














el GOT de la
FESTA MAJOR

Des de la Comissió de Festes 
fem una passa endavant per 
convertir la Festa Major en un 
esdeveniment el màxim de 
sostenible possible. Sabem que 
hi ha moltes coses a millorar 
en aquest sentit però la
primera passa, és la creació 
d’un got reutilitzable amb la 
imatge gràfica de la Festa 
Major que ha de servir per 
aquest esdeveniment i tots els 
que es puguin dur a terme la 
resta de l’any.  Amb l’ús 
d’aquest got evitem el 80% de 
les deixalles generades en un 
esdeveniment com aquest i 
reduïm la gestió i cost de la 
neteja del recinte. 
Com funciona? Molt fàcil. 
Adquireix un got a la barra de 
la festa deixant un dipòsit
d’un euro per l’ús del got 
reutilitzable, utilitza’l tantes 
vegades com calgui i a l´últim 
ball de la festa podreu retornar 
el got recuperant el dipòsit 
inicial.  Fem una Festa Major 
el més sostenible possible, 
fem-ho entre totes i tots. 







Engalanament
de carrers
i aparadors

Ara que ja sabeu el tema ja 
no teniu cap excusa! Volem 
veure tot el poble ben guarnit 
per aquests dies tan especials 
per tots!  Sabates de set vetes, 
castenyoles, vestits tradicio-
nals, una bona barretina… 
Tot el que us vingui a la ment 
és una bona eina per deixar 
el poble encara més bonic del 
que ja és. Us animem a que 
tots els veïns us decidiu a 
engalanar els carrers i els 
vostres balcons, així com tots 
aquells que tingueu una 
botiga o un local us convidem 
a deixar els vostres aparadors 
plens d’alegria i de colors.

PD: Demanem que es tingui 
molt respecte per tot el
material que s’utilitzi per a la 
decoració. Construir és fer 
poble. Destruir és fer el ridícul.

Elecció de
l’Hereu i la Pubilla
i l’Hereuet i la
Pubilleta

Un any més, durant el primer 
dia de la Festa Major tot el 
poble podreu escollir quins són 
els millors representants del 
nostre poble i en aquesta ocasió 
tornarem a tenir dues parelles 
que podran dir, orgulloses, que 
són els hereus i les pubilles de 
Ribes de Freser. Sou la base del 
futur d’aquest poble, així que no 
deixeu escapar l’oportunitat de 
ser els representants en els 
grans actes de la festa i del 
poble.
Per ser seleccionats en la cate-
goria infantil heu de tenir entre 
8 i 13 anys, mentre que per la 
categoria juvenil n’heu de tenir 
entre 14 i 22.
Us podeu presentar de forma 
individual o bé en parella 
enviant les vostres dades perso-
nals (nom, cognoms i any de 
naixement) per correu electrò-
nic a l’adreça
lacomi.ribesdefreser@gmail.com.
Les votacions es faran durant 
tot el dia 13 a la Plaça del 
Mercat. 



Concurs

Instagram

La Festa Major només 
dura uns dies, però el seu 
record pot perdurar per 
sempre. Feu fotos i vídeos 
sense parar i inundeu les 
xarxes socials de l’alegria 
que desbordarà Ribes de 
Freser aquests dies. 
Escolliu els colors de la 
Holi, els balls de l’Esbart, 
aquella barreja de pati-
ment i alegria en la cares 
dels corredors de la Rural, 
les millors caigudes de 
l’Humor Amarillo, el que 
vulgueu, i pengeu-ho a 
Instagram amb l’etiqueta 
#ABallarFM19. Tot el que 
pengeu serà revisat pel 
nostre jurat i estigueu ben 
atents en l’entrega de 
premis de l’acte de
cloenda per veure si sou 
els guanyadors!



DIMARTS
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De 10 del matí
a 7 de la tarda

a la Plaça del Mercat:
Venda de samarretes i Pack Jove

(preu samarreta 10€)
Votació Hereu i Pubilla i Hereuet i Pubilleta

A les 5 de la tarda
a la Plaça del Mercat Presentació del Punt Lila,

espai de prevenció i actuació contra les agressions sexistes.

A les 8 de la tarda a la Plaça de l’Ajuntament,
Pregó de Festa Major. Celebrem els 75 anys de l’Esbart 
Eudald Coma de Ribes de Freser. #ABallar

A les 10 de la nit a la Plaça del Mercat,
Audició de Sardanes d’inici de Festa Major

amb la Cobla Marinada

A partir de les 12 de la nit al Pavelló Municipal d’Esports,
Nit del Jovent amb Roba Estesa, Auxili i PD Exiliats.
Preu d’entrada: 12€ + consumició
Venda d’entrades anticipades a 10€ +consumició a l’Oficina de Turisme a 
partir de l’1 d’agost i a la Plaça del Mercat durant el dia 13.

