


3r Premi 

Concurs de Cartells
Festa Major 2014

Maria Bardulet 
Torner i Aïda Mateu 
Picado

2n Premi 

Concurs de Cartells
Festa Major 2014

Raül Duque Duque



Des de LA COMI, com ja va sent habitual, us volem demanar la 
vostra opinió sobre la Festa Major, volem saber les coses que 
us han agradat, les que no us han agradat tant, algun tipus de 
suggeriment de cara a posteriors anys, el que vosaltres penseu. 
Estarem encantats que ens ho comenteu. La qüestió és millorar 
la festa major any rere any!!!

És per això, que aquest any, apostem per l’ús de les xarxes 
socials per tal de rebre les vostres opinions, valoracions i 
per què no, les vostres imatges. D’aquesta manera podrem 
contribuir a fer més difusió de la Festa Major i que la gent 
interaccioni mitjançant els “hashtags” (#).

Com veureu al programa cada activitat de la Festa Major 
l’hem identificat amb un “hashtag”. Ens agradaria que féssiu ús 
d’aquest hashtag al Twitter, Facebook o Instagram etiquetant 
@lacomideripoll, d’aquesta manera ens ajudareu a fer un 
balanç d’aquesta Festa Major Sant Eudald 2014.



Quan s’acosta el mes de maig, i talment com si fóssim éssers que 
haguéssim sorgit del fred, a Ripoll ens despertem després de la 
hivernada disposats a gaudir i aprofitar al màxim tot allò que any rere 
any ens ofereix la Festa Major de Sant Eudald. Per aquest motiu, 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 tal de poder 
sortir a “escampar la boira” com diu la dita. 
 
Els ripollesos i ripolleses som potser una mica peculiars, i tal vegada 
això és degut a que tenim un sant patró que també ho és. Per poder fer-
nos amb aquest patró tan especial el vàrem haver d’anar a manllevar 
a Aix-les-Termes per mitjà d’una epopeica croada protagonitzada 
pels nostres predecessors monjos del Monestir. I des de llavors i més 
de deu segles més tard tot l’any l’invoquem i li demanem protecció; 
i durant els nou dies anteriors a la festa, Sant Eudald ocupa un lloc 
d’honor al monestir de Santa Maria i es prepara per acollir als cents de 
fidels que per una qüestió de fe, o simplement per tradició acudiran 
a l’ofici del dia 11 de maig a pregar, besar la seva imatge, li tocaran les 
campanetes i s’enduran el cotó prodigiós.
 
Molt especialment aquest any li demanarem a Sant Eudald a veure 
si pot donar-nos un cop de mà per aconseguir que la portalada del 
monestir esdevingui Patrimoni Mundial de la UNESCO. Si aquesta 
il·lusió es fa realitat en sortirem tots beneficiats, tindrem la nostra 
portalada inclosa a l’índex mundial de les grans obres d’art, i el nostre 
patró aconseguirà que molta més gent vingui a veure la portalada i 
la nostra vila... i també li facin una visita a ell. I posats a demanar, no 
estaria malament demanar des del Bressol de Catalunya que també 
ens ajudés a que puguem exercir el dret democràtic de votar el proper 
dia 9 de novembre.
 
Vull convidar des d’aquí a tots els ripollesos i ripolleses que us feu ressò 
de la nostra festa i que participeu en les moltes i variades activitats 



que tindran lloc al llarg dels tres dies de festa. Us recomano que gaudiu 
molt de tot i alhora que tingueu cura de la nostra vila.
 
Un any més haig d’agrair el treball i l’interès 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. I com de costum haig de fer un punt i apart 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. 
 
Desitjo felicitar a cada Eudald i cada Eudalda en el dia de la seva 
onomàstica, que passin un feliç dia en companyia dels seus familiars 
i amics i que a través del seu original nom siguin ambaixadors del seu 
poble allà on vagin. Per acabar vull desitjar als ripollesos i ripolleses, 
als visitants de la comarca, als que vinguin de més lluny, a totes i a tots... 
Molt bona festa major 2014!!!
 
Jordi Munell i Garcia
Alcalde



Un altre any ja tornem a tenir entre nosaltres la Festa Major de Sant Eudald!!!!

Aquest any i com va sent massa habitual, la cosa no està per tirar coets 
que diguem, sembla ser que aquesta “estimada”  crisi que ja fa uns quants 
anys que conviu amb nosaltres no acaba de deixar-nos del tot. D’ençà de 
l’última festa major són molts els successos que han marcat aquest darrer 
any; la mort de Nelson Mandela o d’Hugo Chavez, l’accident de tren a 
Galícia, els enfrontaments que s’estan produint a Ucraïna i com no també 
tots els diferents debats sobre la consulta independentista que es vol 
realitzar a Catalunya.

Podríem estar tot el dia parlant d’aquests temes i molts d’altres i encara no 
acabaríem però el que ara ens toca és una altra cosa:

La Festa Major de Sant Eudald 2014

La Festa Major de la comtal vila de Ripoll, com la resta de món, tampoc 
està en èpoques de bonança. Des de ja fa algun any ha disminuït el seu 
nombre de dies de disbauxa, desenfrè i abusos de tot tipus i en som molt 
conscients.  Per això, ara més que mai com a bons ripollesos que som hem 
d’exprimir al màxim aquests dies. No són moments perquè cadascú faci la 
guerra  pel seu compte, sinó que és moment d’estar units i passar-ho bé 
tots junts.

Des de la Comissió de Festes, volem realitzar el màxim nombre d’activitats 
possibles perquè tothom pugui gaudir de la Festa Major, passant dels més 
menuts als més grans . Com cada any i cosa que tots sabem, encara que 
resulti un tòpic i sigui molt repetitiu,  és molt i molt difícil fer una festa 
major al gust de tothom, ja que tothom té els seus gustos  i aficions, cosa 
que per nosaltres és una sort perquè ens fa especials i únics a cadascun 
de nosaltres. És per això que estem oberts a tot tipus de comentaris 
que ens pugueu fer arribar, ja sigui algun tipus de suggeriment o fins i tot 
qualsevol tipus de crítica que pugueu tenir, sempre que aquestes siguin 



constructives i ens ajudin a millorar la nostra festa. Entre tots hem de 
posar el nostre granet de sorra perquè la Festa Major estigui a l’altura que 
es mereix i que tots la puguem gaudir de la millor manera possible.

