


15 d’agost, dilluns de 1938
Enyoro Ribes. Pensar-hi és com una 
palpitació, la mateixa que em sentia quan hi 
anava a l’estiu o per algun fet de la família. 
L’aigua, els prats, aquelles muntanyes que 
es precipiten, el mateix aire i el parlar de la 
gent, tot em fa impressió, només de pensar-
hi. Avui era la festa major, la Mare de Déu 
d’Agost.

14 d’agost, dilluns de 1939
Per fi soc a Ribes. Escric a la taula del 
menjador. Que feliç que soc aquí dalt! Vaig 
marxar-ne fa tres anys, criatura encara, 
grassó i despreocupat i hi torno fet un 
home, diuen, més alt i molt prim. Hi torno, i 
això no ho saben, canviat per dins. Avui és la 
vigília de la festa major. No n’hi havia hagut 
des de fa quatre anys.

Elogi de  
Ribes de  
Freser per  
Joan Triadú i Font

15 d’agost, dimarts de 1939
Sardanes a Ribes, vigilades per la guàrdia 
civil. Sardanes de festa major, després de 
la repicada de campanes amb l’església 
esfrondada. El meu pare les balla totes i li 
sap greu que jo no m’hi vulgui afegir.
Però m’estimo més sentir la música. M’estava 
posat a tocar de la barana de la plaça, sobre 
el riu.

17 d’agost, dijous de 1939
He procurat anar a tot el que hi havia 
programat de la festa. Al vespre vam tenir 
processó i després del ruixat de cada dia, 
feia un caient de la tarda frec i lluent.

18 d’agost, divendres de 1939
Vaig anar a la tornaboda. Una gentada 
menjant a prop de la font, al prat. Només 
veig els verds,  del prat i del bosc, i els colors 
dels vestits de les noies. Què ho fa que m’hi 
senti tan bé? Ja no em pensava tornar mai 
més a veure això, aquests anys, i no sabia 
que ho veuria amb uns altres ulls. Ha estat 
tornar a la infància. Però Ribes en aquests 
moments, aquests dies és el mateix. Me 
l’estimo i m’hi sento estimat.

Del llibre Dies de memòria 1938-1940.
Diari d’un mestre adolescent
(2001)



Ribatans i ribatanes, Amics i amigues,  

Enceto l’agost escrivint aquestes ratlles de benvinguda pel llibret de la 
Festa Major. Amb aquella il·lusió que ens caracteritza als ribatans, 
esperem amb molt d’entusiasme els dies més calorosos de l’any i 
aquelles nits que, malgrat pensem que no tindrem fred, no podem 
sortir de casa sense la jaqueta sota el braç.

Un any ha passat d’ençà de l’última Festa, una festa diferent però la 
nostra Festa Major. I com cada any amb la inestimable organització de la 
Comissió de Festes i la col·laboració de les diferents entitats ribatanes 
hem programat una Festa perquè la pugueu gaudir al 100% adaptada a 
la normativa vigent, i adequada per a tots els públics.

Enguany estem d’aniversari, el Teatre d’Emergència celebra 30 anys! Tres 
dècades de somriures, emoció, creativitat, dins i fora dels escenaris. 
Trenta anys de col·laboració i complicitat inestimable amb els veïns i 
veïnes de Ribes. Des del consistori ribatà felicitem aquest aniversari i us 
encoratgem a seguir portant a terme totes i cada una de les idees 
engrescadores que fan que petits i grans sortim de casa per passar una 
bona estona al vostre costat durant tot l’any.

Només em resta animar-vos a participar de les activitats organitzades 
per a vosaltres durant aquests dies d’alegria i il·lusió; desitjo que gaudiu 
al màxim de la nostra Festa Major amb totes les mesures de seguretat, 
seguint la normativa vigent i les indicacions de l’organització.

 Molt bona Festa Major 2021!