*Pack Jove: 25€
Inclou: Samarreta de Festa Major, entrada a la Nit del Jovent del dia 13  i 

sopar del Jovent del dia 14. Tots aquells que compreu l’entrada a l’Oficina de 
Turisme podreu venir a recollir el Pack Jove el dia 13 a la Comi Shop presen-

tant la vostra entrada; només haureu d’abonar els 15€ de més.



Sopar
del Jovent

Un any més tornarem a tenir 
el sopar del Jovent, però 
aquest any ve carregat de 
novetats. Serà el dimecres 14 
a partir de les 20:00h a la 
font de Santa Caterina, per 
passar una gran estona tots 
plegats abans que comenci el 
concert de Vizuri i DJ OGT 
allà mateix. Proves, normes, 
música i moltes sorpreses que 
us tenim preparades perquè 
passem una estona sense 
parar de riure i ho puguem 
recordar durant molt temps. 
Us hi volem a tots, i és que 
com bé es diu com més serem 
més riurem. Us hi podeu 
apuntar si teniu més de 16 
anys i si en teniu menys 
de…noooo! És el sopar del 
Jovent, però per joves d’espe-
rit i per això tots podeu venir 
a passar una bona estona! 
Només heu de portar set, 
gana i alegria!



DIMECRES
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A les 11 del matí
a la Piscina Municipal,
per als més petits,
inflables estil Humor Amarillo
*Activitat gratuïta

A les 11h del matí a la Sala d’Exposicions
del Casal de Cultura, inauguració de l’exposició
“ 75 anys de l’Esbart Eudald Coma”
*La exposició romandrà oberta durant tota la Festa Major de 12 del matí a 7 de la tarda.

A la 1del migdia a la Piscina Municipal,
per a adults, inflables estil Humor Amarillo. *Activitat gratuïta

A les 5 de la tarda a la Plaça del Mercat,
Zumba per a totes les edats
A 2/4 de set de la tarda a la Plaça del Mercat,
concert per a tota la família a càrrec de Jordi Tonietti.
Al acabar hi haurà xocolata desfeta per tothom.
*En cas de pluja es traslladarà al Teatre Municipal de Ribes de Freser

A les 8 del vespre a la Font de Santa Caterina
Sopar del Jovent . *Preu sopar: 10€

A les 10 de la nit a la Plaça del Mercat,
audició de sardanes amb la Cobla Marinada

A partir de 2/4 d’1 de la matinada
Ball a la Font de Santa Caterina amb Vizuri i Dj OGT. 



sopar
popular

És una de les novetats que 
ens fa més il·lusió d’aques-
ta Festa Major. El dinar del 
dia de Festa Major, acom-
panyats de la família i 
algun amic, és sagrat. 
Quins tiberis eh! Però i 
sopar, què? Doncs aquest 
any volem que el dia 15 
d’agost veniu a sopar amb 
nosaltres a la Plaça del 
Mercat. Tots junts, per fer 
més poble que mai. Nens, 
adolescents, adults, pares, 
avis…volem compartir amb 
vosaltres el sopar més gran 
(i econòmic) que hagi vist 
mai aquest poble. I per si 
amb el sopar no en teniu 
prou, us hem preparat un 
magnífic concert per 
postres amb dos grups de 
kilòmetre zero que ens fa 
moltíssima il·lusió que 
participin de la nostra festa, 
els Randellaires i el Marcel 
i la Júlia.



DIJOUS
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A les 11 del matí pels carrers de la vila,
Cercavila a càrrec dels
Gegants i Grallers de Ribes de Freser.

A les 12 del migdia a l’Església de Santa Maria,
Ofici Solemne

A la 1 del migdia a la Plaça del Mercat, 
Ball de Dragonets i Diables i Ball Vermut
amb balls vuitcentistes amb la Cobla Marinada

A 2/4 de 2 del migdia a la Plaça del Mercat
½ audició de sardanes amb la Cobla Marinada

 A les 2/4 de 6 de la tarda des de la Plaça del Mercat,
Seguici de Festa Major amb els
Dracs i Diables de la Vall de Ribes, els Gegants de Ribes, 
l’Esbart Eudald Coma i la Cobla Marinada

Seguidament a la Plaça del Mercat,
Ballet de Déu amb la secció infantil i adulta de l’Esbart 
Eudald Coma i la Cobla Marinada.

