


Ribatans i ribatanes,  Amics i amigues,
Un any més inicio aquestes breus paraules al llibret 
de Festa Major venint d’un estiu extremadament 
calorós on les tempestes que protagonitzaven les 
nostres tardes d’estiu han esdevingut pràcticament 
inexistents. Ja ens agrada la calor al Pirineu però 
totes les masses piquen. 
I amb la calor xafogosa d’aquestes tardes d’estiu 
acabem de con�gurar el programa de Festa Major 
juntament amb la col·laboració inestimable i la gran tasca que desenvolupa la 
nostra Comissió de Festes, protagonista de l'organització dels actes i activitats 
que podrem gaudir petits i grans al llarg de la Festa Major d'enguany.
Enguany ja gairebé en plena normalitat enfoquem la Festa Major amb aquell 
pessigolleig a l'estómac del qui espera una celebració amb delit. Venim de dos 
anys esmerçant esforços per poder oferir-vos una Festa el més normal possible 
tenint en compte la responsabilitat que suposava organitzar aquest tipus 
d'esdeveniments que apleguen tanta gent. Per l'organització no va ser fàcil, i és 
en aquest petit escrit on apro�to per agrair, a tots els qui vau participar de les 
activitats seguint les pautes donades, la vostra responsabilitat i el vostre saber 
fer en cada un dels actes que vau gaudir.
Amb el seny i la responsabilitat que ens caracteritza, reprenem el format de la 
nostra Festa Major, la de sempre. Una Festa pensada per a tots vosaltres, petits 
i grans, on trobareu espais per gaudir, desconnectar, emocionar-vos i 
passar-ho bé amb la companyia que més desitgeu.
Per tant, arriben dies d'alegria a casa nostra, d'esbossar somriures des de 
primera hora del matí �ns que s’acabi la nit, i d'exprimir al 100% totes i cada 
una de les propostes que us oferim en aquest llibret de Festa Major. 
Com he esmentat anteriorment aquesta Festa Major no seria possible sense la 
tasca incansable de la nostra Comi que prepara al detall cada u n dels actes del 
programa. Vull apro�tar, també, per fer un sincer agraïment a totes les entitats 
del municipi que col•laboren en el bon desenvolupament d'aquest programa 
de Festa, les persones col•laboradores a títol individual, empreses i també 
personal de l'Ajuntament de Ribes; a tots ells i elles el més sincer agraïment. 
Només em queda desitjar-vos una molt bona Festa Major a tots i a totes, 
desconnecteu per uns dies de la rutina diària i endinseu-vos de ple a la vostra 
Festa! Que tingueu tots i totes una molt bona Festa Major 2022!

Mònica Sanjaume Colomer
Alcaldessa de Ribes de Freser.



SALUTACIÓ DE LA COMI
Ribetans i ribetanes, ja hi tornem a ser! Ens trobem a les portes dels dies més 
especials de l'any per nosaltres com a Comissió de Festes i estem segurs que per 
molta gent del poble. És la quarta vegada que la Comi actual ens dirigim a 
vosaltres abans d’aquestes dates i no ens deixa de fer moltíssima il·lusió. Les 
hem viscut de tots colors i moltes vegades ens hem hagut de resignar a no 
oferir-vos tot el que ens agradaria, però estem molt contents de la resposta que 
sempre ens heu donat. Com sempre hem dit la Festa Major la feu vosaltres.Ve-
nim de dos anys d’allò més difícils. Per això primer volem tenir un record molt 
especial per tots aquells que heu viscut moments complicats per culpa de la 
pandèmia. Con�em que aquests dies serveixin per tornar a veure un poble 
il·lusionat, feliç i que afronta les adversitats conjuntament. Entre tots ens hem 
d’ajudar perquè aquests dies siguin increïbles, perquè sí, tornem a les places i 
carrers de Ribes, d’on mai havíem d’haver marxat. A través d’aquest programa 
us presentem la Festa Major 2022. Voldríem dir-vos que la festa major que hem 
preparat està pensada perquè tots i totes en participeu, des dels més petits als 
més grans, i creiem que l’èxit d’aquesta festa es mesurarà en funció del grau de 
participació. Creiem que la millor manera de gaudir de la festa major és 
formant-ne part i no hi ha millor manera de fer-ho que participant d’ella. 
Desbordeu tots i cadascun dels actes, són vostres! Només ens queda agrair a 
tothom que ha fet possible que aquesta Festa Major tiri endavant. Primer a les 
entitats, que sempre sou una part indispensable d’aquests dies i sou el motor de 
la festa. Sense la vostra ajuda ni el vostre suport podríem tirar endavant res de 
tot això. Després a tots aquells que d’una manera o altra col·laboreu amb la 
festa,  sigui directa o indirectament. No ens volem deixar els treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament i tot l’equip de govern, per fer-nos costat en tot el 
procés d'organització. I per últim, us volem donar les gràcies per avançat a tots 
els que participareu i gaudireu de la Festa Major, fent que un any més en guar-
dem un record inesborrable. Ara sí, només ens queda desitjar-vos una molt 

