


Quan arriba el mes de maig, i talment com si fóssim éssers que 
haguéssim sorgit del fred, ens despertem després de la hiverna-
da disposats a gaudir i aprofitar al màxim tot allò que any rere any 
ens ofereix la Festa Major de Sant Eudald, la manifestació cultural 
i festiva que més ens identifica, del nostre calendari festiu. 

És evident que la celebració de les festes sintetitza l’esperit dels 
pobles. Defineix el seu caràcter, imprimeix el seu sentiment. La 
Festa Major és el vessant tradicional i popular del patrimoni cul-
tural immaterial d’un poble. I probablement, és el més important, 
viu i actiu per la participació que desperta i genera. 

Per tant, la Festa Major de Sant Eudald té el caràcter més autèn-
tic, singular i genuí, perquè és un patrimoni que ens és propi i que 
ens pertany a tots els ripollesos i ripolleses. Uns dies festius, que 
ens uneixen, ens generen il·lusió i que ens provoquen entusiasme 
i alegria. 

Dies en què carrers i places són un bullici de persones que gau-
deixen de l’esperit d’aquest esdeveniment. Aquí no importa l’edat 
que es té, des dels més petits fins als més grans trobem una 
activitat amb la qual gaudir. Dies de passejar i fer la romeguera, 
petar la xerrada amb aquells amics i coneguts que fa temps que 
no veiem. Dies de fer carrer i de respirar festa major. I tant ens 
fa si la meteorologia ens és favorable o no, és més, estem ben 
contents i disposats a aixoplugar-nos allà on calgui per a poder 
sortir a escampar la boira. 

Enguany, és més especial, perquè després de viure dos anys 
amb la pandèmia, recuperem, gairebé, la normalitat. Un any més 
haig d’agrair el treball de totes les associacions i entitats que se 
sumen a la celebració organitzant activitats de tota mena, tant li fa 
que siguin esportives com lúdiques, tot plegat anima la festa. Vull 
fer un punt i a part per donar les gràcies a la comissió de festes 
que al llarg de molts mesos treballen incansablement per portar a 
bon port l’organització de tantes activitats alhora. 

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Jordi Munell



Desitjo felicitar a cada Eudald i cada Eudalda en el dia de la seva 
onomàstica, que passeu un feliç dia en companyia dels vostres 
familiars i amics i que a través del vostre nom sigueu ambaixa-

dors de Ripoll allà on aneu.
 

Vull demanar des d’aquí a tots els ripollesos que us feu ressò de 
la nostra festa i que participeu en les moltes i variades activitats 
que tindran lloc aquests dies. És més, us encoratjo a mantenir viu 
l’esperit de la Festa Major durant tot l’any. El que vol dir mante-
nir l’esperit d’emprendre, de liderar, de sumar, de cooperar i de 
col·laborar. De buscar sinergies i de teixir complicitats per fer un 

Ripoll més pròsper i actiu. 

Per acabar vull desitjar als ripollesos i ripolleses, als visitants 
de la comarca, als que vinguin de més lluny, a totes i a tots... 

que viviu en plenitud la Festa Major de Sant Eudald 2022, 
la millor festa major del Món. 

Jordi Munell i Garcia, 
Alcalde de Ripoll



Pl. Tomàs Raguer, 3 - Bisbe Morgades, s/n
Tel. 972 70 00 19 - RIPOLL



/ComiDeRipoll

lacomideripoll@gmail.com

@lacomideripoll



A vegades hi ha paraules que simplement neixen amb una essèn-
cia pròpia, amb un significat que no sempre es pot explicar i que 
quasi sempre s’ha de sentir i experimentar. Això és per nosaltres 
“Seny i rauxa”. Dues paraules que han creat sinergia i s’han con-
vertit en una sola.

Va sorgir de manera espontània una tarda a les primeres reunions 
de la nova Comissió de Festes i, sense nosaltres saber-ho s’ha 
convertit en un lema, en un objectiu. Tot el que fem volem que 
s’impregni de Seny i Rauxa.

Evidentment, no podia ser menys amb la Festa Major. La festa 
que commemora el nostre patró i que ens fa viure els dies més 
intensos de l’any al poble. Perquè el Seny i la Rauxa son alegria, 
disbauxa, celebració, responsabilitat, festa, civisme, música, 
passió, compromís i molta, molta vida.

