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Salutació

Any rere any ens esforcem tots i totes a fer i a oferir
una Festa Major millor que l’anterior, que la puguem
gaudir cívicament plegats i que ens faci sentir orgullosos i orgulloses del nostre poble i de les nostres celebracions. Sant Pere és per antonomàsia la festa gran.
Més multitudinària i participativa, se’ns presenta cada
estiu com un nou repte amb esperit de superació.
Són molts els elements a coordinar perquè tot surti
bé i hi tinguin cabuda cadascuna de les inquietuds i
expectatives tant de les persones que la viuen des de
dins com de les que ho fan des de fora. I tot i que
l’experiència és un grau -i d’això també en tenim cada
vegada més- hem de continuar treballant junts i juntes
perquè el reconeixement ens vingui donat també des de
la satisfacció personal i col·lectiva d’haver assolit els
nostres propòsits i objectius.
Gràcies a tots i totes per fer-ho possible, i gràcies
especialment a la il·lusió i al compromís de tanta i tanta gent que forma part, directament o indirectament,
dels balls populars, un dels pilars més importants de
la Festa Major pel seu simbolisme i per la seva condició
folklòrica i tradicional.
Les nostres colles van sumant anys a l’esquena i, sortosament, el relleu generacional sembla estar garantint.
Si bé en aquesta edició és el Ball de Pastorets qui
celebra els 50 anys del seu origen, en els últims anys
han estat moltes les colles que han festejat llurs efemèrides... I això és un símptoma inequívoc de maduresa
i consolidació.
Que ens serveixin, doncs, aquestes ganes i aquesta continuïtat, per preservar els nostres costums i tradicions!
Sortim al carrer per celebrar-los i posem en pràctica,
sempre amb respecte i fent prevaler els valors socials i
cívics, tot allò que sabem i som!

Visca Sant Pere, nostre patró,
i visca la Festa Major!

Servei de Cultura
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Celebrar el passat per garantir el futur
“Ribetans, en aquest dia,
celebrem Festa Major.
En tots els pobles que aneu
no en trobareu cap de millor”.
Així comença un dels versos més cèlebres del Ball de Pastorets de Ribes. La colla commemora, aquesta
Festa Major de Sant Pere, el 50è aniversari dels primers salts a cops de pal pels carrers i places del
poble. Ho farà a través de la redacció de la separata –obra dels exballadors Albert Guillaumes i Sergi
Reina–, de l’Ofrena que té lloc durant l’Ofici de Festa Major i d’una trobada de balls de Pastorets que
clourà, el diumenge 30, els actes folklòrics d’aquest Sant Pere 2019.
Els aniversaris sempre són sinònim de celebració. Però també són l’ocasió ideal per mirar enrere
i, mentre es contempla la trajectòria feta, prendre consciència del propi ball. La indumentària, les
músiques, les danses, els versos... Saber d’on venim és segurament el millor estímul per cuidar encara
més allò que fem i, en conseqüència, per garantir el traspàs d’aquest llegat folklòric a les futures
generacions de ribetans.
Els balls populars són –junt amb escoles, entitats culturals i clubs esportius– una porta oberta a la
integració que interconnecta el gran gruix de la societat ribetana. Les xifres no enganyen: a les festes
majors de Ribes hi participen al voltant de 800 persones repartides entre 25 colles adultes i 12 d’infantils. Pocs pobles poden presumir d’unes celebracions tan viscudes i participatives com ho són les de Sant
Pau i Sant Pere. Ara que estem en període de constitució del nou govern municipal, que tots els grups
polítics en prenguin consciència per quan des de l’Assemblea de Balls Populars haguem de demanar un
cop de mà organitzatiu o econòmic a l’Ajuntament.
Ara fa tot just un any que estrenàvem el nou format de la Festa Major de Sant Pere. Un canvi aprovat
per unanimitat que, més enllà de matisos puntuals, tots els agents implicats en l’organització de la festa
vam valorar molt positivament. El camí traçat durant aquest temps ha reforçat el debat intern i el
paper actiu de les colles en la presa de decisions del conjunt de l’Assemblea. L’últim exemple: la votació
per iniciar des de la plaça Francesc Layret la Cercavila de Vigília d’enguany, que cada Festa Major
anirà canviant de lloc.
S’ha fet molta i bona feina, sí. Però encara n’hi ha de pendent. El finançament dels músics en les
sortides fora de Ribes, la compra o reparació de material per part de les colles i assegurar el pas dels
balladors infantils a les cercaviles adultes són només tres exemples que demostren que les nostres festes
majors requereixen un nou Protocol actualitzat i consensuat entre tots.
D’això –i de tot el que convingui– ,ja tindrem temps de parlar-ne després de Sant Pere. De moment, i
tal com anuncia el majoral del Ball de Pastorets...