bona Festa Major a tots! Ens trobem als actes, sempre a punt per gaudir!!!



Arriba la Festa Major! 
Comencen els preparatius, les converses, els nervis,
que no falti de res i que tot surti bé; però vosaltres, 

es nostres iaies, sempre sou allà implicades,
constants i senzilles.

A Vosaltres,
que sempre teniu el macarrons apunt,

que ens heu fet la vora de tots els pantalons,
que sempre teniu bistecs congelats,

que mai teniu un no per resposta,
que heu viscut moments difícils,

que alegreu totes les festes,

A Vosaltres, fortes i valentes, que sempre heu estat al capdavant de tots els 
esdeveniments, entregades i decidides per fer possible allò que us proposeu 
però des del darrera, sense fer-vos notar gaire, discretes i silencioses; aquest 

any creiem que us mereixeu un reconeixement i convertir-vos en les 
protagonistes que sempre heu sigut però mai se us ha homenatjat. 

A vosaltres, gràcies! 
Sense les iaies, no hi ha Festa Major!

CONCURS D’INSTAGRAM
Com ja és habitual els últims anys, volem que el 

record d’aquesta Festa Major duri per sempre!
Per això us convidem a fer fotos sense parar de tots 
els actes i que les pengeu a Instagramamb l’etiqueta 

#IaiesFM22.  

Tot el que pengeu serà revisat pel nostre jurat i 
estigueu a l’acte de cloenda,  us anunciarem els 

guanyadors o guanyadores!



engalanament de carrers i aparadors
En els últims anys estem perdent una de les tradicions més boniques que ha 
tingut la Festa Major de Ribes de Freser, la d’engalanar els carrers i balcons de 
tot el municipi. Hem d’aconseguir que aquests dies deixem el poble més bonic 
del que ja és i en puguem estar molt orgullosos. Per això us tornem a demanar 
que entre tots els veïns del carrer us animeu a engalanar el carrer amb allò que 
vulgueu, i si està relacionat amb el tema de la festa encara millor. A més, 
cadascú a títol personal també pot engalanar el seu balcó. En aquest sentit, us
recordem que hi ha els domassos de la Festa Major, que els podreu trobar el 
dia 11 a la paradeta de la Comi a la Plaça del Mercat, per penjar als vostres 
balcons. Hem parlat d’engalanar carrers i balcons, però també us animem a 
tots aquells que tingueu locals i botigues que el guarniu per aquests dies tan 
especials. Tots els carrers i locals decorats per la Festa Major seran revisats pel 
nostre jurat i en la cerimònia de cloenda s’efectuarà  la corresponent entrega 
de premis.

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

Un any més, durant el primer dia de la Festa Major tot el poble podreu escollir 
quins són elsmillors representants del nostre poble i en aquesta ocasió torna-
rem 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. A més, des de la Comi us informem que sortir escollits tindrà
avantatges en totes les activitats que es faran de la Festa Major.
Per ser seleccionats en la categoria infantil heu de tenir entre 8 i 13 anys, 
mentre que per la categoria adulta aquest any, hem eliminat les limitacions 
d’edat per convidar a tothom a formar-ne part!

Us podeu presentar de forma individual o bé en parella enviant les vostres 
dades personals (nom, cognoms i any de naixement) per correu electrònic a 
l’adreça lacomi.ribesdefreser@gmail.com. Les votacions es faran durant tot el 
dia 11 a la paradeta de la Comi a la Plaça del Mercat.



Dijous 11 d’agost:

De 10 del matí a 7 de la tarda a la Plaça del Mercat:
 Venda de samarretes (10€)
 Domàs de Festa Major (5€) i Pack Jove (20€)
Votació Hereu i Pubilla i Hereuet i Pubilleta 

A les 10 del vespre a la Plaça de l’Ajuntament,
Pregó de Festa Major a càrrec de Nina Solà Carbonell i Jordi Font Alonso
de Mambo Project. Sense iaies no hi ha Festa Major. #IaiesFM22

Seguidament a la Plaça de l’Ajuntament,
Nit de DJ’s amb DJ Kastix i DJ Hulb3r. 