Després d’aquests dos anys tan complicats que hem viscut tots i 
totes, ens mereixem una Festa Major inoblidable. Des de la Comi 
hem treballat de valent tots aquests mesos pensant amb i per al 
poble, des dels més menuts als més grans...

Nosaltres ja hem complert! Ara és tasca vostra sortir als carrers, 
gaudir dels actes, de la festa, fer poble i emplenar de rialles els 
carrers de Ripoll.

Ens prenem aquesta Festa Major com la carta de presentació ofi-
cial a tot el poble de la nova Comissió de Festes. És per nosaltres 
un repte i una responsabilitat molt gran i esperem estar a l’altura 
de tots els vilatans! 

SALUTACIÓ DE LA COMI



Dit això només queda donar-vos les gràcies per avançat i 
DESITJAR-VOS SENY, RAUXA I MOLT BONA FESTA 

MAJOR A TOTS ELS RIPOLLESOS I RIPOLLESES!



C/ Vinyes, 23 - 17500 RIPOLL
     972 704 200
     665 325 671 / 676 425 324
info@essenciaripoll.com
www.essenciaripoll.com

Ens �c�ta 

cuid�-te!



Obert de dilluns a dissabte de 8.30 a 21.15 h

FARMÀCIA PRUJÀ
 us desitja Bona Festa Major!



Ei! Nens i nenes de Ripoll, esteu preparats? Ja hi tornem a ser! 
Arriba la festa Major de Sant Eudald i desitgem que la pugueu 
passar d’allò més bé. 

Acompanyats de les vostres famílies podreu compartir moments 
plens de màgia i il·lusió amb un seguit de propostes que ben 
segur no us deixaran indiferents. 

Enguany us convidem i us animem a participar en unes activitats, 
com sempre, molt divertides i per a tots els gustos:  

Atraccions 2x1, màgia, malabars, circ, animació, inflables... i tite-
lles per als més petits, són alguns exemples del que us espera 
aquest any 2022  i  aneu-vos preparant, també, per cantar i ballar, 
ja que en dues ocasions podrem moure l’esquelet al ritme de la 
música.

Esperem que  us agradi i que per fi pugueu gaudir tots plegats 
d’una Festa Major com us mereixeu!

SALUTACIÓ DE LA COMI
INFANTIL



BONA FESTA MAJOR DE SANT EUDALD 2022!

Comissió Infantil



OPTOMETRIA
CONTACTOLOGIA
BAIXA VISIÓ
AUDIOLOGIA
TERÀPIA VISUAL

C/ SANT PERE, 24
17500 RIPOLL
TEL. 972 70 03 96
garrigaoptics@hotmail.com
www.garrigaoptics.com@garrigaoptics

 620 15 97 66

Entrepans
Creps 
Tapes
Plats combinats
Hamburgueses 
Pizzes 

Pl. Sant Eudald, 4
Tel. 972 70 32 80

RIPOLL
Pl. Gran
RIPOLL



L'
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BAR
CTRA. DE BARCELONA, 12

TEL. 972 70 05 02
17500 RIPOLL

MAGATZEM CENTRAL RIPOLL
C/ Santiago Rusiñol, s/n 

Pol. Ind. Mas d’en Bosch
Tel. 972 70 31 46 Cont. 972 70 16 47 

Fax 972 71 58 11
17500 RIPOLL

e-mail: delter@delter.net

MAGATZEM PUIGCERDÀ
Av. Catalunya, s/n

Tel. 972 88 06 23 - Fax 972 14 09 67
17520 PUIGCERDÀ



Benvolgudes ripolleses i ripollesos, 

Estem molt contentes i contents de donar la benvinguda a la Fes-
ta Major. Per tots una Festa Major molt especial, però per nosal-
tres encara més. Tenim 11 i 12 anys i, per tant, la nostra última 
festa major viscuda plenament va ser amb 9 anys. Ens hem saltat 
com qui diu dos anys de festa amagats darrere d’una mascareta 
que ara, per fi, ens podem treure de mica en mica. 

Tenim ganes de respirar l’ambient festiu d’una vila que té ganes 
de gresca i xerinola.  Actes que facin gaudir als més petits, però 
també als mitjans, als joves, als grans i als més grans. Una festa 
per a totes i tots, un mosaic de matisos per a tots els gustos. 