 
Mònica
Sanjaume i
Colomer

Alcaldessa de
Ribes de Freser



festa

SALUTACIÓ DE LA COMI
Ribatans i ribatanes, 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 tercera 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 agrada-
ria, però estem molt contents de la resposta que sempre ens heu 
donat. Com sempre hem dit la Festa Major la feu vosaltres. Per 
desgràcia, igual que ens va passar l'any passat, serà una Festa 
Major diferent. No ens podem oblidar que la Covid-19 continua 
entre nosaltres i que ens obliga a canviar moltes coses a les que 
estem acostumats. Ens toca fer-ho, però això no treu que espe-
rem que pugueu gaudir moltíssim d'aquests dies.

Venim d’un any i mig d’allò més difícil. 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. No oblideu que la 
força d’aquest poble és la seva gent, i ara és el moment que s’ha 
de veure més que mai.



festa major

A través d’aquest programa us presentem la Festa Major 2021. No us enganya-
rem. No és la festa que esperàvem poder fer. Ha tornat a ser un any complicat 
per organitzar-ho tot, i és que teníem l’esperança d’arribar a aquestes dates en 
una situació de la pandèmia molt més positiva. Però no ha pogut ser, i ens 
veiem obligats a celebrar tots els actes respectant les mesures actuals per 
prevenir la Covid-19. És la millor i gairebé única manera per garantir la segure-
tat de tots. En algunes coses podrem fer més que ara fa un any i en altres 
menys, però ho afrontem tot amb moltes ganes perquè passar-nos-ho bé 
estem segurs que ho farem. El que sí que hem de demanar és la vostra col·labo-
ració a l’hora de respectar les mesures previstes en cada acte, tot i que no tenim 
cap dubte que la tindrem.

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, ja sigui directa o indirectament. No ens volem 
deixar l’Ajuntament, 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 gaudi-
reu de la Festa Major, fent que un any més en guardem 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 i amb molt de seny!!!



major

LA FESTA MAJOR
DELS BOMBERS VOLUNTARIs 
I DEL TEATRE D’EMERGÈNCIA

Aquest any la temàtica de la Festa Major 
tornarà a ser molt especial, i és que després 
d’una edició marcada pel Covid-19 recuperem 
el protagonisme d’allò que més valor té per 
aquest poble: Les entitats. En aquest cas un 
dels grans protagonistes de la festa serà el 
Teatre d’Emergència, que celebren el seu 30è 
aniversari. Portem trenta anys rient sense 
parar amb les seves obres i les seves festes, i 
aquest any els podrem tornar a gaudir després 
de molts mesos en què els hi ha tocat viure 
moments complicats. Des d’aquí els hi volem 
fer arribar el nostre reconeixement i el de tot el 
poble, a la vegada que els animem a que ens 
segueixin fent gaudir durant molts més anys.
Com que tenim ganes de fer moltes celebra-
cions, l’aniversari del Teatre d’Emergència no 
serà l’únic eix vertebrador de la festa. Com 
sabeu l’any passat els Bombers Voluntaris van 
celebrar el seu 50è aniversari i no van poder 
celebrar la festa que es mereixien, però és 
igual. I és que aquest els tindrem ben presents 
i celebrarem els 50+1, sent també un dels 
eixos d’una Festa Major marcada en part pel 
retorn de la nostra estimada
Rural Running.

Amb els Bombers i el Teatre presents segur 
que tindrem una Festa Major inoblidable!
I prepareu-vos, que ens han preparat un pregó 
molt especial!



Divendres 13 d’agost

A les 10h del matí, al Camp de Futbol Municipal,
gimcana naturalista

a càrrec de “l’Associació Mediambiental Crataegus”.

De 10h del matí a 19h de la tarda, a la Plaça del Mercat,
venda de samarretes i  domàs de Festa Major i

votació Hereu i Pubilla i Hereuet i Pubilleta. 

A les 18h 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 les 2/4 de deu del vespre, a la Plaça de l’Ajuntament,
Pregó de Festa Major a càrrec del Teatre d’Emergència

i els Bombers Voluntaris de Ribes de Freser . 

Seguidament i �ns 2/4 d’1 de la nit,
“DJ OGT”.