* Aquest any les samarretes de Festa Major aniran per encàrrec previ (abans del 4/8) a 
través del següent formulari i es podran recollir a la paradeta de la Comi del dijous 11 
d’agost. També es podran comprar aquest mateix dia. 
Demana la teva a  https://forms.gle/MrVaP8ggDvLzqqAY6
*Pack Jove: 20€
Inclou: Samarreta de Festa Major i sopar del Jovent del dia 16. 

Divendres 12 d’agost:

A partir de les 10 del matí �ns les 12 del migdia a la Font de Santa Caterina,
Gimcana naturalistafauna que trenca fronteres, a càrrec de l’Associació 

Mediambiental Crataegus.

De 16h a 21ha la Font de Santa Caterina, 
Tir amb arc per a tots els públics a càrrec del Club d’Arquers Vall Fosca 

A les 6 de la tarda al Teatre Municipal,
passada de fotogra�es antigues de Ribes de Freser

a càrrec de l’Arxiu Fotogrà�c de Ribes. 

A partir de les 12 de la nit al Pavelló d’Esports, Festa Flaix FM
amb els DJ’s Miquel Gonzalez, Hector Ortega i Edgar Manchado. 
*Preu entrada: 5€  *Venta d’entrades anticipades a l’O�cina de Turisme



11a Anar Fent rural running
El diumenge 14 torna la Rural Running organitzada pels Bombers Voluntaris de 
Ribes de Freser!! I ja sabeu què vol dir això, diversió assegurada. Us volem veure 

suar la cansalada per la nostra vall sigui corrent, caminant o a quatre grapes. Ens és 
igual, però som-hi tots. Com sempre, us  esperen moltes novetats i sorpreses amb 
les proves, però continuarem gaudint d’algunes de les més emblemàtiques com el 

tobogan d’aigua al Passeig Taga.

Us podeu apuntar a la cursa mini si teniu entre 8 i 13 anys i a la d’adults a partir dels 
14 anys. Les inscripcions les podeu fer a través del portal inscripcions.cat. Aquest 

any les sortides es faran a partir de les 09:30h a la Plaça del Mercat.

Per tal d’estar al cas de qualsevol novetat us recomanem seguir l’Instagram dels
Bombers Voluntaris (@bombersribes) i de la Comissió de Festes (@comideribes).

Dissabte 13 d’agost:

A les 11 del matí pels carrers de Ribes, Viacrisi Infantil. 
Inici a la Plaça de l’Ajuntament. 

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

A 2/4 d’una del migdia al Passeig de la Saida,
Festa de l’Escuma.

 
A les 4 de la tarda, al Camp de Futbol Municipal,

Partit de Futbol Bombolles. 
*Inscripcions mitja hora abans al Camp de Futbol. 

A 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça del Mercat,
audició de sardanes a càrrec de la Cobla Marinada. 

A partir de les 12 de la nit al Pavelló d’Esport,
DJ Franxo, Tapeo Sound System i DJ Limonetty. 

*Preu entrada: 3€
*Venta d’entrades anticipades a l’o�cina de turisme



Diumenge 14 d’agost:

A 2/4 de 10 del matí des de la Plaça del Mercat 11a Cursa d’Obstacles 
“Anar Fent Rural Running” organitzada pels Bombers Voluntaris de Ribes 

de Freser. *Inscripció prèvia a inscripcions.cat

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

A la 1 del migdia a la Plaça del Mercat,
Vermut Electrònic amb DJ Rafa i DJ Mdmh.

A 2/4 de 4 de la tarda a la Plaça del Mercat, Exposició d’Andròmines. 

A les 4 de la tarda, des del carrer Eudald Coma �ns a la Plaça del Mercat
 II Baixada d’Andròmines.

*Inscripcions a l’Instagram de la Comissió de Festes (@comideribes)

A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal, 
Concert a càrrec de la Coral de Ribes de Freser.  

