
La Vall 
del Nadal
Ribes de Freser

 Edició 2021-2022

 



Benvolguts, 

Gaudir de la màgia del Nadal enamora a petits i grans, en
un temps de festa que aplega les famílies, il·lusiona als més
petits i reconforta als grans. 
El Nadal és temps de tradicions nostrades, que no
volem deixar perdre i a la Vall de Ribes, la nostra Vall,
el Nadal és temps de neu i de retrobaments.
En la present legislatura, l'Ajuntament de Ribes ha aplegat un
munt d'activitats al voltant d'aquestes Festes, per tal que
petits i grans gaudeixin de la màgia del Nadal a casa nostra.
Enguany, us presentem un complet programa d'actes, que
no hauria estat possible sense la col·laboració de les entitats
del municipi, particulars a títol individual i les regidories del
propi Ajuntament; amb el desig de convertir la Vall de
Ribes en la Vall de Nadal, un paradís bucòlic on gaudir
del Nadal a prop de la neu i el caliu d'una terra màgica!

Bones Nadal i molt Bon Any 2022 a tots!

Mònica Sanjaume i Colomer
L'alcaldessa
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Notes:
Els actes de la Vall del Nadal a Ribes de Freser han estat
possibles gràcies a la col·laboració d'entitats i persones a títol
individual a qui l'Ajuntament de Ribes vol donar les més sinceres
gràcies.
Els actes previstos en aquest programa es poden veure
modificiats, rectificats, alterats o modificats com a conseqüència
de causes de força major o arran de les noves mesures que
puguin aprovar-se per a combatre la pandèmia per la COVID-19.
Us recomanem que us mantingueu informats a través de les
xarxes de l'Ajuntament de Ribes o el Ribes Informa, sobre
qualsevol canvi o alteració.  



Dissabte dia 4 de desembre

A partir de les 10:00 hores i durant tot el dia, a la
Plaça del Mercat: Segon Mercat de Nadal de
Ribes de Freser, amb parades de decoració
nadalenca i productes agroalimentaris locals.
Organitza: Regidoria de Fires de l’Ajuntament de
Ribes. 

A partir de les 10:00 hores i durant tot el dia, a la
Pista de Pàdel de Ribes: Primer Torneig de
Pàdel d’Hivern Vall de Ribes
Organitza: Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Ribes, amb la direcció tècnica de Pol Foz. 

A les 12:00 hores, a la Pista de Pàdel de Ribes:
Inauguració de la Pista de Pàdel de Ribes de
Freser, amb la presència de l’alcaldessa de
Ribes, Mònica Sanjaume i el regidor d’Esports,
Cosme Moreno. 
Organitza: Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Ribes. 

A les 18:00 hores, al Carrer Major: Concert, a
càrrec de Joe Fields & The Folkytonks, en el
marc del “Birres Musicals”. 
Organitza: La Tintoreria

A les 19:00 hores, al Cinema Catalunya:
Projecció de la pel·lícula Benedetta de Paul
Verhoeven. 
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes

A les 22:00 hores, al Teatre Municipal: Obra de
Teatre “Excuses”, a càrrec de Teatre
d’Emergència, amb guió de Joel Joan i Jordi
Sànchez i sota la direcció d’Anna Asensio. Venta
d’entrades anticipades a la Papereria l’Arcada o
mitja hora abans de l’inici de l’espectacle al
mateix teatre. 
Organitza: Teatre d’Emergència de Ribes

 

Divendres dia 3 de desembre

A partir de les 16:00 hores, a la Plaça del
Mercat: Penjada dels desitjos a l’Arbre dels
desitjos “Vine a escriure el teu desig” i
Berenar Popular ofert als nens i nenes. En
acabar, Encesa dels Llums de Nadal de
Ribes de Freser. 
Organitza: Associació de Famílies d’Alumnes de
l’Institut Escola Ribes de Freser, Unió de Botiguers
de Ribes i Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Ribes.