A les 7 de la tarda a la Plaça de l’Ajuntament,
audició de sardanes amb la Cobla Marinada

A les 9 del vespre
a la Plaça del Mercat,
Sopar Popular
*Preu sopar: 3€

A les 10 de la nit
a la Plaça del Mercat,
Concert Popular 
amb Randellaires i
Marcel Lázara i Júlia Arrey



Gimcana
naturalista:

Qui viu
a les nostres
muntanyes? 

Des de Crataegus Associació 
Mediambiental ens encanta 
que aquests dies Ribes estigui 
de festa! Però realment creiem 
que vivim en un entorn tan 
privilegiat que ho hauríem de 
celebrar cada dia. És per això, 
que amb una gimcana diverti-
da apta per a tots i totes 
podrem descobrir les espècies 
amenaçades i emblemàtiques 
del Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser, 
aquest espai natural protegit 
que tenim el plaer de tenir aquí 
mateix!
Us convidem a passar un matí 
d’investigació on aprendrem 
totes les curiositats d’aquest 
racó de món tan màgic!

Es prega inscripció prèvia
als telèfons: 
667 116 811 // 690 79 65 82
o a les adreces electròniques:
 pnterfreser.tes@gencat.cat // 
crataegusassociacio@gmail.com

Ave Machín
a càrrec de BubulinaCabaret i els 
músics Fumata Rosa

Vine a gaudir d’aquest meravellós 
espectacle d’humor! Un recital de 
cançó vintage amb ingredients 
teatrals que el situen en l’òrbita de 
la comèdia musical: personatges de 
ficció; monòlegs i diàlegs; gags 
escènics... i sobretot bona música. 

La retòrica amorosa i dramàtica dels 
boleros s’ha integrat en el context 
d’una divertida sàtira religiosa. Si bé 
l’esperit de l’obra és irreverent, no 
es perd mai un respecte escrupolós 
per la interpretació musical. 

Assistim a la celebració d'una 
cerimònia, entre catòlica i pagana, 
que donarà peu a un seguit d’esce-
nes hilarants inspirades en el vodevil 
o les variétés. 
A l’estètica retro del cabaret, se li ha 
afegit el pebre picant del sacrilegi. 

Que Machín ens perdoni! 



DIVENDRES
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A les 10 del matí a la Font de Sta. Caterina,

gimcana naturalista 
“Qui viu a les nostres muntanyes?”

a càrrec de l’Associació Mediambiental Crataegus
i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

A les 12 de migdia a la Plaça del Mercat,
Taller de Dansa Tradicional Catalana

amb l’Esbart Sant Martí de l’Ateneu Torellenc

A les 6 de la tarda a la Font de Santa Caterina,
Festa Holi amb DJ Franxo

*Preu de les bosses: 1 bossa = 2€; 6 bosses = 10€

A les 10 de la nit al Teatre Municipal, espectacle irreverent
d’humor i música, “Ave Machín”

a càrrec de la Bubulina Cabaret i la Fumata Rosa
*Preu de l’entrada a taquilla: 12€

*Venda d’entrades anticipades a 10€ a partir de l’1 d’agost a l’Oficina de 
Turisme i durant el dia 13 a la Plaça del Mercat

A partir de 2/4 d’1 de la matinada
al Pavelló d’Esports

 Festa Flaix FM Club
amb els DJ’S

Jordi Vèliz,
Sergi Domene

i els Rookies.
*Preu entrada:

10€ +  consumició    



anar fent
rural running

Caminant, corrent, de 
genolls o ballant, ja que és 
l’any de l’Esbart. Feu-la com 
vulgueu!! Però un any més 
amb la Festa Major tenim la 
nostra cursa predilecta que 
organitzen els Bombers 
Voluntaris de Ribes, l’Anar 
Fent Rural Running, i us 
volem veure suar una mica 
la cansalada (i les birres). 
Si teniu més de 8 anys us 
podeu inscriure a través del 
portal inscripcions.cat. La 
sortida de les categoria 
d’adults serà a les 9:50h i la 
dels més petits a les 10h. Les 
dues curses sortiran i
acabaran a la Plaça del 
Mercat. Continuarem 
oferint-vos la diversió del 
tobogan d’aigua i nous i 
divertits obstacles al llarg de 
la cursa. Els menors de 18 
anys recordeu portar
l’autorització dels pares
per participar.



