jo no sabia que existien.

Ara torno molt més sovint al poble, retrobant amics de quant era petit i

nous amics. Compartint històries i coneixements, fent cultura i paisatge

però SOBRETOT FENT POBLE.

2019
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Us puc dir que en el meu entorn professional quant els parlo

dels forns d’oli de ginebre, tots queden meravellats i tots insisteixen en

quin dia els podré acompanyar per fer-los una visita guiada.

I també us puc dir que la nostra FESTA MAJOR en realitat està en el

nostre procés educatiu, cultural i social com a riba-rojanes i riba-

rojans, encara que no sigueu conscients, perquè en realitat totes i tots

formem part de la història del nostre poble, dels seus valors com a

figotes i figots, i també formem part del nostre patrimoni, encara que el

més important no som nosaltres (les persones) o les pedres (els forns,

l’ermita de Santa Madrona o la de Berrús) sinó tot allò que va estar

primer,

el nostre territori i el paisatge de les nostres terres

i dels nostres avantpassats.

Riba-roja
2021
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I per anar acabant

La distància de viure físicament lluny del poble,

però sempre connectat em permet dir-vos:

• 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 totes i tots

(Santa 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 sobretot COMPARTIR entre totes i tots.

La FESTA MAJOR és de TOTHOM, grans i petits i cadascú la viu de

manera diferent.

• És un bon moment de deixar enrere per uns dies les nostres

preocupacions, ser-hi totes i tots presents i sumar les ganes

D’UN POBLE FORT I FESTIU.
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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 del RIU, veure i viure el

correfoc i els diables i moltes altres coses més. (-)

Us desitjo una bona FESTA MAJOR a tothom.

Visca RIBA-ROJA!

Visca la NOSTRA TERRA!

i Visca la NOSTRA FESTA MAJOR!
2022