A partir de les 16:00 hores, a la Pista de Pàdel
de Ribes: Primer Torneig de Pàdel d’Hivern
Vall de Ribes. I Preu d’inscripció al torneig:
15€/persona. Consulteu el programa específic
per tots els detalls. Per qualsevol dubte podeu
contactar amb l’organització a través del mail
padelviladeribes@gmail.com. 
Organitza: Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Ribes amb la direcció tècnica de Pol Foz. 

A les 20:00 hores, al Celler Quatre: Tastar vins
pot ser un espectacle! Tastet de vins
teatralitzat del Celler Cooperatiu d’Espolla.
Preu del ticket: 15 €.
Organitza: Celler Quatre.

mailto:torneigpadelribes@gmail.com


 

Dilluns dia 6 de desembre

A partir de les 10:00 hores i durant tot el dia, a la
Plaça del Mercat: Segon Mercat de Nadal de
Ribes de Freser, amb parades de decoració
nadalenca i productes agroalimentaris locals. 
Organitza: Regidoria de Fires de l’Ajuntament de Ribes. 

Al matí, al Casal dels Avis: Donació de Sang a
Ribes de Freser. 
Organitza: Associació de Donants de Sang de la Vall de
Ribes

A les 18:00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament:
Primer passi de l’Espectacle Nadalenc de
carrer “Manneken’s Pis” a càrrec de la
companyia teatral Campi Qui Pugui. Bronze,
llum i aigua… i unes estàtutes realment
sorprenents. Benvinguts a aquest dia màgic en que
es posarà en funcionament la font. Un espectale
que conbima diferents llenguatges i tècniques
teatrals, ple de sorpreses. 
Organitza: Regidoria de Cultura de Ribes.

A les 19:00 hores, a la Plaça de l’Ajuntament: Segon
passi de l’Espectacle Nadalenc de carrer
“Manneken’s Pis” a càrrec de la companyia
teatral Campi Qui Pugui. 
Organitza: Regidoria de Cultura de Ribes.

La Vall 
del Nadal
Ribes de Freser

 

Diumenge 5 de desembre

A partir de les 10:00 hores i durant tot el dia, a
la Plaça del Mercat: Segon Mercat de Nadal
de Ribes de Freser, amb parades de
decoració nadalenca i productes
agroalimentaris locals.
Organitza: Regidoria de Fires de l’Ajuntament de
Ribes. 

A partir de les 10:00 hores i durant tot el dia, a
la Pista de Pàdel de Ribes: Primer Torneig de
Pàdel d’Hivern “Vila de Ribes”. 
Organitza: Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Ribes, sota la direcció tècnica de Pol Foz. 

A les 13:00 hores, a la Plaça del Mercat:
Concert amb Matthew MacDaid, degustació
de trinxat i cervesa artesana. 
Organitza: Club Pirinenc l’Esquella.

A les 17:00 hores, al Pavelló d’Esports:
Tradicional Quinto de la Marató, a favor de
la lluita contra les malalties mentals.
Organitza: Associació de Dones de la Vall de Ribes.

A les 18:00 hores, al Cinema Catalunya:
Projecció de la pel·lícula Benedetta de Paul
Verhoeven. 
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes

A les 22:00 hores, al Teatre Municipal: Obra de
Teatre “Excuses”, a càrrec de Teatre
d’Emergència, amb guió de Joel Joan i Jordi
Sànchez i sota la direcció d’Anna Asensio.
Venta d’entrades anticipades a la Papereria
l’Arcada o mitja hora abans de l’inici de
l’espectacle al mateix teatre. 
Organitza: Teatre d’Emergència de Ribes.



 

Dilluns dia 6 de desembre

A les 19:00 hores, al Cinema Catalunya:
Projecció de la pel·lícula Sin tiempo para
morir de Cary Joji Fukunaga. 
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes

A les 19:30 hores, a l’Església Parroquial de
Santa Maria: Concert de l’Ensemble In illo
tempore i Olga Shvydka, mezzosoprano,
sota el títol “Magnificat Anima Mea”, sota la
direcció de Jordi Sànchez Caroz. Entrada
inversa.
Organitza: Parròquia de Santa Maria de Ribes

Dimarts dia 7 de desembre

A partir de les 10:00 hores i durant tot el dia, a
la Plaça del Mercat: Segon Mercat de Nadal
de Ribes de Freser, amb parades de decoració
nadalenca i productes agroalimentaris locals. 
Organitza: Regidoria de Fires de l’Ajuntament de
Ribes. 