Dissabte 14 d’agost

D’11 a 14h del matí, activitats infantils.
Al Camp de Futbol Municipal, “El Laberint” d’Itinerània
i a la Piscina Municipal, in�ables al ‘aigua
estil “Humor Amarillo”. 

A les 2/4 de quatre de la tarda, al Castell de Sant Pere,
exposició d’andròmines. 

A les 16h de la tarda, al Castell de Sant Pere, 
“I Baixada d’Andròmines de Ribes de Freser”. 

A partir de les 19h de la tarda, al Passeig Taga,
sopar de Foodtrucks. 

A les 19h de la tarda, al Camp de Futbol Municipal,
concert amb “Els Carbonell”.

A 2/4 d’onze de la nit, al Camp de Futbol Municipal,
concert de versions amb
“Band Idos Perversions”.

*Entrada única “Els Carbonell”: 5€
*Entrada “Els Carbonell + Band Idos”: 8€ 

Venda d’entrades anticipades
a l’O�cina de Turisme a partir de l’1 d’agost
i a la Plaça del Mercat durant el dia 13. 



Diumenge 15 d’agost:

A les 11h del matí pels carrers de la vila,
cercavila a càrrec del Gegants i
Grallers de Ribes de Freser.

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

A les 13h del migdia,
a la Plaça del Mercat, 
Ball de Dragonets i Diables.

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

A  2/4 de sis de la tarda,
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 al Camp de Futbol Municipal,
Ballet de Déu
a càrrec de l’Esbart Eudald Coma i la Cobla Marinada. 

A les 21h  del vespre, al Camp de Futbol Municipal,
Concert Popular de Festa Major amb 
“Ginestà” i “Marcel i Júlia”.
*Preu d’entrada: 5€

Venda d’entrades anticipades
a l’O�cina de Turisme a partir de l’1 d’agost i a la Plaça del Mercat durant el dia 13. 



Dilluns 16 d’agost

A les 10h del matí,
10ª Cursa d’Obstacles “Anar Fent Rural Runing”

organitzada pels Bombers Voluntaris de Ribes de Freser. 

De 10 del matí a 14h del migdia, al Passeig Taga,
Tobogan Aquàtic Gegant per a tota la família

A les 16h de la tarda, al Camp de Futbol Municipal
partit de futbol amb bombolles (Bubble Soccer)

A les 19h de la tarda, a la Plaça del Mercat,
poesia i música “Els secrets de l’aigua”
amb Gisela Figueres i Valentí Maymó. 

A les 22h de la nit, al Pavelló Municipal d’Esports,
“Veus que no veus” de Pepa Plana.

*Preu d’entrada: 10€.  

Venda d’entrades anticipades
a l’O�cina de Turisme a partir de l’1 d’agost 

  i a la Plaça del Mercat durant el dia 13. 



 Dimarts 17 d’agost

D’11h a 14h del migdia,
a la Plaça del Mercat,
Vermut Electrònic.

A les 11h del matí,
al Teatre Municipal,
passada de fotogra�es antigues
de Ribes de Freser
a càrrec de l’Arxiu Fotogrà�c de Ribes. 

A les 12h del migdia, al Camp de Futbol Municipal,
concert-espectacle per a totes les edats
“Quadern de Bitàcola” de “Reggae per Xics”. 
Preu d’entrada:2€

A les 18h de la tarda, al Camp de Futbol Municipal,
Concert de Gala amb “La Principal de la Bisbal”. 
Preu d’entrada: 2€

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

A les 22h 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 la pel·lícula  “Peter y el Dragón”. 