A partir de les 12 de la nit al Pavelló d’Esports,
Angangas i Animal DJ

*Preu entrada: 3€
*Venta d’entrades anticipades a l’o�cina de turisme

baixada d’andròmines
Per l’èxit que va tenir la primera edició i per les demandes de molts ribetans i 
ribetanes amb ganes de construir, us podem anunciar: que torna la Baixada 
d’Andròmines! Aquest any, amb més obstacles, més atrevida, amb més pendent i 
esperem, que amb més corredors! Us animem a construir les vostres andròmines: 
sense motor, sobre rodes i amb frens... sobretot, amb frens!
La baixada és oberta a totes les edats i categories: individual o bé en grup. Hi 
haurà premis per les millors andròmines. Estigueu al cas de les xarxes socials de 
la comi (@comideribes) i us anirem donant més informació! 
Vinga, a construir!



Dilluns 15 d’agost:  

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

A les 12 del migdia a l’Església de Santa Maria, O�ci Solemne

A la una del migdia a la Plaça del Mercat,  
Ball de Dragonets i Diables i Ball Vermut.

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 a càrrec 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: 5€

* Venta anticipada a l’ o�cina de turisme

A les 10 del vespre a la Plaça del Mercat, Concert Popular de Festa Major 
amb Cesk Freixas i N’Rock-Cat



iaia DE MAMBO PROJECT
16 d’agost 12h i 18h, Teatre Municipal

Dirigit per Nina Solà Carbonell i Jordi Font Alonso

Arribes a casa i sents una olor espectacular que ve de la cuina. La iaia, amb 
el davantal posat, està bullint l’escudella i prepara pilotes amb paciència. 

En veure’t t’abraça fort i et fa petons per tota la cara mentre et deixa restes 
de farina per la samarreta. Pregunta per tu, per tots, et talla uns trossets de 

fuet i te’ls has de menjar encara que no tinguis gana. Tarareja en Machín 
mentre para taula, estén una rentadora i prepara l’amanit. És capaç de fer 

10 coses a la vegada i no descansa. L’observes i penses, és única. I et pregun-
tes: què en saps d’ella?, com va créixer?, què feia a l’escola?, què li agradava?, 

com es va enamorar?. Penses que la seva història està marcada pel silenci, 
per les cures, per l’anonimat. I li preguntes: 

iaia, si féssim un espectacle que parlés de tu, com voldries que fos?

Iaia de Mambo Project és una obra de teatre documental i immersiva on el 
públic entrarà al menjador de casa la iaia i es trobarà assegut en taules al 
mig de l’espai escènic per transportar-se a diferents etapes de la vida de la 
iaia. Un espectacle on conviuen passat i present per conèixer i entendre la 

història de les nostres iaies.



Dimarts 16 d’agost
A les 11 del matí a la Piscina Municipal, per als més petits, in�ables estil 

“Humor Amarillo”. 

A les 11 del matí al Camp de Futbol, Taller de Circ per a totes les edats
a càrrec de la companyia Viu i Riu

A les 12 del migdia al Teatre Municipal, primera passada de l’obra de teatre
Iaia de Mambo Project.  *Preu entrada: 20€

* Venta anticipada a la o�cina de turisme �ns l’11 d’agost a 15€

A 2/4 de 5 de la tarda al Camp de Futbol, Partit de Festa Major .

A les 6 de la tarda al Teatre Municipal, segona passada de l’obra de teatre
Iaia de Mambo Project.  *Preu entrada: 20€

* Venta anticipada a la o�cina de turisme �ns l’11 d’agost a 15€

A 2/4 de set de la tarda a la Plaça del Mercat, sardanes amb la Cobla Marinada. 

A les 8 del vespre a la Font de Santa Caterina, Sopar del Jovent
i Bingo Musical. *Preu sopar: 15€

* Inscripcions a  https://forms.gle/qbzoG5hYRCB7KUjX9
A partir de 2/4 d’una de la matinada, Nit del Jovent amb

Band Idos Perversions i DJ OGT.

Dimecres 17 d’agost: 
A les 12 del matí a la Font de Santa Caterina, concert infantil amb Xiula. 

A les 6 de la tarda a la Plaça de Mercat, concert de Festa Major amb
la Principal de la Bisbal. 

A les 6 de la tarda a la Font de Santa Caterina, Festa Holy amb DJ Franxo
*Preu de les bosses: 1 bossa = 2€; 6 bosses = 10€

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 Futbol Municipal, Cloenda de la Festa Major. 
Castell de Focs i repartiment de premis. 

Seguidament, a la Plaça del Mercat, Cinema a la Fresca amb l’última versió de 
la pel·lícula “El Rey León”. 