A partir de les 11:30 hores, pels carrers de
Ribes: Desfilada itinerant i animació pels
carrers i places, de Xiriquela Teatre, en
homenatge a l’Àfrica: “Girafes”. 
Organitza: Regidoria de Cultura de Ribes.

A les 19:00 hores, al Cinema Catalunya: Òpera
en directe “Macbeth” de Verdi, retransmesa
des de l’Scala de Milà. 
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes. 

A les 22:00 hores, al Teatre Municipal: Obra de
Teatre “Excuses”, a càrrec de Teatre
d’Emergència, amb guió de Joel Joan i Jordi
Sànchez i sota la direcció d’Anna Asensio. Venta
d’entrades anticipades a la Papereria l’Arcada o
mitja hora abans de l’inici de l’espectacle al
mateix teatre. 
Organitza: Teatre d’Emergència de Ribes.

Dimecres dia 8 de desembre

A partir de les 10:00 hores i durant tot el dia, a la
Plaça del Mercat: Segon Mercat de Nadal de
Ribes de Freser, amb parades de decoració
nadalenca i productes agroalimentaris locals. 
Organitza: Regidoria de Fires de l’Ajuntament de Ribes. 

A les 19:00 hores, al Cinema Catalunya: Projecció
de la pel·lícula Sin tiempo para morir de Cary
Joji Fukunaga. 
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes

A les 19:00 hores, al Teatre Municipal: Obra de
Teatre “Excuses”, a càrrec de Teatre
d’Emergència, amb guió de Joel Joan i Jordi
Sànchez i sota la direcció d’Anna Asensio. Venta
d’entrades anticipades a la Papereria l’Arcada o
mitja hora abans de l’inici de l’espectacle al mateix
teatre. 
Organitza: Teatre d’Emergència de Ribes.

Del dijous 9 de desembre al dilluns 13 de
desembre

Durant tots els dies, Viatge Cultural als
Mercats de Nadal a Alsàcia, visitant Lió,
Estrasburg, Colmar, la Selva Negra, Basilea i
Berna.  Reserves tancades. 
Organitza: Regidoria de Cultura de Ribes.

Del divendres 17 de desembre al dijous 23 de
desembre

Durant tot el dia, Gincama Popular “A la
Recerca del Tió de Ribes”. Busca tots els tions
de Ribes de Freser i gaudeix de la màgia dels
tions. Per tal de participar-hi, reculli les targetes
de joc a l’Oficina de Turisme i un cop omplerta,
retorni-la i se li farà entrega d’un petit obsequi. 
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Ribes. 



 

Dissabte dia 18 de desembre

A les 19:00 hores, al Cinema Catalunya:
Projecció de la pel·lícula Chavalas de Carol
Rodríguez. 
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes

Diumenge dia 19 de desembre

Durant tot el dia, Festa d’Homenatge a la
Gent Gran de Ribes. 

A les 11:00 hores, Missa a l’Església Parroquial
de Ribes de Freser, d’Homenatge a la Gent
Gran. 
A les 12:00 hores, Concert d'Homenatge a la
Gent Gran a càrrec de la soprano Adela Vilà,
Parlaments i Entrega d’obsequis a tots els
participants. 
Nota: Com a conseqüència de la pandèmia per
la COVID-19, aquest any s’ha optat per no
celebrar el tradicional dinar. 

