


DIMARTS

13
De 10 del matí

a 7 de la tarda

a la Plaça del Mercat:

Venda de samarretes i Pack Jove
(preu samarreta 10€)

Votació Hereu i Pubilla i Hereuet i Pubilleta

A les 5 de la tarda

a la Plaça del Mercat Presentació del Punt Lila,

espai de prevenció i actuació contra les agressions sexistes.

A les 8 de la tarda a la Plaça de l’Ajuntament,

Pregó de Festa Major. Celebrem els 75 anys de l’Esbart 

Eudald Coma de Ribes de Freser. #ABallar

A les 10 de la nit a la Plaça del Mercat,

Audició de Sardanes d’inici de Festa Major

amb la Cobla Marinada

A partir de les 12 de la nit al Pavelló Municipal d’Esports,

Nit del Jovent amb Roba Estesa, Auxili i PD Exiliats.

Preu d’entrada: 12€ + consumició

Venda d’entrades anticipades a 10€ +consumició a l’Oficina de Turisme a 

partir de l’1 d’agost i a la Plaça del Mercat durant el dia 13.

*Pack Jove: 25€
Inclou: Samarreta de Festa Major, entrada a la Nit del Jovent del dia 13  i 

sopar del Jovent del dia 14. Tots aquells que compreu l’entrada a l’Oficina de 
Turisme podreu venir a recollir el Pack Jove el dia 13 a la Comi Shop presen-

tant la vostra entrada; només haureu d’abonar els 15€ de més.



DIMECRES

14
A les 11 del matí

a la Piscina Municipal,

per als més petits,

inflables estil Humor Amarillo
*Activitat gratuïta

A les 11h del matí a la Sala d’Exposicions

del Casal de Cultura, inauguració de l’exposició

“ 75 anys de l’Esbart Eudald Coma”
*La exposició romandrà oberta durant tota la Festa Major de 12 del matí a 7 de la tarda.

A la 1del migdia a la Piscina Municipal,

per a adults, inflables estil Humor Amarillo. *Activitat gratuïta

A les 5 de la tarda a la Plaça del Mercat,

Zumba per a totes les edats

A 2/4 de set de la tarda a la Plaça del Mercat,

concert per a tota la família a càrrec de Jordi Tonietti.

Al acabar hi haurà xocolata desfeta per tothom.

*En cas de pluja es traslladarà al Teatre Municipal de Ribes de Freser

A les 8 del vespre a la Font de Santa Caterina

Sopar del Jovent . *Preu sopar: 10€

A les 10 de la nit a la Plaça del Mercat,

audició de sardanes amb la Cobla Marinada

A partir de 2/4 d’1 de la matinada

Ball a la Font de Santa Caterina amb Vizuri i Dj OGT. 



DIJOUS
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A les 11 del matí pels carrers de la vila,

Cercavila a càrrec dels

Gegants i Grallers de Ribes de Freser.

A les 12 del migdia a l’Església de Santa Maria,

Ofici Solemne

A la 1 del migdia a la Plaça del Mercat, 

Ball de Dragonets i Diables i Ball Vermut
amb balls vuitcentistes amb la Cobla Marinada

A 2/4 de 2 del migdia a la Plaça del Mercat

½ audició de sardanes amb la Cobla Marinada

 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 amb la secció infantil i adulta 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: 3€

A les 10 de la nit

a la Plaça del Mercat,

Concert Popular 

amb Randellaires i
Marcel Lázara i Júlia Arrey



DIVENDRES
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A les 10 del matí a la Font de Sta. Caterina,

gimcana naturalista 
“Qui viu a les nostres muntanyes?”

a càrrec de l’Associació Mediambiental Crataegus

i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

A les 12 de migdia a la Plaça del Mercat,

Taller de Dansa Tradicional Catalana
amb l’Esbart Sant Martí de l’Ateneu Torellenc

A les 6 de la tarda a la Font de Santa Caterina,

Festa Holi amb DJ Franxo

*Preu de les bosses: 1 bossa = 2€; 6 bosses = 10€

A les 10 de la nit al Teatre Municipal, espectacle irreverent

d’humor i música, “Ave Machín”
a càrrec de la Bubulina Cabaret i la Fumata Rosa

*Preu de l’entrada a taquilla: 12€

*Venda d’entrades anticipades a 10€ a partir de l’1 d’agost a l’Oficina de 

Turisme i durant el dia 13 a la Plaça del Mercat

A partir de 2/4 d’1 de la matinada

al Pavelló d’Esports

 Festa Flaix FM Club
amb els DJ’S

Jordi Vèliz,

Sergi Domene

i els Rookies.

*Preu entrada:

10€ +  consumició    



DISSABTE
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  A les 10 menys 10 del matí

des de la Plaça del Mercat, 

8ª Cursa d’Obstacles
“Anar Fent Rural Runing”

organitzada pels Bombers Voluntaris de Ribes de Freser.