Estem segurs que vosaltres també desitgeu el mateix. La Festa 
Major només ens arriba un cop a l’any i sense cap mena de dubte 
i després del que hem viscut, l’hem d’aprofitar i fer-la cada cop 
més gran. 

Nosaltres, el Consistori Infantil, us volem desitjar la millor festa 
possible.

Que tothom somrigui perquè respirarem per tot arreu aquella olor 
de festa grossa.

SALUTACIÓ DEL CONSISTORI
INFANTIL



Una abraçada ben forta i que comenci la celebració!!!





Pastisseria Costa
Plaça Sant Eudald, 7 - Tel. 972 70 01 61
Plaça Ajuntament, 9 - Tel. 972 70 25 20

17500 RIPOLL

MENÚ DIARI I CAP DE SETMANA

Plaça Gran, 4 - Tel. 972 70 00 01
RIPOLL

Restaurant

PERLA



Qui ens havia de dir que després de tres anys ens tocaria aco-
miadar-nos com a pubilla, hereu, pubilleta i hereuet de Ripoll.

Aquest any, més que mai ens toca celebrar la Festa Major amb 
amics i familiars i gaudir del nostre poble.

Que l’alegria, les tradicions, la cultura, el respecte i els valors que 
intentem preservar any rere any inundin els carrers de Ripoll i que 
el Monestir s’ompli en honor al nostre patró Sant Eudald!

Com cada any, el pubillatge de Ripoll, pocs dies després de ce-
dir els càrrecs, volem animar a totes i tots a gaudir d’aquests dies 
tan nostrats, difonent les tradicions catalanes i ripolleses pel po-
ble, la comarca i tot el territori català, tal com ho hem fet nosaltres.

Animem també a la pubilla, l’hereu, la pubilleta i l’hereuet d’en-
guany a participar de la nostra Festa Major, de la nostra Festa 
de la Llana i Casament a Pagès i a lluir el nom de Ripoll arreu de 
Catalunya!

SALUTACIÓ DEL PUBILLATGE



Bona Festa Major 2022!

Aina, Lluís, Jana i Jan
Pubilla, Hereu, Pubilleta i Hereuet 2019-2022







El 13 de maig del 2017, dins dels actes d’aquesta nostra Festa Major 
de Sant Eudald, vam presentar a tots els ripollesos i ripolleses la cara 
nova dels nostres gegants. Aquest acte també va servir per iniciar la 
nostra entitat en les seves tasques de representació cultural i de por-
tar alegria, festa i tradició popular per tots els racons, tant de Ripoll 
com de Catalunya.

D’aquesta data han passat ja cinc anys i és per això que enguany 
estem d’aniversari. Fins al dia d’avui han estat mil les vivències vis-
cudes dins del món geganter, així com ser els primers organitzadors 
de la Fira Gegantera de les Comarques Gironines l’any 2018, o portar 
fins a trenta-dues colles geganteres a la nostra trobada. Les troba-
des són actes geganters que funcionen mitjançant intercanvis, és 
per això que en el transcurs d’aquests cinc anys hem trepitjat molts 
pobles i ciutats, fins i tot hem dansat pels carrers de Barcelona, Gi-
rona i Tarragona, però sense oblidar el nostre pas per la Catalunya 
del Nord, on hem arribat a estar a Vinçà o a la població agermanada 
de Prada de Conflent.

Portar els teus gegants per arreu del país o per Ripoll mateix, és 
un sentiment i un orgull de representació de la nostra vila. Per on 
passem tothom coneix en Guifré el Pilós i na Guinedell d’Empúries 
i tenen ganes de fer-se fotografies i conèixer més tot el que repre-
senten per nosaltres. Els expliquem tota la seva història que tenen al 
darrere i que tenim en Guifré enterrat al bell Monestir de Santa Maria 
de Ripoll, tot un orgull per la vila. Tenim la sort, que a part de comp-
tar amb aquestes noves figures, comptem dins del nostre patrimo-
ni cultural amb els gegants originals que daten de 1945, dels pocs 
que existeixen d’aquestes dates per la província. L’any 2020 teníem 
preparada la celebració dels seus 75 anys, però la pandèmia de la 
COVID-19 ens ho va impedir, és per això que enguany ho volem do-
nar tot per celebrar el cinquè aniversari de l’entitat, però amb la vista 
posada als 80 anys de la cultura gegantera de la vila.