“Hem baixat de la muntanya,
on guardem nostres ramats,
en sentir el toc de festa
que pel poble ha repicat”.

La festa ja és entre nosaltres. Vivim-la i compartim-la entre tots!
Comissió de Balls Populars de Ribes
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BALLS POPULARS
Colles Adultes
Ball de Diables de Ribes.................................. Albert Coll
Ball de Diables de Ribes Colla Jove................. Mauri Taulés | Wen Alcántara
Dimonis de Ribes.............................................. Albert Domingo | Adrià Rubio
Drac de Tres Caps.......................................... Josep Guillaumes
Gegants Vells (Pere i Paula)............................. Jordi Mestre
Gegants Nous (Andreu i Marina)...................... Jaume Fortuny
Cabeçuts..........................................................Nico Gambale
Ball de Cercolets.............................................. Sara Benítez
Ball de Panderetes.......................................... Anna Gómez | Alicia Tigerin Sánchez
Ball de Panderos............................................. Chantal Bertran | Gemma Garcia
Ball de Pastorets.............................................Josep Vilaplana
Ball de Bastons Colla Sota Ribes..................... Sergi Terreu
Ball de Bastons................................................Gemma Vendrell
Ball de Cintes...................................................Ariadna Vall
Ball de Bastons Colla Sant Pau Xic................. Marc Roig
Ball de Bastons Colla Sota Cama.................... Núria Guillaumes
Ball de Bastons................................................Rosa Butí
Ball de Bastons Fot-li Bastó............................ M. Pau Fernández | Natàlia Olartecoechea
Ball de Gitanes del Penedès............................ Olga Cerdans
Ball de Bastons Colla 1993.............................. Amanda Pérez | Míriam Ojeda
Ball de Bastons Colla Jove............................... Lluís Gallego | Joan López
Ball de Gitanes de Ribes.................................. Isabel Mestre
Ball de Bastons Colla Gran.............................. Albert Roig
Castellers Ribetans.......................................... Eugeni Caireta
Grallers de Ribes............................................. Josep Mata | Quico Rovira
Colles Infantils
Diables Infernals.............................................. Josep Graells
Diables Petits...................................................Dolors Pascual
Drac Petit........................................................Sonia Aparicio | Inés González
Cabeçuts Petits................................................Joan Font | Marta Garcia
Cercolets Infantils............................................ Natàlia Soler | Carla Granados
Pastorets Infantils........................................... Gemma Gallofré
Cascavells Infantils........................................... Eli Castell
Panderetes Infantils........................................ Mari Carmen Gavaldà
Cintes Infantils.................................................Anna Castellví
Bastoners Xics.................................................Esther Gallofré
Gitanes del Penedès Infantils.......................... Luna Frattini | Noa Sarda
Bastoners Menuts............................................. Marta Lago
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ACTES FESTA MAJOR
SANT PERE 2019
Divendres 14 de juny

A les 21.30h, Església Vella de Ribes
Concert Aniversari Corals Isquione-Bitxac
Recull de peces cantades durant 25 anys
Ho organitzen: Corals Isquione-Bitxac