Organitza: Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament
de Ribes, amb la col·laboració d’Aigües de Ribes

Dissabte dia 25 de desembre

A partir de les 22:00 hores, al Pavelló d’Esports:
Quinto de Nadal del Club Esquí Fontalba. 
Organitza: Club Esquí Fontalba

Diumenge, dia 26 de desembre

A les 18:00 hores, al Cinema Catalunya:
Projecció de la pel·lícula Ratolins i
Guineus. Una amistat d’un altre món (Cinema
d’Animació Infantil) de Denisa Grimmová i Jan
Bubenícek. 
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes

Dimarts, dia 28 de desembre

A les 16:30 i durant tota la tarda, al Pavelló
d’Esports: Taller infantil de peluixos per tots
els nens i nenes. 
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Ribes

A les 19:00 hores, al Cinema Catalunya: Projecció
de la pel·lícula El Buen Patrón de Feranando
León de Aranoa. 
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes

Dimecres, dia 29 de desembre

A les 16:30 hores i durant tota la tarda, al Pavelló
d’Esports: Andròmina, Taller Infantil de
construcció de jocs a partir d’objectes
recuperats. 
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Ribes

Dijous, dia 30 de desembre

A les 19:00 hores, al Cinema Catalunya: Projecció
de la pel·lícula Titane de Julia Ducournau. 
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes

Divendres, dia 31 de desembre

A les 18:00 hores, a la Plaça del Mercat i pels
principals carrers de Ribes: 15ena edició de la
Cursa Sant Silvestre Ribatana. La Sant Silvestre
Ribatana celebra 15 anys! Consulteu tots els
detalls sobre la cursa al cartell específic. 
Organitza: Club Pirinenc l’Esquella i Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Ribes de Freser. 

Al Teatre Municipal, Revetlla de Cap d’Any amb
el Grup N'Rock-Cat. 
Organitza: Comissió de Festes i Regidoria de Festes de
l’Ajuntament de Ribes. 



 Altres activitats

Exposició de pintures, dibuixos i petit
format d'Anibal Riverol a la Sala
d'Exposicions del Casal de Cultura. Des del 4
de desembre fins al 10 de gener del 2022.
Inauguració: el dissabte dia 4 de desembre de
2021, a partir de les 12:00 hores. 
Organitza: Anibal Riverol

“Campanya, una joguina, un somriure
2021”
Un any més es porta a terme la campanya
“Una joguina, un somriure”, en la seva edició
2021. A partir del dia 15 de novembre i fins el
dia 17 de desembre podreu portar les joguines
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, als baixos de
l’Ajuntament. Les joguines degut a la COVID-19
han de ser noves o en molt bon estat. Així
mateix les joguines han de ser no violentes ni
sexistes.
Organitza: Bombers de Ribes de Freser, Associació
de Dones de la Vall de Ribes, Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Ribes; coordinat per Creu Roja
Ripoll.
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Dissabte, dia 1 de gener

A les 19:00 hores, al Cinema Catalunya:
Projecció de la pel·lícula Cry Macho de
Clint Eastwood. 
Organitza: Amics del Cinema de la Vall de Ribes. 

A les 19:00 hores, al Teatre Municipal: Obra
de Teatre “Perduts”. Una comèdia de
Ramon Madaula, interpretada per Jordi
Coromina i Òscar Intente. Venta d’entrades
anticipades a l’Oficina de Turisme de la Vall de
Ribes, al preu de 15 €. També es vendran
entrades a la mateixa taquilla, mitja hora
abans de la funció, al preu de 20 €. 
Organitza: Jordi Coromina.

Diumenge, dia 2 de gener

A les 17:30 hores, a la Plaça de l’Ajuntament:
Recollida de Cartes dels infants per part
del Carter Reial de SSMM Els Reis d’Orient
amb la gran bústia dels Reis d’Orient. 
Organitza: Comissió de Reis i Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Ribes. 

Dimecres, dia 5 de gener

A la tarda, Cavalcalda de SSMM Els Reis de
l’Orient de Ribes de Freser. Consulteu tots
els detalls sobre la Cavalcalda de SSMM Els
Reis de l’Orient a Ribes al cartell específic. 
Organitza: Comissió de Reis i Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Ribes.



Mapa de la Vall del Nadal

Aparcaments de Ribes de Freser
Aparcament de la Biblioteca
Aparcament del Pavelló
Aparcament de l'Oficina de Turisme
Aparcament de Can Gusi

Equipaments de la "Vall del Nadal"
Plaça del Mercat
Plaça de l'Ajuntament
Pavelló Municipal d'Esports
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Cinema Catalunya

Oficina de Turisme de la Vall de Ribes
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Ribes 

Estació R3
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