Som una entitat oberta a tothom i amb ganes de passar-ho bé allà  
on anem. Ens podeu trobar a les nostres xarxes socials i seguir tota 
l’activitat que portem a terme. Enguany ens veurem pels carrers, amb 
tot un seguici de convidats, el dissabte 21 de maig a la tarda. 

SALUTACIÓ DE LA COLLA
GEGANTERA



Us hi esperem!

Bon Sant Eudald 2022, Ripollesos i Ripolleses!



BOTIGA I TALLER DE RESTAURACIÓ

de Ripoll

RESTAURACIÓ DE MOBLES · RESTAURACIÓ 
DE LÀMPARES · RESTAURACIÓ DE BICICLETES 
I TRICICLES · RESTAURACIÓ DE MARCS · 
RESTAURACIÓ RELLOTGES I RÀDIOS 
ANTIGUES · RESTAURACIÓ PORTES I 
ASCENSORS ANTICS · RESTAURACIÓ D’OBJEC-
TES · IMAGINERIA RELIGIOSA · VENDA DE 
MOBLES ANTICS · VENDA DE MOBLES 
RESTAURATS · ASSESSORAMENT EN DECORA-
CIÓ · FEM MOBLES PER ENCÀRREC · DECORA-
CIONS RÚSTIQUES · FEM MARCS · VENDA DE 
FLOR SECA · PINTURA DECORATIVA

PINTEM MOBLES I ASSESSOREM · PINTEM 
MOBLES A DOMICILI · TAULES A MIDA · 
ELECTRIFICACIÓ DE LÀMPARES ANTIGUES · 
ARRANJAMENTS FLORALS · TAPISSERIA · 
REIXETA TEIXIDA · ENCORDATS · REIXETA 
PREFABRICADA · RESTAURACIÓ DE METALL · 
ENS DESPLACEM ON CALGUI · ESCOLA DE 
RESTAURACIÓ · BOTIGA DE DECORACIÓ · 
QUADRES A MIDA · DIVERSES TÈCNIQUES 
DECORATIVES · TRANSFERS · DECOUPAGE · 
STENCIL · PA D’OR · RESTAURACIÓ DE MOBLES 
· RESTAURACIÓ DE LÀMPARES · RESTAURACIÓ 

Plaça Nova, 7 • Ripoll
699 674 382 / 636 932 405
lantiga@gmail.com
@lantiga



C/ Macià Bonaplata, 7 baixos
17500 Ripoll

Us desitjem 
Bona festa Major!

facebook.com/solanadelter.com 
           

@Solanadelter

www.solanadelter.com - www.cesolana.cat

Ctra. de Barcelona, 22 - 17500 RIPOLL
Tel. i Fax 972 703 895 - rederi@rederi.es

BRICOLATGE I  DECORACIÓ

P R O F E S S I O N A L S  A L  S E U  S E R V E I
www.rederi.es

C. Concepció Ducloux, 17
Tel. 972 70 33 44

17500 RIPOLL

Segueix-nos al nostre canal de Youtube
Juditharocatv







Plats preparats per endur
ens trobaràs al C/ Canigó, 6 - Tel. 972 70 25 55
Obert de dimarts a dissabte fins a les 14.30 h

Pizzeria
C/ Josep M. Pellicer, 72 - Tel. 972 70 16 74
Obert divendres i dissabte de 19.30 a 22 h

Segueix-nos a
NyamNyamripoll

Us desitgem
Bona festa Major

Carretera de Ribes, 24 baixos 
17500 RIPOLL

   972 71 50 30 -    629 530 882
assessoriamoreno@xartel.net
www.immobiliariamoreno.cat

MORENO GRUP DE NEGOCIS

Maven Pro Black Montserrat Medium





Actes 
previs

06
19:00   Inauguració de l’exposició de pintura de Jaume Escala. Presentació  
 a càrrec de Carme Solé i Vendrell. Biblioteca Lambert Mata
 Organitza: Ajuntament de Ripoll

de maig

07
09:00   Caminada popular Ripoll-Campdevànol-Ripoll pel nou traçat de la via  
 verda
 Al local social del Club Excursionista Ripoll (Sala Eudald Graells-pg. Sant  
 Joan núm. 1) 

de maig

 Del 2 al 10 de Maig Missa i novena de Sant Eudald



 Actes festius Casa Cultural Andalusa de Ripoll. Sala Eudald Graells
 Hi haurà servei de begudes i menjar
 Organitza: Casa cultural Andalusa de Ripoll

17:00   Gran Quinto

20:00   Actuació dels Quadres de Ball de la Casa cultural Andalusa de Ripoll i  
 entitats convidades.