Dissabte 15 de juny

A les 11h des de la Plaça de la Vila
4a TIMBALADA DE RIBES

Recorregut: plaça de la Vila, carrer Ajuntament, plaça de la Font, carrer Sant Pere, carrer Comerç, plaça
Marcer, carrer Nou, carrer Jaume Balmes, plaça Països Catalans, carrer Doctor Marañón, carrer Major
i Carpa Revolució

Ho organitza: Ball de Diables de Ribes Colla Jove i Ball de Diables de Ribes

11h, a la sala de teatre i cinema Bell-Lloc de l’entitat
Fi de curs de l’esplai de teatre

Amb Les tres bessones de viatge pels contes, adaptació de Lucas Sayed, a càrrec
del grup dels Xirois i Xiroietes i El misteri del museu de Dolors Planell a càrrec del
Juniors Bell-Lloc
Ho organitza: Centre Parroquial-Grup Xiroi

12:45h, a la Carpa Revolució
La Prèvia, Inici del Vermut
Ho organitza: Barraques

13:00h, a la Carpa Revolució
“In-confort”, Cia. Du’k’to.
Ho organitza: Fes+ Chapeau

14:00h, a la Carpa Revolució
La Prèvia, Dinar/concurs de paella. DJ Format C i Dj Pins aka Celes
Ho organitza: Barraques

17h, al Casal de Ribes
Concert de Sant Joan

La Coral Rossinyol el amb la col·laboració de la Rondalla de les Roquetes
Ho organitza: Coral Casal d’Avis de Ribes

18h, a Els Xulius
Concert escola música i coral
Ho organitza: Els Xulius-CSR
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Diumenge 16 de juny
9h, al Pavelló de Ribes.

XXXIII Torneig Montgròs d’hoquei patins
Ho organitza: Ribes Club Patí

12h, a la Sala Josep-Lluís Palacios de la Casa de la Vila
Presentació de la Festa Major de Sant Pere 2019
Amb la participació d’Albert Guillaumes i Sergi Reina, autors de la separata
i de Michel Bellaiche, autor de la portada del programa.
Seguidament, el Ball de Pastorets farà una actuació a la plaça de la Vila
Ho organitza: Servei de Cultura

Dimarts 18 de juny

17.30h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Laboratori de lectura “Deformes”

Per a infants de 4 a 9 anys acompanyats de les seves famílies. Inscripció prèvia a la biblioteca
Ho organitza: Servei de Cultura

Del dijous 20 de juny al 19 de juliol

Inauguració dijous 20 de juny, a les 17.30 h. A la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Casal de Ribes: Mostra col·lectiva de pintures
Ho organitza: Servei de Cultura

Divendres 21 de juny
Inauguració de l’exposició:

“20 anys del local de l’entitat al c. Major,13”
Ho organitza: Els Xulius-CSR

Dissabte 22 de juny
19h, a El Pati de l’entitat

Acte de presentació del XIX Aplec de Sardanes

Berenar, música i teatre amb “Camins del Paradís – torna Jacint Verdaguer” a càrrec del rapsode
amb tenora Valentí Maymó i dramatúrgia de Jordi Lara.
Venda d’entrades a taquilla (horari Cinema), on-line a centreparroquial.com i mitja hora abans de l’acte
Ho organitza: Centre Parroquial – Rotllana Ribetana Secció sardanista

Diumenge 23 de juny
21h, al Casal de Ribes.

Sopar de revetlla de Sant Joan
A partir 00 h ball, coca i cava. Preu: 4€
Ho organitza: Casal de Ribes.

21.30h, al carrer Major, 13, davant de l’entitat
Revetlla de Sant Joan

Cal que cadascú es porti el sopar; nosaltres pararem la taula. Hi haurà foguera, música i coca i cava
per a tothom. Inscripcions fins al dimecres 21 de juny al bar de l’entitat
Ho organitza: Els Xulius- CSR
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23.30h, al carrer del Pi, 25
Revetlla de Sant Joan,
solstici d’estiu.