DISSABTE
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  A les 10 menys 10 del matí
des de la Plaça del Mercat, 

8ª Cursa d’Obstacles
“Anar Fent Rural Runing”

organitzada pels Bombers Voluntaris de Ribes de Freser.
*Inscripció prèvia a inscripcions.cat

De 10 del matí a 2 del migdia al Passeig Taga,
Tobogan Aquàtic Gegant per a tota la família

 A 2/4 de 5 de la tarda al Camp de Fútbol Municipal,
Partit Popular de Festa Major

A les 6 de la tarda a la Plaça del Mercat,
Concert + Ball de Festa Major amb “La Band Gogh”

A partir de 2/4 de 12 de la nit al Pavelló Municipal,
Nit de Versions

amb Autoput, Tapeo Sound System i PD Nanfu
*Preu d’entrada: 7€ + consumició



Viacrisi
infantil

Amb alguna fusta i una mica 
d’inspiració ho podeu tenir 
tot a punt per participar en 
una de les activitats més 
divertides de la festa. Toca 
que els més joves del poble 
facin penitència per tot allò 
que han fet durant l’any, 
però ho farem amb un 
somriure. Disfresseu-vos, 
munteu una carrossa i sortiu 
disposats a quedar ben xops.
Als pares us toca muntar 
una carrossa ben divertida 
per la canalla, però sinó 
sempre podeu participar com 
a comparsa. Això sí, no us 
oblideu d’omplir tots els 
globus d’aigua que pugueu 
per fer una guerra d’aigua 
per tots els carrers del poble 
durant el recorregut. Ribe-
tans i Ribetanes, prepareu 
les mangueres i les galledes, 
que no en podem deixar cap 
de sec!
I per acabar, festa de l’escu-
ma i una bona xocolatada 
per recuperar forces al 
Passeig de la Saida. 



DIUMENGE
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A les 11 del matí

pels carrers de Ribes
i des de la Plaça de l’Ajuntament,

Viacrisi Infantil
*Preu Inscripció: 3€ per persona

*Inscripcions mitja hora abans a la Plaça de l’Ajuntament

A 2/4 d’1 del migdia al Passeig de la Saida,
Festa de l’Escuma a càrrec de Virivirom

A les 6 de la tarda a la Plaça del Mercat,
mostra de balls tradicionals

a càrrec de l’Esbart Eudald Coma i altres esbarts

A 2/4 de 8 de la tarda al Teatre Municipal,
concert a càrrec de la Coral de Ribes

A 2/4 de 10 del vespre pels carrers de Ribes, Correfoc
a càrrec de la Colla de Dracs i Diables de la Vall de Ribes

A les 10 de la nit al Camp de Fútbol Municipal,
Cloenda de la Festa Major. Castell de Focs

i repartiment de premis. 





Festa Major de Bruguera 2019
Divendres 9 d’agost
A 2/4 de 10 del vespre,
Sopar Popular i en acabat quinto pels veïns i veïnes del poble.

Dissabte 10 d’agost
A 2/4 de 9 del matí,
caminada popular amb esmorzar per tots els participants

A 2/4 d’una de la matinada, 
Nit de DJ’s amb DYey i PD Kasta amb servei de barra
de la Comissió de Festes de Ribes de Freser

Diumenge 11 d’agost
A 2/4 d’una del migdia, Ofici Solemne

A les 5 de la tarda, festa per la mainada amb inflables
i actuació de màgia a càrrec de David el Mag.
Seguidament xocolatada per tothom. 

Festa del Carrer Major
Dilluns 19 d’agost, tot el dia,
 
A les 10 del matí, 
Tir amb arc

A les 11 del matí,
Pintura al carrer i tot seguit gimcana de bicis

A les 4 de la tarda, 
Jocs de cucanya i xocolatada

A les 10 del vespre,
Passant de cap grossos, traca i ball

Organitza: Comissió de Festes del Carrer Major





activitats

AGOST

Dissabte 10 d’agost
- A partir de les 10 del matí a la Plaça del Mercat i al 
Carrer Eres, VIIIena Trobada de Puntaires i Fira de 
Manualitats. Org.: Associació de Dones de la Vall de Ribes
- A 2/4 de 7 de la tarda a la Plaça del Mercat, audició 
de sardanes amb la Cobla Genisenca
Organitza: Amics de la Sardana de Ribes de Freser