22:00  Música de totes dècades

00:00  Dj MarquiIIII, Dj Furik, Dj Prados
 

 Commemoració dels 50 anys de la Festa del Barri del Pla de Sant Pere.  
 Pista poliesportiva del Barri
 Organitza: AAVV Barri del Pla de Sant Pere

17:00   Acte commemoratiu i parlaments al Pg. Av. Comte Guifré

17:30   Espectacle infantil amb Jaume Barri a la pista poliesportiva
 A continuació coca i xocolata per a tothom

17:00   “42 dies” Teatre. Teatre Comtal
 Venda entrades https://www.entrapolis.com/entrades/42-dies
 Organitza: Associació Sargantana

 Actes Pl.Sant Eudald
 Organitza: Planeta Otaku. Ripoll
 
17:00  YOUNENKI MUSIC. Concert de medleys i d’animes en català
18:00 Gravació del programa La Nit Friki, amb entrevistes als actors 
 de doblatge de Bola de Drac, Arale i Detectiu Conan
19:00  Sessió de signatures



08
 Actes festius Casa Cultural Andalusa de Ripoll. Sala Eudald Graells
 Organitza: Casa cultural Andalusa de Ripoll- Servei menjar i bar
 
11:00  Exhibició gimnàs Lee Young Ripoll
17:00 Balls a càrrec del Quadre de Ball de la Casa cultural Andalusa de Ripoll 
 i entitats convidades.
18:00   Ball amb NOU espectacle de TONI TORRES

11:30   Festa d’Homenatge a la gent gran 
 Missa solemne al Monestir 
 A continuació dinar a la Solana de Ter
 Organitza: Associació de la gent gran de Ripoll

11:00   58è Concurs de Colles sardanistes amb la cobla Vents de Riella. Pl. Sant  
 Eudald 
 Organitza: Agrupació Sardanista

17:00   “42 dies” Teatre. Teatre Comtal
 Venda entrades https://www.entrapolis.com/entrades/42-dies
 Organitza: Agrupació Sargantana

de maig







Dra. Eulàlia Sanchez
Odontòloga COEC6911

Dr. Xavier Linares
Odontòleg COEC3063



Actes 
Festa Major

Tots els dies de la Festa Major 

  Atraccions a la Devesa del Pla
 Dimarts de 17 a 21:00: 2x1
 
 Hores de silenci:
  De Dimarts a Dijous de 17:00 a 18:00
 Divendres i Dissabte de 16:00 a 17:00

 Des del Monestir de Ripoll fem una crida a la gent de Ripoll que ens porti  
 fotos de família i Monestir per a incorporar-les al nostre arxiu i per a una  
 futura exposició
 Dimarts de 17 a 21:00: 2x1

  L’Assassí de Ripoll:
 El joc de carrer més emocionant! El poble està apunt de viure una pila 
 d’assassinats, on els vilatans i vilatanes de Ripoll en sereu els i les protag- 
 onistes. Quina serà la millor pastanaga assassina? Qui quedarà viva? 
 Apunta’t al joc participatiu del moment! Recorda que un cop comenci la parti 
 da ja no es pot apuntar ningú! 

 Inscripcions a ripoll.assassiapp.com (fins el dia 9)
 Informació i bases del joc a inforipoll.assassiapp.com
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19:00   Pregó de Festa Major de Sant Eudald a càrrec del Consistori Infantil 
 de Ripoll
 Lloc: Pl. de l’Ajuntament

21:00   “42 dies“ Teatre a càrrec de l’Associació Sargantana
 Venda d’entrades a: https://www.entrapolis.com/entrades/42-dies
 Lloc: Teatre Comtal

20:30  Versots i Traca d’inici dels actes de Sant Eudald a càrrec dels Diables 
 de Ripoll
 Lloc: Pl. de l’Ajuntament

23:00  The Hackers – Grup de Versions de Rock
  Lloc: Pl. de la Lira

01:00   Tete Grabo – Dj local
 Lloc: Pl. de la Lira

de maig



11:00   Titelles Naip “La flor Romanial” – Espectacle infantil
 Lloc: Pl. Sant Eudald