Com ja va sent habitual, i així esperem que sigui sent, seguim creient en 
una Festa gratuïta i que es pugui realitzar als carrers de la nostra vila on 
hi pugui accedir i participar tothom, oferint-vos tot tipus d’esdeveniments 
des de parcs infantils, mags... per als més petits de la casa, passant pels 
diferents concerts i actuacions nocturnes enfocades per als més joves de 
la comarca, també per a tots aquells pares que un cop a l’any tenen ganes 
de sortir i gaudir d’un bon grup i retornar a la seva època de joventut  i com 
no també tots aquells actes tan tradicionals que fan tan nostra aquesta 
Festa Major i no hem d’oblidar mai, com la missa solemne a Sant Eudald o 
la dansa dels Clavells.

En definitiva i després de deixar-vos tot aquest rotllo, des de la Comi l’únic 
que us demanem és que tots els ripollesos, ripolleses, persones d’arreu 
de la comarca, qualsevol persona que vingui aquests dies... poseu un 
parèntesis a les vostres vides, simplement sortiu, passeu-vos-ho el millor 
possible amb els vostres i gaudiu de la Festa Major.

Bona Festa Major a TOTHOM, i moltes felicitats als Eudalds i Eudalines!!!

Establiment guanyador del Concurs de bars disfressats 2014



Altra vegada, tornem a tenir la Festa Major del nostre poble, Ripoll, 
ben a prop. Aviat la gent es vestirà de festa per anar d’allò més bufó 
en aquesta celebració, guarnirà els balcons de flors en harmonia 
amb la primavera, sortirà al carrer a caminar al ritme de les músiques 
més festives, gaudirà de les activitats que comencen a fer-se ara que 
s’allarga el dia...

Uns dies especials per trobar-se amb aquelles persones que fa més 
temps que no veus, el dia perfecte per lluir-se del nostre petit i 
encantador poble, aquest que,  amb les seves característiques pròpies, 
ens enamora i ens fa pensar que és el millor lloc on podríem viure.

D’un any per l’altre, poden passar moltes coses, poden canviar les 
situacions i podem viure tot tipus de circumstàncies, però aquests dies 
de festa són motiu per esbargir-se, gaudir de l’aire lliure, rodejats de 
la cultura i l’estima que desprèn aquesta vila en dates com aquestes, 
on tots, des dels més petits fins als més grans, esperem cada un dels 
esdeveniments propis de cada any:  el cercavila amb els gegants, els 
grallers i el seu ritme, les sardanes a la plaça, la Missa de Sant Eudald i 
com sempre alguna novetat ens esperarà de ben segur...

Aquest any és especial per a nosaltres, ja que ens toca representar el 
poble d’allò més bé, però aquesta és la nostra festa, la dels Ripollesos 
i Ripolleses, la festa que ens omple d’il·lusió, una il·lusió que volem 
encomanar-vos a tots vosaltres desitjant de tot cor una feliç Festa 
Major 2014!

Laia Motos, Àngel Barranqueras, Fiona Pinar i Sergi Torres
Pubilla, Hereu, Pubilleta i Hereuet de Ripoll 2013





> DEL 2 AL 10 DE MAIG
Missa i novena de Sant Eudald. 
Del 2 al 10 de maig a les 19:30h 
Lloc: Monestir de Ripoll 
19:30h Organitza: Parròquies de 
Ripoll

> DISSABTE 3
Trobada d’acordionistes 
Lloc:Sala Eudald Graells 
18:00h Organitza: Coral Flor de Maig

> DIUMENGE 4
14a. Cursa de muntanya Mossos 
d’Esquadra-Sant Amand 
09:00h Organitza: Club Excursionista 
i Comissaria dels Mossos

> DIUMENGE 4
52è. Concurs de colles 
sardanistes amb la cobla La 
Bisbal Jove 
Lloc: Pl. St. Eudald 
11:00h Organitza: Agrupació 
Sardanista de Ripoll

> DIUMENGE 4
Festa d’homenatge a la Gent Gran 
Organitza: Casal de la Gent Gran de 
Ripoll

> DIUMENGE 4
Ball amb Notes d’or 
Lloc: Sala Eudald Graells 
17:30h Organitza: Bar Casal

> DIJOUS 8
Conferència a càrrec de Jordi Royo 
i Isach, autor del llibre “Els rebels del 
benestar. Claus per a la comunicació 
amb els nous adolescents” i director 
clínic d’Amalgama-7
Lloc: Sala Josep M.Anglada de 
la Biblioteca Lambert Mata 
18:30h Organitza: Amalgama7, 
Fundació Portal i Ajuntament de 
Ripoll

> DIJOUS 8
Pregó de Festa Major a càrrec de 
Carme Polo, directora del projecte 
de la candidatura de la Portalada de 
Santa Maria de Ripoll per la Unesco
Lloc: Davant la Portalada del 
Monestir de Sta. Maria de Ripoll 
18:45h Organitza: Ajuntament de 
Ripoll

> Tots els dies de la festa 
Atraccions per a totes les edats
@Devesa del Pla

ACTES PREVIS FESTA MAJOR



Aquesta Festa Major, surt al carrer amb el teu mocador i pertany a 
una colla: la colla Ter (color blau) o la colla Freser (color verd). És igual 
que siguis molt petit o molt gran, de Ripoll o dels voltants… sigues Ter 
o sigues Freser!
Ningú t’obligarà a participar activament en cap de les proves que 
tindran lloc durant el decurs de la Festa Major, però tothom desitjarà 
que en siguis partícip portant el mocador de la teva colla des del 
primer dia fins l’últim. Si vols participar activament en una prova, 
serà obligatori portar posat el mocador distintiu de la colla a la que 
pertanys.