*Inscripció prèvia a inscripcions.cat

De 10 del matí a 2 del migdia al Passeig Taga,

Tobogan Aquàtic Gegant per a tota la família

 A 2/4 de 5 de la tarda al Camp de Fútbol Municipal,

Partit Popular de Festa Major

A les 6 de la tarda a la Plaça del Mercat,

Concert + Ball de Festa Major amb “La Band Gogh”

A partir de 2/4 de 12 de la nit al Pavelló Municipal,

Nit de Versions
amb Autoput, Tapeo Sound System i PD Nanfu

*Preu d’entrada: 7€ + consumició



DIUMENGE
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A les 11 del matí

pels carrers de Ribes

i des de la Plaça de l’Ajuntament,

Viacrisi Infantil
*Preu Inscripció: 3€ per persona

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

A 2/4 d’1 del migdia al Passeig de la Saida,

Festa de l’Escuma a càrrec de Virivirom

A les 6 de la tarda a la Plaça del Mercat,

mostra de balls tradicionals
a càrrec de l’Esbart Eudald Coma i altres esbarts

A 2/4 de 8 de la tarda al Teatre Municipal,

concert a càrrec de la Coral de Ribes

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 Fútbol Municipal,

Cloenda de la Festa Major. Castell de Focs
i repartiment de premis. 



Festa Major de Bruguera 2019
Divendres 9 d’agost
A 2/4 de 10 del vespre,
Sopar Popular i en acabat quinto pels veïns i veïnes del poble.

Dissabte 10 d’agost
A 2/4 de 9 del matí,
caminada popular amb esmorzar per tots els participants

A 2/4 d’una de la matinada, 
Nit de DJ’s amb DYey i PD Kasta amb servei de barra
de la Comissió de Festes de Ribes de Freser

Diumenge 11 d’agost
A 2/4 d’una del migdia, Ofici Solemne

A les 5 de la tarda, festa per la mainada amb inflables
i actuació de màgia a càrrec de David el Mag.
Seguidament xocolatada per tothom. 

Festa del Carrer Major
Dilluns 19 d’agost, tot el dia,
 
A les 10 del matí, 
Tir amb arc

A les 11 del matí,
Pintura al carrer i tot seguit gimcana de bicis

A les 4 de la tarda, 
Jocs de cucanya i xocolatada

A les 10 del vespre,
Passant de cap grossos, traca i ball

Organitza: Comissió de Festes del Carrer Major



activitats

AGOST

Dissabte 10 d’agost
- A partir de les 10 del matí a la Plaça del Mercat i al 
Carrer Eres, VIIIena Trobada de Puntaires i Fira de 
Manualitats. Org.: Associació de Dones de la Vall de Ribes

- A 2/4 de 7 de la tarda a la Plaça del Mercat, audició 
de sardanes amb la Cobla Genisenca
Organitza: Amics de la Sardana de Ribes de Freser

Diumenge 11 d’agost
- A partir de les 10 del matí a la Plaça del Mercat i al 
Carrer Eres, Fira de Manualitats
Organitza: Associació de Dones de la Vall de Ribes

- A les 7 de la tarda a la Plaça del Mercat, Concert 

d’Estiu amb el Trio ítaca i la col·laboració especial 
de la Coral de Ribes. Organitza: Regidoria de Cultura

Dilluns 19 d’agost
- Tot el dia, Festa del Carrer Major

Dissabte 24 d’agost
- De 4 de la tarda a 8 del vespre al Teatre Municipal, 
Donació de Sang.
Organitza: Donants de Sang de la Vall de Ribes

- A les 10 del vespre a la Plaça del Mercat, Espectacle 
de màgia per a tots els públics amb la companyia Set 
de Màgia. Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 25 d’agost
- A 2/4 de 7 de la tarda a la Plaça del Mercat, audició 
de sardanes dedicada a la Gent Gran amb la 
Cobla La Principal de Terrassa.
Org.: Amics de la Sardana de Ribes de Freser

Dissabte 31 d’agost
- A les 10 del vespre a la Plaça del Mercat, Cantada 
d’Havaneres amb el Grup d’Havaneres Americanus, 
amb rom cremat per tots els assistents
Organitza: Regidoria de Cultura amb la col·laboració de 

l’Associació de Dones de la Vall de Ribes

Consulteu els programes a part de les projeccions

de pel·lícules al Cinema Catalunya

programades pels Amics del Cinema de la Vall de Ribes

Dissabte 3 d’agost
- Durant tot el dia a la Plaça del Mercat,
Gran Rifa del Carrer Major
Organitza: Comissió de Festes del Carrer Major

- A les 10 del vespre a l’Església de Santa Maria,
Concert del 34è Aplec de la Sardana del Pirineu 
de Ribes de Freser.
Organitza: Amics de la Sardana de Ribes de Freser

Diumenge 4 d’agost
-  A 2/4 d’11 del matí i a les 4 de la tarda a la Plaça del 
Mercat,34è Aplec de la Sardana del Pirineu de 
Ribes de Freser.
Organitza: Amics de la Sardana de Ribes de Freser

Dimecres 7 d’agost
- De 5 de la tarda a 10 del vespre entre la Font de Santa 
Caterina i el CEINR, “Bat Night”, jornada divulgativa 
a l’entorn dels rat-penats, a càrrec del Museu de 
Ciències Naturals de Granollers i l’associació mediam-
biental Crataegus
Organitza: Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Divendres 9 d’agost
- A les 7 de la tarda al Cafè de la Plaça, música en viu 
amb el grup N’Rock-Cat refrescat amb els millors 
Gintònics. Organitza: El Cafè de la Plaça

- A les 7 de la tarda al Teatre Municipal, presentació del 
llibre “Els fortins de Franco a la Vall de Ribes”
de Carles Punceranu
- A les 10 del vespre a la Plaça del Mercat, Quinto dels 
Gegants.Organitza: Gegants i Grallers de Ribes de Freser