 (A continuació de la missa) 
 Sardanes a càrrec de La Principal de la Bisbal i ball dels Gegants 
 de Ripoll
 “Entre el Ter i el Freser” d’en Xavier Forcada i Carreras (Sardana estrenada el  
 dia 16.07.2017).
 Lloc: Pl. del Monestir

17:30   Concert amb La Principal de la Bisbal
 Lloc: Pavelló municipal d’Esports

  (A continuació del concert) 
 Ball amb La Principal de la Bisbal
 Lloc: Pavelló municipal d’esports

19:00  Festa Holi a càrrec del Consistori Infantil
 Lloc: Pl. de l’Ajuntament

23:00   Los 80 principales – Grup de versions 
 Lloc: Pl. de la Lira

01: 30  Banda Neon – Grup de versions
 Lloc: Pl. de la Lira

03:00  Garci – Dj local
 Lloc: Pl. de la Lira

11de maig

10:00   Toc festiu de campanes anunciant la Festa Major de Sant Eudald
 Lloc: Pl. de l’Ajuntament

11:00   Ofici Solemne de Sant Eudald-  Presidit per mossèn Joan Mir i Tubau,  
 canonge degà-president de la Catedral de Vic i rector de la parròquia del  
 Carme de la mateixa ciutat, i concelebrat per preveres fills de Ripoll i pobles  
 veïns. Benedicció i repartiment del cotó. Cant dels goigs amb l’acompa- 
 nyament de la Capella de Santa Maria; direcció Teresina Maideu. Orgue: 
 Modest Moreno. Organitza Parròquies de Ripoll.
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El Monestir de Santa Maria de Ripoll convida els residents de Ripoll a   
una visita guiada gratuïta a les 12h i a les 16:30h. Places limitades. 
Reserva a: 972704203

11:00   Antipasti – Espectacle de teatre que combina circ i màgia
 Lloc: Pl. de l’Ajuntament

12:00  Vermut musical amb Marina Prat – Concert de presentació de la banda
 Lloc: Pl. Sant Eudald

15:00 Scaperoom pels carrers de Ripoll - “El cofre del tresor”
 Alerta, s’han descobert indicis d’un antic tresor amagat a Ripoll! Tot sembla  
 indicar que el tresor es troba dins un cofre a la Plaça de Sant Eudald.
 Podreu obrir-lo a temps?
 Escape room pel poble. Desxifra els enigmes, resol les proves i sigues hàbil  
 amb les pistes per resoldre el misteri a temps. El futur del tresor de Ripoll 
 està a les vostres mans. 
 
 - Es cedirà una tauleta digital a cada grup, que us servirà d’eina per a resol 
 dre les proves!
 - Els grups participants han de ser grups bombolla (màx. 6 persones). Cada  
 grup tindrà assignada una franja horària per tal de realitzar l’activitat. 
 Preguem la màxima puntualitat. Només cal la reserva d’una persona per grup. 
 - Link entrades: https://www.entrapolis.com/entrades/tresor-ripoll
 Lloc: Centre de la Vila

18:00   Sorteig de l’ordre colles de la rua de Carnestoltes
 Lloc: Plaça Sant Eudald

19:00   Ruta de la Tapa acompanyada amb la xaranga “Entrompats band” 
 Lloc: Centre de la vila

23:00  Sicuta – Grup de versions
 Lloc: Pl. de la Lira

01:30  Paski – DJ local
 Lloc: Pl. de la Lira

03:00   Da-King – DJ local 
 Lloc: Pl. de la Lira

de maig







17:00   Ambauka “De cap per avall” – Grup de música infantil
 Lloc: Pl. de la Llibertat

17:00  Havaneres amb el grup Port Bo
 Lloc: Pl. Ajuntament

17:00  Cinema organitza’t per la Taula LGTBI del Ripollès
 Lloc: Casal Jove el Galliner

19:30   Batalla de Rap i micròfon obert a càrrec de “Ripoll Street Rap”
 Lloc: Pl. Ajuntament

23:00  Orquestra Maribel – Grup de Versions
 Lloc: Pl. de la Llibertat

01:00  Dj Paranoyd – Remeber de màquina
 Lloc: Pl. de la Llibertat

01:00   Mojinos Escozios
 Lloc: Pl. de la Lira

03:30  Juarez – DJ de techno House
 Lloc: Pl. de la Llibertat

03:30  Dj Hochi – Dj música comercial
 Lloc: Pl. de la Lira

13de maig



14de maig

Portes obertes al Museu Etnogràfic de Ripoll amb motiu del Dia I
nternacional dels Museus