Les proves en què les colles competiran, estan indicades a la 
programació de la Festa Major amb el símbol. Seran puntuables i 
l’últim dia es proclamarà una colla guanyadora.

Ah! Però això no s’acaba aquí! Guarda bé el teu mocador, durant la 
resta de l’any, perquè podràs participar en proves solidàries que 
seran puntuables per la Festa Major de l’any vinent.

Colles! Les proves puntuables són :
> Estirada de tractor (1 punt)
> Estirada de tractor infantil (1 punt)
> Volada d’avions de paper (1 punt)
> Baixada d’andròmines (1 punt per la colla amb l’andròmina més 
ràpida i 1 per la colla amb l’andròmina més original)
> Sopar dels valents (1 punt per la colla a la que pertany el valent)
> Gimcana automobilística de Sant Eudald (1 punt)
> Melé social de petanca (1 punt per la colla a la que pertany el 
guanyador)
> L’atleta de la festa 2014 (1 punt per la colla a la que pertany l’atleta 
guanyador)

Podreu trobar més informació a www.viuripoll.wordpress.com

Verds i Blaus



#fmripoll2014
Inici del 2n Concurs 
d’Instagram de Festa 
Major. Etiquetar a 
@lacomideripoll i  
#fmripoll2014
@Pl. Abat Oliba
17:00h @Comissió de festes

Pl. Sant Eudald, 4 - Tel. 972 70 32 80 - 17500 RIPOLL - la taverneta@gmail.com

#menú diari #música #pinxos # copes
# poesia # gintònics # concerts # productes

#exposicions #cuina de mercat
#serem allò que vulguem ser

17  anys

marcant la diferència!

#atraccions
Atraccions firals a 1€ de 
les 17h a les 21h
@Devesa del Pla
17:00h @Gremi de firaires i 
Comissió de Festes

#escolaalcarrer
L’escola al carrer. Concert 
dels alumnes de l’Escola 
comarcal de Música del 
Ripollès @Pl. Sant Eudald
19:00h @Escola Comarcal de 
Música del Ripollès

#versotsitraca
Versots i Traca d’inici de la 
Festa Major a càrrec dels 
Diables de Ripoll
@Pl. Ajuntament
20:30h @Comissió de Festes i 
Diables de Ripoll

#trobadademusica
10a. Trobada de música 
tradicional del Ripollès a càrrec 
dels alumnes de 5è de Prim. de 
les escoles de la comarca i dels 
Randellaires @Pl. de la lira 17:00h 
@Mestres Especialistes de música 
i Serveis Educatius del Ripollès, 
Randellaires i Comissió de Festes 



#hoqueihrc
Partit d’hoquei HCR 1a 
Catalana - Roda
@Pavelló Municipal
21:00h @HCR

#concert70-80
Nit dels 70’ i 80’ amb Dj 
Vilà, Dj Creixi i Dj Memo
@Pl. de la Lira
23:00h @Comissió de Festes

#concursdj
1r Concurs de Dj de Festa 
Major. A continuació Dj 
Doguez i Dj Cito
@Pl. St. Eudald
23:00h @Coordinadora 
Juvenil de Ripoll

#concertdivendres
Concert amb Layma, Brams 
i l’Orquestra Mitjanit
@Pl. de la Llibertat
23:30h @Comissió de Festes



#tiralplat
Entrenaments per la 
Tirada social al plat
@Camp de Tir de 
Terradelles
09:00h @Societat de caçadors 
i pescadors La Rama

#trobadacantadors
9a. Trobada de cantadors 
i sonadors a l’Hostal de la 
Serra de Llaés. Convidat: 
Miquel Gil
@Serra de Llaés
Durant tot el dia 
@Randellaires del Ripollès

#uerminimasculi
Partit de bàsquet UE 
Ripoll mini masculí – CB 
Manlleu
@Pavelló Avellaneda
09:15h @UE Ripoll



#cfripollcadetfemeni
Partit de futbol CF Ripoll 
cadet femení - Cerdanyola
@Camp de Futbol
12:ooh @CF Ripoll

#efralevic
Partit de futbol EFR Aleví 
C - Roda de Ter
@Camp de Futbol
12:ooh @EFR

#uerinfantilmasculi
Partit de bàsquet UE 
Ripoll Infantil masculí – CB 
L’Escala
@Pavelló Avellaneda
10:30h @UE Ripoll

#brivall
Visita teatralitzada “La 
petjada de l’Abat” a càrrec 
de Brivall. Més info i venda 
d’entrades a l’Oficina de 
Turisme (972 702 351)
@Estatua Abat Oliba
11:30h @Brivall



#esfrjuvenil
Partit de futbol sala EFSR 
Juvenil - Santa Eulàlia
@Pavelló Avellaneda
12:30h @ESFR

#esfrseniorb
Partit de futbol sala EFSR 
Senior B - Racing Mataró
@Pavelló Avellaneda
16:00h @ESFR

#estiradatractor
Estirada de tractor
@Passeig St. Joan
16:00h @Viu Ripoll i Comissió 
de Festes

#fefeicia
Animació infantil amb Fefe 
i Cia @Pl. de la Llibertat
12:30h @Comissió de Festes



#melepetanca
Melé social de Petanca
@Passeig Ragull
16:00h @Club Petanca Ripoll

#cfripollseniorb
Partit de futbol CF Ripoll 
sènior B - Voltregà
@Camp de Futbol
16:00h @CF Ripoll

#trobadagegantera
Trobada gegantera. 
Plantada de gegants al Pg. 
Sant Joan. A continuació 
cercavila fins a la Pl. 
Ajuntament @Pg. St. Joan 
16:00h @Comissió de Festes 
i Grup de Grallers i Cercaviles 
de Ripoll 



#uerjuniorfemeni
Partit de bàsquet UE Ripoll 
Júnior femení - Escola Pia 
Olot 
@Pavelló Avellaneda
17:45h @UE Ripoll

#sardanesdissabte
Ballada de sardanes de 
Festa Major amb la Cobla 
Orquestra Maravella
@Pl. St. Eudald
17:00h @Comissió de Festes i 
Agrupació Sardanista de Ripoll