PROTOCOL
ACTES AMB AFORAMENT
CONTROLAT

Un any més ens veiem obligats a prendre mesures
excepcionals per complir amb els protocols de seguretat 
contra la Covid-19. Hem de gaudir de la Festa Major igual 
que sempre, però haurem de complir algunes condicions:

- En els actes en recintes tancats les cadires estaran 
numerades i s’haurà de mantenir la distància marcada per 
l’organització, a més de l’ús obligatori de la mascareta.
- En els actes que es realitzen a l’aire lliure serà obligatori 
l’ús de la mascareta si no es pot mantenir la distància de 
seguretat entre els assistents.
- En tots els recintes marcats hi haurà dispensadors de gel 
hidroalcohòlic a l’entrada i a la sortida i el seu ús serà 
obligatori.
- En els concerts programats hi haurà dos espais diferents. 
Un a primera línia amb cadires en el que no es podrà ni 
beure ni menjar i l’ús de la mascareta serà obligatori. I un 
altre amb taules i cadires que serà la zona bar de la barra 
instal·lada per Festa Major. En aquest espai s’haurà de 
respectar la limitació de màxim 10 persones per taula i la 
distància de 2 metres entre taula i taula.
- El recinte de concerts tindrà una única barra, així que 
demanem que sigueu curosos a l’hora d’anar a demanar i 
que no hi hagi aglomeracions. En aquest punt la 
mascareta serà obligatòria i els espais d’entrada i sortida 
de la cua estaran marcats.
- Es realitzarà una neteja i desinfecció de tots els espais 
abans i després  de cada acte.
- L’entrada i sortida del públic en els recintes es realitzarà 
de forma esglaonada i amb mascareta. Per això es demana 
arribar amb temps.



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 que feu fotos sense parar de tots els actes i 
que les pengeu a Instagram amb l’etiqueta 
#FMdEmergencia21. 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!

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 
13 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 
eran revisats pel nostre jurat i en la cerimònia de

cloenda es realitzarà la corresponent
entrega de premis.



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. 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 juvenil n’heu de tenir 
entre 14 i 22.
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 13 a la paradeta de la 
Comi a la Plaça del Mercat.

primera baixada d’andròmines 

Esmoleu bé el vostre enginy i construïu les vostres andròmines 
sense motor, sobre rodes i amb frens... Sobretot amb frens!
Hi haurà premis en metàl·lic per a les millors andròmines.
Per a inscripcions i participació seguiu atentament La Comissió 
de Festes a les xarxes. Allà us anirem explicant tots els detalls: 
@comideribes a instagram i facebook!
Annimeu-vos a participar que ens  farem un bon far de riure.
Vinga, sorpreneu-nos amb es vostres vehicles més bojos!



ANAR FENT RURAL RUNNING
No podríem estar més contents. El dilluns 16 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 ja sigui corrent, caminant o a quatre grapes. Ens és igual, 
però som-hi tots que després d’un any sense la cursa l’hem de tornar a 
fer grossa. Aquest any, a més, ens esperen moltes novetats i sorpreses 
amb les proves, complint totes les mesures de seguretat necessàries, 
però seguirem gaudint d’algunes de les més emblemàtiques com el 
tobogan d’aigua.
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 10:45h i de manera esglaonada a la Plaça del 
Mercat, per tal d’extremar les mesures. 
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).

“VEUS QUE NO VEUS” de PEPA PLANA
Aquesta Festa Major tindrem el plaer de comptar amb una actuació de 
Pepa Plana, actriu i pallassa de Valls, que després de més de trenta 
anys de trajectòria s’ha convertit en un referent arreu del món per la 
qualitat dels seus espectacles i per la visibilització de les pallasses. Al 
1998 l’artista va fundar la seva pròpia companyia amb una clara 
intenció de fer teatre de pallassos pensats per un públic adult, i és així 
com ha estrenat i girat deu espectacles. Un d’ells, Veus que no veus, el 
gaudirem el dia 16 a Ribes.
Veus que no veus es va estrenar l’octubre del 2018 i és l’última obra 
presentada per Pepa Plana, que en aquesta obra actua amb duo amb 
Noël Olivé. Pepa Plana (pallassa Augusta) i Noël Olivé (pallassa blanca) 
presenten la versió femenina de les anomenades entrades clàssiques, 
els números que inicien un espectacle o enllacen escenes. Com 
canvien i quin signi�cat prenen quan es juguen des de dues pallasses 
en comptes de dos pallassos? Es tracta de riure? Sí, però no només 
d’això, sinó de parlar, jugar i, potser, mossegar.