11:00   Xerrada amb taula rodona – Impacte del col·lectiu LGTBIQ+ a una 
 comarca petita amb la participació de:
 -La Sarja Feminista
 -Associació LGTB “Tal com som”
 -Jordi Coch 
 Lloc: Pl. Sant Eudald

12:00  Vermut electrònic amb Xevi Vilalta – DJ Anouge
 Lloc: Pl. Gran

12:30  Espectacle itinerant – «El Petit Circ» de Fadunito
 Lloc: Centre de la Vila

15:00  Entrenaments per la tirada social al plat - Organitza la Societat la Rama
 Lloc: Camp de Tir de “Terradellas“

17:00   Audició doble de Sardanes amb la Cobles Montgrins i la Principal de la  
 Bisbal
 Organitza: Agrupació Sardanista de Ripoll i Comissió de Festes
 Lloc: Passeig Ragull

17:00  Els Atrapasomnis “Atrapa la festa” – Espectacle musical infantil
 Lloc: Pl. de la Llibertat

18:00  Monòleg d’humor - Guillem Estadella amb “ESTOY MADURANDO (DIS 
 CULPEN LAS MOLESTIAS)”
 Lloc: Pl. de l’Ajuntament

19:00   Concert de Jazz amb The swimming boys jazz quartet
 Lloc: Pl. Anselm Clavé

20:00 20: 00 obertura de portes 20:30 tancament portes 
 11è Sopar dels Valents i les Valentes (+18 anys) Inscripcions i venda  
 d’entrades al Bar Cabina, al Cor d’Acer i al Casal dels joves El Galliner.  
 Places limitades! PREU: 25€
 Lloc: Sala Eudald Graells



20:00   Nit dels Museus - Visita Scriptorium (última visita en la ubicació actual al  
 Raval de l’Hospital) Organitza: Museu Etnogràfic de Ripoll
 Lloc: Museu Etnogràfic de Ripoll

21:00  Concert d’Orgue a càrrec de Modest Moreno Morera
 Lloc: Inici Pl. de l’Ajuntament

22:00  Correfoc amb els Diables de Ripoll
 Lloc: Inici Pl. de l’Ajuntament

 *RECORREGUT: Pl. Ajuntament i continua per c. de la Font - pl. Tomàs Raguer - c. Vinyes - 
 c. Perdut - pl. Clavé - c. Pare Colí - c. Vinyes - pl. Llibertat - c. Forn - c. Sant Jaume - pl. Ideal - 
 c. Monestir - pl. Cívica i encesa final pl. de l’Ajuntament.
 * El foc és la matèria primera del món dels diables. Quan el podem controlar produeix una gran  
 bellesa. Malauradament també té un poder terrible i imprevisible. És per això que hem de ser  
 conscients i hem de seguir una sèrie de normes i consells, sent escrupolosament estrictes i 
 responsables, per prevenir qualsevol petit accident i així poder gaudir de la festa, fent que el foc  
 ens diverteixi i ens uneixi.

 PER ALS PARTICIPANTS:
 • Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
 • Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un    
 mocador de cotó.
 • Protegir-se els ulls.
 • Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
 • Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions    
 pirotècniques
 • Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.
 • Adoptar una actitud correcte amb els diables i els tabalers, no obstaculitzar    
 el pas ni fer-los caure.
 • Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
 • En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.

 PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:
 • Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
 • Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
 • Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons 
 gruixuts.
 • Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
 • No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillosi   
 tat que representa.
 • Desconnectar tot tipus d’alarmes.
 • Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels    
 actors, organitzadors i participants al correfoc.
 