#gimcanaautomobils
Gimcana automobilística 
de Sant Eudald. Proves 
de perícia i habilitat per a 
conductors i acompanyants 
per a vehicles de 4 places 
amb ITV i assegurança al dia. 
Equips de 4 persones (com a 
mínim una amb carnet de

#gimcanaautomobils
conduir vigent). Preu: 5€ 
inclou berenar @Sortida des 
de l’aparcament d’Ordina 
18:00h @Rally Raid Service, 
Gremi d’autoescoles i Comissió 
de Festes



#rugbyripoll
Torneig triangular de 
Rugby: Rugby Club Ripoll - 
Anoia i Vilanova
@Camp de Futbol
18:30h @Rugby Club Ripolll

#concertmaravella
Concert amb l’Orquestra 
Maravella @Pavelló 
Municipal d’esports 
19:00h @Comissió de Festes 

#collainfantildiables
Presentació de la Colla 
infantil dels Diables de 
Ripoll @Pl. Ajuntament
Al finalitzar la Trobada 
Gegantera (19:00h) 
@Comissió de festes i Diables 
de Ripoll 

#uersots21masculi
Partit de bàsquet UE 
Ripoll Sots-21 masculí – SR 
Lima-Horta 
@Pavelló Avellaneda
19:30h @UE Ripoll 

Us oferim crêpes,
tapes variades,
entrepans…

Pl. Cívica - Tel. 972 70 29 84 
RIPOLL



#correfocfmripoll
Correfoc amb els Els Diables 
de Ripoll i Les Gàrgoles 
de Foc de Banyoles, pel 
centre de la vila. Sortida: Pl. 
Ajuntament (Veure recorregut i 

normativa)  @Centre de la vila 
22:00h @Comissió de Festes i 
Diables de Ripoll

#ballmaravella
Ball amb l’Orquestra 
Maravella @Pavelló 
Municipal d’esports 
21:00h @Comissió de Festes

#concertdissabte
Concert amb els grups 
Mojinos Escozios i La Jet 
Set @Pl. de la Llibertat
23:30h @Comissió de Festes 

#ladespertada
La Despertada! Cercavila 
amb batukada i esmorzar 
popular @Pl. de la Lira
A l’acabar els Concerts 
@Coordinadora Juvenil de 
Ripoll 

#djsdissabte
Escenari Nasty Garage. Djs 
habituals de Nasty Mondays, 
Crappy Tuesdays i Cupcake 
de la Sala Apolo. Line up: 
Simone i Crappy Tuesdays   
(Legoteque). A continuació 
Dj Garcia @Pl. de la Lira
00:00h @Comissió de Festes



CORREFOC DE FESTA MAJOR 
SANT EUDALD 2014
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. 

NORMES DE SEGURETAT

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 correcta 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 
perillositat que representa. 
> Desconnectar tot tipus d’alarmes. 
> Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels 
actors, organitzadors i participants al correfoc. 

Colles participants: Diables de Ripoll i Les Gàrgoles de Foc de Banyoles

Recorregut: Sortida des de Plaça Ajuntament – Pl. Cívica – C. Monestir  
C. Donya Estasia – C. Sant Jaume – C. del Forn – C. Tallaferro 
Pl. Sant Eudald – C. Mossèn Cinto Verdaguer – C. Vinyes – C. Perdut 
Pl. Clavé – C. Font – Encesa final a la Plaça de l’Ajuntament



#tiradasocialalplat
Tirada social al plat 
@Camp de Tir de 
Terradellas
09:00h @Societat de caçadors 
i pescadors La Rama 

#toccampanes
Toc festiu de campanes 
anunciant la Festa de Sant 
Eudald @Monestir de 
Ripoll 10:00h @Parròquies 
de Ripoll 

#efrcadetb
Partit de futbol EFR Cadet 
B - Bosc de Tosca 
@Camp de futbol
10:00h @EFR 

#oficisolemne
dels goigs a càrrec de la 
Coral Capella de Santa 
Maria de Ripoll i veneració 
de les relíquies. 
@Monestir de Ripoll
11:00h @Parròquies de Ripoll

#sardanahonor
Sardana de germanor: “A Sant 
Eudald” de Montserrat Pujolar, 
amb motiu del 10è aniversari 
de l’estrena d’aquesta 
sardana 
@Pl. Ajuntament
@Comissió de Festes i 
Agrupació Sardanista de Ripoll

#sardanahonor
En acabar la missa, Sardana 
d’honor “Ripoll 2013 Capital 
de la Cultura Catalana” 
de M. Mercè Navarro i 
Galindo”. Sardanes per al 
públic a càrrec de la cobla 
Tres Vents i plantada dels 
Gegants de Ripoll. 

#oficisolemne
Ofici Solemne de Sant 
Eudald presidit per Mossèn 
Josep Sala i Subirana, fill 
de Ripoll i rector de Santa 
Maria de Camprodon i 
Sant Esteve de Llanars. 
Benedicció del cotó, cant 





#farcelldejocs
Jocs de fusta i tradicionals 
a càrrec de Farcell de jocs 
@Pl. Abat Oliba
12:00h @Comissió de Festes

#efrprebenjami
Partit de futbol EFR 
Prebenjamí - Folgueroles 
@Camp de futbol
12:00h @EFR 

#eudaldsieudaldes
Durant el matí, tots els 
Eudalds i Eudaldes tenen 
l’entrada gratuïta al Centre 
d’Interpretació del Monestir, 
al Museu Etnogràfic de 
Ripoll i al Monestir de Santa 
Maria de 10h a 14h 
@Ajuntament de Ripoll

#voladaavions
Volada d’avions de paper 
@Pl. Abat Oliba
 12:00h @Viu Ripoll i Comissió 
de Festes 

#cfripoll
Partit de futbol CF Ripoll - 
Camprodon 
@Camp de futbol
16:00h @CF Ripoll

