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DISSABTE,  18: DIUMENGE,  19:DIVENDRES,  17 :
16:00h. Inici de l'Esotèric 
Shopping Night 2022. 
18:00h. Rituals i benediccions 
als comerços a càrrec d'Exther i 
altres professionals esotèrics.
20:00h. Percussió pel centre de 
la vila amb els Diables de Ripoll.
22:00h. Presentació oficial de 
l'Esotèric Shopping Night a la 
plaça Sant Eudald. En acabar, 
dansa i ritual del Foc a càrrec de 
Georgina Solà, Exther la bruixa 
de la Nova Era i la Mestra Xela 
Lozano, de l'Escola del Desenvo-
lupament Holístic.
22:30h. Encesa i ritual de la 
flama esportiva per la Final del 
Campionat de Catalunya de 
Crosstraining, a càrrec d’Elite 
Fitness i Exther.
22:45h. Cercavila amb foc pel 
centre de la població. Ritual de la 
Bèstia a la plaça de l’Ajuntament 
a càrrec dels Diables de Ripoll.
00:00h. Conjur de la Queimada 
amb la Mestra Xela Lozano i els 
Diables de Ripoll a la plaça Sant 
Eudald.
01:00h. Cloenda.

10:00h. Obertura de la fira.
11:00h. Benedicció del calder 
per cremar els infortunis, a 
càrrec d'Exther. Pl. Sant Eudald.
12:30h. Percussió pel centre de 
la vila amb els Diables de Ripoll.
17:00h. Espectacle de màgia 
amb Màgic Blaics. Plaça Sant 
Eudald.
19:00h. Oracle col·lectiu amb 
Exther. Plaça Sant Eudald.
22:00h. Cercavila amb foc amb 
els Diables de Ripoll.
23:30h. Festa Whiteparty Ibiza 
amb la Dj. Exther, la bruixa de la 
Nova Era, i amb l’animació dels 
artistes de elrow. Vine vestit de 
blanc al pur estil de l'illa màgica.
01:30. Cloenda.

10:00h. Obertura de la fira.
12:00h. Cercavila amb els 
Gegants de Ripoll pel centre de 
la població. A continuació, Ball 
de Bruixes a la plaça Sant 
Eudald.
15:00h. Entrega de premis de la 
Final del Campionat de Catalunya 
de Crosstraining, a la plaça Sant 
Eudald, a càrrec d'Elite Fitness.
17:00h. Percussió pel centre de 
la vila amb els Diables de Ripoll.
19:00h. Sorteig de la Televisió i 
“l'experiència al Ripollès” del 
respiradecompresalripolles.com, 
i dels tiquets venuts durant la 
fira esotèrica als establiments de 
Ripoll Comerç.
19:15h. Ritual del Calder i 
crematori dels infortunis, a 
càrrec d'Exther i la Mestra Xela 
Lozano.
20:00h. Fi de l'Esotèric Shop-
ping Night 2022.

*L'espai firal serà al Carrer les Vinyes (entrada Salesians), Plaça Llibertat, 
Carrer Sant Pere, Plaça Sant Eudald, Plaça Gran i Plaça de la Lira amb més 
de 60 parades de tota la península.

Dissabte i diumenge compra a les 
botigues de Ripoll Comerç, escriu 
el teu infortuni al dors del rebut, 
diposita’l al calder ubicat a la 
Plaça Sant Eudald i entra al 
sorteig de 100€ per bescanviar 
als comerços adherits.