23:00   Smoking Souls
 Lloc: Pl. de la Lira

23:00  Burro el último – Grup de versions
 Lloc: Pl. de la Llibertat

01:00  La kinki band – Grup de versions
 Lloc: Pl. de la Lira
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Portes obertes al Museu Etnogràfic de Ripoll amb motiu del Dia Internacional 
dels Museus

09:00   Tirada social al plat - Organitza la Societat la Rama
 Lloc: Camp de tir de “Terradellas“

09:00   Half Cross Sant Eudald - (A partir de 10 anys). Recorreguts de 1,2 i 2,4  
 km. PREU: 3€ nens i 5€ adults
 Lloc: Zona de trial del Pavelló d’esports l’Avellaneda

11:00   Inflables- Infantil
 Lloc: Font del Tòtil

13:30   Tornaboda – Arrossada Popular
 Cal dur plats i gots, taules i cadires. 
 Lloc: Font del Tòtil

16:00  Miquel del Roig 
 Lloc: Font del Tòtil

17:00  Inici del passant de la Dansa dels Clavells. Els pabordes recullen en 
 cercavila les pabordesses casa per casa. Acompanyament musical dels  
 Randellaires
 Lloc: Inici i final a la Pl. de l’Ajuntament

18:00  Ballada de la Dansa dels Clavells. Música dels Randellaires
 Lloc: Pl. de l’Ajuntament

22:00 Castell de Focs des de la Devesa del Pla a càrrec de la Pirotècnia 
 Estellada 

de maig

01:00  Dj Jolie – Música dels 70, 80 i 90
 Lloc: Pl. de la Llibertat 

03:00  Albert Gonzalez – Música comercial
 Lloc: Pl. de la Lira

03:00  Dj Celtix
 Lloc: Pl. de la Llibertat





Càrniques
BALTASAR, SL

Passatge Montgrony, 4
17500 RIPOLL

Tel. 972 703 885 (Sala)
Tel./Fax 972 700 823 (Sala)

Reparac ió  de  cotxes  i  motos

Agustí Tengo Cáceres

Pol. Ind. Mas d’en Bosch - C. Joan Llimona i Bruguera, 12 - 17500 RIPOLL
Tel. 972 70 32 57 - tallercrisma@hotmail.com

TALLER MECÀNIC

Càrniques
BALTASAR, SL

Passatge Montgrony, 4
17500 RIPOLL

Tel. 972 703 885 (Sala)
Tel./Fax 972 700 823 (Sala)



Actes 
posteriors

18de maig

Portes obertes al Museu Etnogràfic de Ripoll amb motiu del Dia Internacional 
dels Museus

20de maig

17:00 16a Trobada de música tradicional del Ripollès a càrrec dels alumnes  
 de 5è de primària de les escoles del Ripollès. 
 Música en directe amb Randellaires. 
 Lloc: Teatre Comtal 
 Organitza: Mestres especialistes de música del Ripollès, Servei Educatiu i  
 Randellaires. 
 
19:00 Trobada de col·loqui entre pastors.
 Gravació dels seus testimonis, amb motiu del Dia Internacional dels Museus.



21de maig

  Trobada gegantera
16:00  Plantada a la Devesa del Pla
17:00 Ball d’inici i Cercavila fins acabar a la plaça Abat Oliba

Colles participants:
 Agrupació folklòrica de Sant Feliu de Llobregat - K+sonen de Balsareny -  
 Banyoles - Calafell - Campdevànol - Cassà de la Selva - La Roca del Vallès - 
 Martorell - Moja - Ribes de Freser - Sant Vicenç de Castellet - Teià i Ripoll
 Organitza: Gegants i caparruts de Ripoll

17:00  Taller de llana
 En el marc del Dia Internacional dels Museus. Museu etnogràfic de Ripoll
 Organitza: Museu etnogràfic de Ripoll

19:00  Inauguració de la 49a Exposició Filatèlica i Numismàtica de Ripoll. 
 Segell commemoratiu Donants de sang. Sala Abat Senjust. 
 Organitza: Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll



9:30  Festa de la Llana i Casament a Pagès
 Arribada del Ramat - exhibició de tossa amb tisora i altres oficis - Concurs 
 d’esquilar ovelles

10:00 Sortida de la comitiva del nuvi - recollida de la núvia a la pl. Gran
 Casament a pagès al Monestir .
 Convit i Cloenda a la pl. de l’Ajuntament.
 Mercat de productes agroalimentaris pl. Abat Oliba
 Organitza: Centre d’iniciatives i Turisme de Ripoll

17:00  Concert de la Coral Capella Santa Maria i la Coral de Sant Ramon
 (La Segarra)
 Antiga església de Sant Pere
 Organitza Capella Santa Maria de Ripoll

  2n Ral·li fotogràfic
 Inscripcions a partir de les 9h a la plaça de la Lira
 Organitza: Associació fotogràfica de Ripoll

22de maig



Il·lustració cartell: Ivon Navarro Varas