•PLATS PREPARATS •ROSTISSERIA
•POLLASTRES A L’AST •PESCA SALADA

MERCAT COBERT
Plaça Terradellas, s/n - Tel. 972 70 31 09

Mòbil 651 70 53 58 - RIPOLL



#dansaclavells
Dansa dels Clavells: 
Cercavila pels carrers de 
la vila, fins a la plaça de 
l’Ajuntament, per recollir 
les pabordesses
@Centre de la vila 
16:30h @Comissió de Festes 

#dansa+randellaires
A l’arribada a la plaça de 
l’Ajuntament, ballada de la 
Dansa dels Clavells amb 
l’acompanyament musical 
dels Randellaires
@Pl. Ajuntament
@Comissió de Festes

EXPOSICIÓ I VENDA
XEMENEIES - INSERTS
ESTUFES - LLARS DE FOC
BARBACOES

Pol. Ind. Els Pintors - c/ Picasso, 10
Tel. 972 70 05 97 - Fax 972 70 26 03

RIPOLL - salgueda@salgueda.com



Plaça Gran, 5  RIPOLL
Tel: 972 70 34 69
ferlam@ferlamripoll.com
659 15 74 59 (Maribel)
660 64 40 09 (Fernando)

Estem a la vostra
disposició des de fa 9 anys
Estem a la vostra
disposició des de fa 9 anys

Compravenda i lloguer de tot tipus
d'immobles

L'assessorem per trobar el millor
�nançament i les millors ofertes del mercat

Tramitació de cèdules d'habitabilitat

Pretaxacions d'immobles

Disposem d'un ampli ventall de pisos i
locals de lloguer

#balladadoble
Ballada doble de Festa 
Major amb les cobles 
Tres Vents i La Principal 
de Cassà @Pl. St. Eudald 
17:30h @Comissió de Festes i 
Agrupació Sardanista

#baixadaandromines
5a Baixada d’andròmines. 
Sortida des de la Pl. del 
Monestir fins al pont d’Olot. 
Inscripcions a partir de les 
17h al punt de sortida. 
@Centre Vila 
18:30h @Comissió
de Festes 

FLORISTERIA:
Pg. St. Joan, 14 - Tel. i Fax 972 714 121 - RIPOLL
CENTRE JARDINERIA:
Ctra. C-17, km. 92,8 - Tel. 972 70 15 04 - RIPOLL
info@espigaverda.com         www.espigaverda.com FERLAM us desitja Bona Festa Major



#sopardelsvalents
Places limitades. A 
continuació xaranga pel 
centre de la vila
@Sala Eudald Graells
21:00h @Valents de Ripoll

#sopardelsvalents
4rt Sopar dels Valents. 
Venda d’entrades a La 
Taverneta, Bar Alesia i 
Casal de joves El Galliner. 
Preu sopar+samarreta+
got+xarrups+correbars: 
20€ (a partir de 18 anys). 

#teatrelagabia
Teatre “La Gàbia” a càrrec 
de Nou69 Teatre, de Torelló. 
Venda d’entrades a partir del 
dijous 1 de maig en horari 
de cinema i entre setmana al 
Museu Etnogràfic de Ripoll 
@Teatre Comtal 21:30h 
@Ajuntament de Ripoll 

#concertdiumenge
Concert amb Suit Up!, 
Virus i Mon Dj
@Pl. de la Llibertat
23:30h @Comissió de Festes 

5a BAIXADA D’ANDRÒMINES - GP Interurbà de Ripoll
Pl. Monestir - Pl. Ajuntament - C. del bisbe - Pont d’Olot

Premis als més ràpids i al més original

NORMATIVA:

> Vehicles sense motor ni pedals. Amb sistema de fre
> Mínim 3 rodes
> Imprescindible portar casc homologat i proteccions
> Grup de 1 a 99 persones
> L’edat mínima per participar-hi és de 12 anys. Els menors de 18 anys 
hauran de presentar l’autorització dels pares. Els menors de 12 anys, 
podran participar acompanyats d’un adult i sota la responsabilitat 
d’aquest.
> Per poder participar cal haver-se inscrit prèviament

Incripcions i entrega de dorsals el mateix dia 11 de Maig de 17.00h 
a 18:00h a l’inici del recorregut. Agrairem comunicació prèvia via 
Facebook. Podeu consultar les bases i decarregar l’autorització paterna 
al Facebook de La Comi de Ripoll o l’apartat de La Comi de la web www.
ripoll.cat

Per qualsevol dubte o aclariment lacomideripoll@gmail.com



#parcinfantil
Parc Infantil
@Pl. Sant Eudald i Pl. Gran
11:00h - 14:00h @Comissió 
de Festes

#tornaboda
Tornaboda Arrossada 
popular a la Font d’en 
Jordana i ball amb Robert 
Payà (en cas de pluja a la 
Sala Eudald Graells) 
@Font d’en Jordana 
13:30h @Comissió de Festes

#magraul
Espectacle de màgia amb 
Magic Raul 
@Pl. St. Eudald
17:00h @Comissió de Festes

#campionatparxis
Final del campionat de 
Parxís de Festa Major 
@Bar Casal
17:00h @Comissió de festes

#havaneres
Havaneres amb el grup 
L’Empordanet 
@Pl. St. Eudald
18:00h @Comissió de Festes



#atletadelafesta
Entrega del premi Amunay 
a l’Atleta de la Festa 2014 i 
dels premis del Campionat  
de Parxís de Festa Major 
@Pl. St. Eudald 19:00h 
@Comissió de 
Festes

#piromusical
Espectacle piromusical 
visible des del passeig 
del Ferro @Des del Parc 
Botànic de la Devesa del Pla 
22:00h @Comissió de Festes

#verdiblaus
Proclamació del guanyador 
de Verds i Blaus 2014 
@Pl. St. Eudald
a continuació @Viu Ripoll i 
Comissió de Festes

34

Voltes de la plaça Gran, 16  Ripoll
Tel.: 661 616 601

Fes comandes per WhatsApp
i t’ho portem a casa!