Diumenge 11 d’agost
- A partir de les 10 del matí a la Plaça del Mercat i al 
Carrer Eres, Fira de Manualitats
Organitza: Associació de Dones de la Vall de Ribes
- A les 7 de la tarda a la Plaça del Mercat, Concert 
d’Estiu amb el Trio ítaca i la col·laboració especial 
de la Coral de Ribes. Organitza: Regidoria de Cultura

Dilluns 19 d’agost
- Tot el dia, Festa del Carrer Major

Dissabte 24 d’agost
- De 4 de la tarda a 8 del vespre al Teatre Municipal, 
Donació de Sang.
Organitza: Donants de Sang de la Vall de Ribes
- A les 10 del vespre a la Plaça del Mercat, Espectacle 
de màgia per a tots els públics amb la companyia Set 
de Màgia. Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 25 d’agost
- A 2/4 de 7 de la tarda a la Plaça del Mercat, audició 
de sardanes dedicada a la Gent Gran amb la 
Cobla La Principal de Terrassa.
Org.: Amics de la Sardana de Ribes de Freser

Dissabte 31 d’agost
- A les 10 del vespre a la Plaça del Mercat, Cantada 
d’Havaneres amb el Grup d’Havaneres Americanus, 
amb rom cremat per tots els assistents
Organitza: Regidoria de Cultura amb la col·laboració de 
l’Associació de Dones de la Vall de Ribes

Consulteu els programes a part de les projeccions
de pel·lícules al Cinema Catalunya

programades pels Amics del Cinema de la Vall de Ribes

Dissabte 3 d’agost
- Durant tot el dia a la Plaça del Mercat,
Gran Rifa del Carrer Major
Organitza: Comissió de Festes del Carrer Major
- A les 10 del vespre a l’Església de Santa Maria,
Concert del 34è Aplec de la Sardana del Pirineu 
de Ribes de Freser.
Organitza: Amics de la Sardana de Ribes de Freser

Diumenge 4 d’agost
-  A 2/4 d’11 del matí i a les 4 de la tarda a la Plaça del 
Mercat,34è Aplec de la Sardana del Pirineu de 
Ribes de Freser.
Organitza: Amics de la Sardana de Ribes de Freser

Dimecres 7 d’agost
- De 5 de la tarda a 10 del vespre entre la Font de Santa 
Caterina i el CEINR, “Bat Night”, jornada divulgativa 
a l’entorn dels rat-penats, a càrrec del Museu de 
Ciències Naturals de Granollers i l’associació mediam-
biental Crataegus
Organitza: Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Divendres 9 d’agost
- A les 7 de la tarda al Cafè de la Plaça, música en viu 
amb el grup N’Rock-Cat refrescat amb els millors 
Gintònics. Organitza: El Cafè de la Plaça
- A les 7 de la tarda al Teatre Municipal, presentació del 
llibre “Els fortins de Franco a la Vall de Ribes”
de Carles Punceranu
- A les 10 del vespre a la Plaça del Mercat, Quinto dels 
Gegants.Organitza: Gegants i Grallers de Ribes de Freser



impremta

vallès



Ara que tanquem aquesta Festa Major només ens 
queden paraules d’agraïment. Com a nova Comissió 

de Festes de Ribes de Freser estem encantats de la 
rebuda que tot el poble ens heu donat. Ens heu estès la 

mà des del primer dia, sobretot des de les entitats, i 
això ens fa molt feliços i ens dona moltíssima empen-
ta. Gràcies per estar sempre disposats a ajudar-nos a 
tirar endavant tot el que ens hem plantejat des que 

vam arrencar abans de Cap d’any.
També hem de donar les gràcies a tots els ribetans i 

ribetanes que d’una manera o una altra heu posat el 
vostre granet de sorra perquè tot surti bé. En especial 
gràcies a tots els voluntaris que hem tingut durant la 

festa, gràcies als treballadors del consistori que heu fet 
la feina més fàcil i també heu perdut el vostre temps 

perquè tot això sigui possible així com donar les 
gràcies al actual equip de govern.

No ens volem oblidar d’agrair a tots i totes aquelles 
que ens heu precedit, a totes aquelles que heu format 
part de la Comissió de Festes de Ribes us volem dir 
que som la vostre herència i el millor homenatge es 

continuar amb la tasca que ens veu deixar.
Ens queda molt camí per recórrer junts. Després d’uns 

dies per recuperar forces nosaltres ens tornarem a 
posar a treballar. I ho farem amb tota l’experiència 

que aquesta primera etapa ens ha donat.
Ho farem millor, ho prometem.

MOLTES GRÀCIES
RIBES!