FORN DE
SANT  EUDALD

Mercaders, 4 - Tel. 972 70 17 98 - RIPOLL



> Del 30 d’abril al 4 de maig
I Campionat de pàdel de la Festa 
Major de Ripoll 
Lloc: Instal·lacions de l’AER 
Organitza: Agrupació Esportiva 
Ripollès

> Del 5 al 8 i del 13 al 15 de maig
Exposició “La Festa Major 
de Ripoll, 1914: Activitats, 
documents, fotografies i 
programes de l’època” 
Lloc: Arxiu Comarcal del 
Ripollès 
Matins de 9h a 14h i tardes de 
15:30h a 18h (de dll a dj)
Matí de 9h a 14h (dv 9 i 16 de maig) 
Organitza:Arxiu comarcal del 
Ripollès i Museu Etnogràfic

> Fins el 12 de maig
Exposició La Guerra civil (1936-
1939). Propaganda, lluita, desenllaç 
Lloc: Museu Etnogràfic
Organitza: Arxiu comarcal del 
Ripollès i Museu Etnogràfic

> Durant tot el mes
Exposició d’Ivan Bertran 
Lloc: Sala Josep M. Anglada de 
la Biblioteca Lambert Mata 
Organitza: Biblioteca Lambert Mata

> Durant tot el mes
Exposició de Víctor Mora, autor 
d’”El Capitán Trueno” 
Lloc: Vestíbul de la Biblioteca 
Lambert Mata 
Organitza: Biblioteca Lambert Mata

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS

Gestoria 
Vergés

C/ Sant Pere, 5 - RIPOLL 
Tel. 972 70 04 28
Fax 972 70 31 40

Telèfon 972 71 50 30 - Fax 972 70 29 03
Ctra. de Ribes, 11 1r - 17500 RIPOLL
assessoriamoreno@xartel.net

ASSEGURANCES i GESTIONS 
IMMOBILIÀRIES MORENO, S.L.

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

17500 RIPOLL



L’Atleta de la festa

Festa Major 2014

Busquem L’ATLETA DE LA FESTA!
Aquell/a que sigui capaç d’aguantar una nit de festa, amb les 
conseqüències que comporta, i el dia següent pugui estar 
dret per participar a les diferents activitats que es portaran a 
terme, al llarg de la Festa Major de Sant Eudald 2014.

FUNCIONAMENT:

Aquesta activitat consisteix en assistir a TOTS els esdeveni-
ments marcats al revers d’aquests cartró. Un cop finalitzi l’acte 
en qüestió, un membre de la Comissió de Festes (l’identificareu 
perquè portarà una barretina al cap) us segellarà el cartró per 
confirmar la vostra assistència a l’acte. Aquell/a que hagi as-
sistit a tots els esdeveniments serà proclamat/da l’atleta de la 
festa 2014. 
Per tal de poder optar al premi final s’ha d’assistir a la totalitat 
dels actes marcats.
En cas d’haver-hi més d’una persona que hagi assistit a tots els 
actes, es realitzarà una prova per desempatar, durant l’entrega 
del premi el dilluns dia 12 de maig a la tarda. 

PREMI:

> BARRA LLIURE durant un any a les festes de la Comissió de 
Festes de Ripoll (*)
> Un Val per un massatge relaxant gratuït, al Centre de Teràpies 
Naturals AMUNAY, per compensar el gran esforç que haurà 
realitzat durant els dies de la Festa Major de Sant Eudald 2014.

L’entrega de premis es farà el mateix dilluns de festa major, al 
finalitzar el concert d’havaneres a la Plaça Sant Eudald.

(*) 40 consumicions a repartir fins al dimarts 12 de maig de 2015



L’Atleta de la festa
#divendres 9

#diumenge 11

#dissabte 10

#dilluns 12

Versots i Traca 
d’inici de la Festa 
Major 20:30h
(Pl. Ajuntament)

Missa solemne de 
Sant Eudald 11:00h
(Monestir de Ripoll)

Tornaboda
14:00h
(Font d’en  Jordana)

Estirada de tractor
16:00h
(Pg. Sant Joan)

Concurs de Dj’s de 
Festa Major 23:00h
(P. St. Eudald)

Dansa dels Clavells
18:00h 
(Pl. Ajuntament)

Ball de la Tornaboda
15:30h
(Font d’en Jordana)

Concert amb 
l’orquestra 
Maravella 19:00h 
(Pavelló de Ripoll)

Final de la festa 
nocturna 
(Pl. Llibertat)

Final de la festa 
nocturna 
(Pl. Llibertat)

Havaneres
18:00h
(Pl. Sant Eudald)

Cercavila i esmorzar 
popular (Casal de 
joves El Galliner)



DIVENDRES 9
20:30h. INAUGURACIÓ CASETA
21h. SOPAR de MONTADITOS
22h. Ball dels quadres de la Casa Cultural Andalusa
23h. Ball per a tothom amb GRANS ÈXITS
 
DISSABTE 10
12h. VERMUT de Tapes típiques Andaluses
17h. QUINA POPULAR
20h. Exhibició de FREE-DANCE (Gimnàs Lee Young Ripoll)
21h. TAPEO ANTI-CRISIS
22h. Ball dels quadres de la Casa Cultural Andalusa i altres entitats 
de les comarques veïnes
23h. Ball amb el grup ALMA BRAVA
2h. XOCOLATADA amb xurros
 
DIUMENGE 11
14h. DINAR POPULAR: POTAJE ANDALUZ
17h. EXHIBICIÓ DANSA DEL VENTRE
18h. PASSAREL·LA DE MODA a càrrec de Dèlia Duran
21h. SOPAR: varietat de TAPES i ENTREPANS
22h. Ball dels quadres de la Casa Cultural Andalusa
23h. Ball amb el cantant EL PESETA

LLOC:  Carpa del Passeig del Ferro (al costat de l’ambulatori)
L’entrada a tots els actes és gratuïta. 

Activitats Casa 
Cultural Andaluza

lantigaderipoll.blogspot.com

Anima’t a restaurar i recuperar 
els teus mobles amb nosaltres!



> DIJOUS 15
Hora del conte sobre la 
Portalada del Monestir de Santa 
Maria de Ripoll, a càrrec de 
Carme Brugarola 
Lloc: Davant la Portalada del 
Monestir de Sta. Maria de Ripoll
18:00h Organitza: Biblioteca 
Lambert Mata

> DIJOUS 15
Presentació de la pàgina web del 
Monestir de Ripoll 
Lloc: Davant la Portalada del 
Monestir de Sta. Maria de Ripoll 
19:00h Organitza: Parròquies de 
Ripoll

> DIVENDRES 16
Presentació a Ripoll de la 
pel·lícula “La revolución de los 
ángeles” basada en el llibre de 
Javier Silvestre Grau i Oriol 
Clavell “Montplet” 
Lloc: Teatre Comtal 22:00h 
Organitza: Ajuntament de Ripoll

> DISSABTE 17
Fira del vi, formatge i llana 
Lloc: Pl. de la Lira 
Durant tot el dia Organitza: CIT

> DISSABTE 17
Campionat de botifarra de Festa 
Major Lloc: Sala Eudald Graells 
16:00h Organitza: Comissió de Festes

> DISSABTE 17
Inauguració de la 43a . Exposició 
Filatèlica i Numismàtica dedicada 
al 175 Aniversari de la Defensa 

de Ripoll, a càrrec d’Agustí 
Dalmau i Font. Lectura dels 
versos “La crema de Ripoll” de 
Josep M. Pellicer, a càrrec de M. 
Dolors Vilaplana i Ramon Alabau. 
Presentació de dos segells i 
matasegell commemoratius. 
Lloc: Sala Abat Senjust 
19:00h Organitza: Cercle Filatèlic i 
Numismàtic de Ripoll

> DISSABTE 17
La Companyia Primer Vol 
presenta Isabeau, el musical 
Lloc: Teatre Comtal
22:00h Organitza: Companyia Primer 
Vol i Ajuntament de Ripoll

> DIUMENGE 18
Trial motos modernes 
Lloc: Font del Tòtil
Organitza: Moto Club Ripoll

> DIUMENGE 18
48a. Festa de la Llana i 
Casament a Pagès. A partir 
de les 9.45h arribada del ramat 
d’ovelles, exhibició de tosa amb 
tisora, matalassers i filadores.  
8è concurs d’esquilar ovelles, 
exhibició i demostració de tosa, 
oficis tradicionals. Lloc: Centre 
Vila 09:45h Organitza: CIT

> DIUMENGE 18
A partir de les 11h Casament 
a Pagès. Fira del vi, formatge 
i llana i Mostra de productes 
agroalimentaris del Ripollès. 
Lloc: Pl. Monestir i Pl. Abat 
Oliba 11:00h Organitza: CIT 

ACTES POSTERIORS FESTA MAJOR



> DIUMENGE 18
Ball amb Josep Maria Avinyó 
Lloc: Sala Eudald Graells 
17:30h Organitza: Bar Casal

> DIUMENGE 18
Concert berenar de Festa a 
càrrec de la Capella Santa Maria 
de Ripoll i l’Orfeó Banyulenc de 
Banyuls-sur-mer 
Lloc: Espai d’art Marià Font 
(pl. La Lira) 
17:30h Organitza: Capella de Santa 
Maria de Ripoll

> DIUMENGE 18
El Bisbe de Vic ordenarà de 
Diaca a Jorge Luis Salas Barriga 

Lloc: Espai d’art Marià Font 
(pl. La Lira) 
18:00h Organitza: Parròquies de Ripoll

> Del 19 al 25 de maig
Setmana del còmic: Exposició de 
còmics 
Lloc: Biblioteca Lambert Mata
Organitza: Biblioteca Lambert Mata i 
Ajuntament de Ripoll

> Del 19 al 25 de maig
Taller de còmic a càrrec de Xevi 
Dominguez de l’Estudi Xevidom 
Lloc: Sala Josep M.Anglada de 
la Biblioteca Lambert Mata
18:00h  Organitza: Biblioteca 
Lambert Mata

ACTES POSTERIORS FESTA MAJOR



Establiment guanyador del Concurs de botigues disfressades 2014

Pl. Gran, 11 - Tel. 972 70 01 42
R I P O L L

DOLORS CAMPS i SERRA
ÒPTIC OPTOMETRISTA

Ctra. de Barcelona, 39 - RIPOLL
Tel. 972 70 32 13 

Passeig Ragull, 4
Tel. 972 70 01 47
17500 RIPOLL



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

17500 RIPOLL

Ctra. Sant Joan, 68 
Tel. 972 70 21 06 - RIPOLL

R E S T A U R A N T

Menú especial Sant Eudald
Obert tots els dies

Pintures - Moquetes - Cortines - Parquets
Papers pintats - Tendals - Moble kit 

Bricolatge - Tot per a la decoració de la llar
Professionals al seu servei

Ctra. Barcelona, 22 - RIPOLL 
 Tel. i Fax 972 70 38 95

rederi_ripoll@hotmail.com             rederi@cdgir.com

MENÚ TOTS ELS DIES 
DE LA SETMANA

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

Restaurant

PERLAPlaça Ajuntament, 4
Tel. 972 70 10 67 - RIPOLL

C. Ferrer Barberà, 34-36
Tel. 972 74 11 34 - CAMPRODON

autotaboada@hotmail.com

facebook.com/solanadelter.com 
           

@Solanadelter

www.solanadelter.com - www.cesolana.cat



Polígon Mas d’en Bosch - C/ Santiago Rusiñol
17500 RIPOLL

Tel. 972 70 03 15 - Fax 972 71 57 52 
info@fusteriamiro.com - www.fusteriamiro.com

Pol. Ind. Els Pintors 
C. J. Sorolla, 29-31
17500 RIPOLL
Tel. 972 70 39 47 - Fax 972 71 50 52
info@eudaldvinas.com

EUDALD VIÑAS S.L.
Llauneria/Calefacció/Aigua/Gas

Passeig Sant Joan
RIPOLL



#dijous 8
> Pregó de Festa Major a càrrec de 
Carme Polo  
@Davant la Portalada del Monestir 
de Sta. Maria de Ripoll 19:00h 

#divendres 9
> Inici del 2n Concurs d’Instagram 
de Festa Major. Etiquetar a @
lacomideripoll i   #fmripoll2014 
@Pl. Abat Oliba 17:00h 

> Atraccions firals a 1€ de les 17h a 
les 21h 
@Devesa del Pla 17:00h 

> 10a. Trobada de música tradicional 
del Ripollès 
@Pl. de la Lira 17:00h 

> L’escola al carrer. Concert dels 
alumnes de l’Escola comarcal de 
Música del Ripollès 
@Pl. Sant Eudald 19:00h 

> Versots i Traca d’inici de Festa 
Major a càrrec dels Diables de Ripoll 
@Pl. Ajuntament 20:30h 

> Nit dels 70’ i 80’ amb Dj Vilà, Dj 
Creixi i Dj Memo 
@Pl. de la Lira 23:00h

> 1r Concurs de Dj de Festa Major. 
A continuació Dj Doguez i Dj Cito
@Pl. St. Eudald 23:00h 

> Concert amb Layma, Brams i 
l’Orquestra Mitjanit 
@Pl. de la Llibertat 23:30h 

#dissabte 10
> Animació infantil amb Fefe i Cia 
@Pl. de la Llibertat 11:30h 

>Visita teatralitzada “La petjada de 
l’Abat” a càrrec de Brivall. Més info 
i venda d’entrades a l’Oficina de 
Turisme (972 702 351). 
@Inici davant estàtua de l’Abat 
Oliba 12:3oh

> Estirada del tractor 
@Pg. St. Joan 16:ooh 

> Trobada Gegantera 
@Pg. St. Joan 16:00h @UE Ripoll

> Ballada de sardanes de Festa 
Major amb la Cobla Orquestra 
Maravella 
@Pl. St. Eudald 17:00h 

> Gimcana automobilística de Sant 
Eudald. 
@Sortida des de l’aparcament 
d’Ordina 18:00h 

> Concert amb l’Orquestra 
Maravella 
@Pavelló Municipal d’esports 
19:00h 

> Presentació de la Colla infantil 
dels Diables de Ripoll 
@Pl. Ajuntament Al finalitzar la 
Trobada Gegantera (19:00h)  

> Ball amb l’Orquestra Maravella 
@Pavelló Municipal d’esports  21:00h 

> Correfoc amb els Diables de Ripoll 
i Les gàrgoles de Foc de banyoles 
@Centre de la vila 22:00h 

Festa Major SANT EUDALD 
2014



> Concert amb els grups Mojinos 
Escozios i La Jet Set 
@Pl. de la Llibertat 23:30h 

Escenari Nasty Garage. Djs habituals 
de Nasty Mondays, Crappy 
Tuesdays i Cupcake de la Sala 
Apolo. Line up: Simone i Crappy 
Tuesdays (Legoteque). 
A continuació Dj Garcia 
@Pl. de la Lira 00:00h 

> La Despertada! Cercavila amb 
batukada i esmorzar popular 
@Pl. de la Lira A l’acabar els Concerts 

#diumenge 11
> Durant el matí, tots els Eudalds i 
Eudaldes tenen l’entrada gratuïta al 
Centre d’Interpretació del Monestir, 
al Museu Etnogràfic de Ripoll i al 
Monestir de Sant Maria 
10:00h - 14:00h 

> Toc festiu de campanes anunciant 
la Festa de Sant Eudald 
@Monestir de Ripoll 10:00h 

> Ofici Solemne de Sant Eudald 
@Monestir de Ripoll 11:00h 

> En acabar la missa, Sardana 
d’honor “Ripoll 2013 Capital de 
la Cultura Catalana” de M. Mercè 
Navarro i Galindo”. Sardanes i 
plantada dels Gegants de Ripoll  
@Pl. Ajuntament en acabar la missa  

> Jocs de fusta i tradicionals a 
càrrec de Farcell de jocs  
@Pl. Abat Oliba 12:00h 

> Volada d’avions de paper 
@Pl. Abat Oliba 12:00h 

> Dansa dels Clavells amb 
l’acompanyament musical dels 
Randellaires.
@Centre de la vila 16:30h 

>Ballada doble de Festa Major amb 
les cobles Tres Vents i La Principal 

de Cassà 
@Pl. St. Eudald 17:30h 

> 5a Baixada d’andròmines
@Centre Vila 18:30h 

> 4t Sopar dels Valents
@Sala Eudald Graells 21:00h 

> Teatre “La Gàbia” a càrrec de 
Nou69 Teatre de Torelló @Teatre 
Comtal 21:30h 

> Concert amb Suit UP!, Virus i Mon Dj  
@Pl. de la Llibertat 23:30h 

#dilluns 12
> Parc Infantil 
@Pl. Sant Eudald i Pl. Gran
11:00h - 14:00h 

> Tornaboda Arrossada popular a la 
Font d’en Jordana i ball amb Robert 
Payà (en cas de pluja a la Sala 
Eudald Graells) 
@Font d’en Jordana  13:30h 

> Final del campionat de Parxís de 
Festa Major @Bar Casal 17:00h 

> Espectacle de màgia amb Magic Raul 
@Pl. St. Eudald 17:00h 

> Havaneres amb el grup 
L’Empordanet 
@Pl. St. Eudald 18:00h 

> Entrega del premi Amunay a 
l’Atleta de la Festa 2014 i dels 
premis del Campionat de Parxís de 
Festa Major 
@Pl. St. Eudald 19:30h 

> Proclamació del guanyador de 
Verds i Blaus 2014 
@Pl. St. Eudald a continuació 
entrega premis 

> Espectacle piromusical visible des 
del passeig del Ferro 
@Des del Parc Botànic de la Devesa 
del Pla 22:00h 





La Comi de Ripoll
Us desitja bona 

Festa major!





1r Premi 

Concurs de Cartells
Festa Major 2014

Eudald Hueso Guimerà
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