Foguera i sopar sota el braç per a veïns i veïnes, amics i amigues. L’entitat ofereix
taules i cadires. I a mitjanit, festa amb música en directe al Palmerar
Ho organitza: Entitat GER

Dilluns 24 de juny
19h, a Els Xulius

Inauguració de l’exposició de pintura
Ho organitza: Els Xulius- CSR

Dimarts 25 de juny
De 16h a 19h

Visites de Festa Major

Recorregut per les llars d’infants El Cargol i L’Espígol, pel centre obert La Casota, per la residència El
Redós i per l’hospital Sant Camil

Ho organitza: Ball de Diables de Ribes Colla Jove.

19h, a la sala de teatre i cinema Bell-Lloc de l’entitat
“Malalts de Mozart”

Concert d’òperes de Mozart a càrrec dels tenors Andreu Miret i Alexeider Pérez i les sopranos Lucía Méndez, Brensa Sara Mau i Elena Zamudio. Presentació de la nova Secció
liricomusical del Centre Parroquial
Entrada gratuïta numerada.
Es podrà recollir el tiquet a taquilla en horari Cinema, on-line a centreparroquial.
com i mitja hora abans del concert
Ho organitza: Centre Parroquial – Secció Liricomusical

Dimecres 26 de juny

15.30h, A la Cafeteria i forn de pa Ferdolç (carrer del Carç, 68)
Lliurament dels Premis del IV Concurs
“Relats per al Cafetó”

i presentació de la publicació que en recull els relats

Ho organitzen: Fem Ribes i CNL de l’Alt Penedès i del Garraf (SLC de Sant Pere de Ribes).

19h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Presentació del llibre El pianista cec

de David Puertas. Presentació de la novel·la amb música en directe
Ho organitza: Servei de Cultura

19h, a el Local
Presentació Punt R i xerrada
Ho organitza: Barraques i Punt R.
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20:30h, a la Plaça de l’Esglèsia
Petonada popular “Allibera’t, estima com vulguis”.

Acte que vol donar visualització a tots els models de relació afectives consentides que hi pot haver.
Ho organitza: Barraques i Punt R.

21h, a la Plaça de l’Esglèsia
Traca inauguració de Barraques de Ribes 2019
Ho organitza: Barraques de Ribes

21,15h a la Plaça de l’Esglèsia
Concert de gralles. Correbars

Recorregut pel poble amb parades als bars acompanyats de la xaranga Atilik’s
Ho organitza: Barraques de Ribes

00,30h, a la Carpa petita de la Carpa Revolució
Concert DJ

Ho organitza: Barraques de Ribes

Dijous 27 de juny

17.30h, al Redós de Sant Josep i Sant Pere
Balls Populars Infantils per a la Gent Gran
Amb berenar per als participants

18.30 h, des del Redós de Sant Josep i Sant Pere
Cercavila Infantil de Sant Pere

Carrer Joan Maragall, avinguda Josep i Pere Jacas, carrer Nou, plaça Marcer, carrer Fra Vicenç i plaça de l’Església

20h, a la plaça de l’Església
Exhibicions d’Entremesos i Balls Parlats Infantils
Drac Petit, Cabeçuts Petits, Cercolets Infantils, Pastorets Infantils, Diables Infernals

20.30h, a la plaça de l’Església
Traca Dolça

Amb confeti i caramels per a tots els infants

21h, des de la Plaça de l’Església
XXXXII Cursa Popular “La Milla”

Obert a tothom, petits i grans. Gratuït. Inscripcions: una hora abans de l’inici a les Barraques
Ho organitza: GER

21.15h, a la plaça de l’Església
Assaig General dels castellers ribetans
Tothom està convidat a sumar-se a la pinya

22h, a la plaça de l’Església.
4 clàssics del Combinat de circ Balear “Boverins”
Ho organitza: Barraques
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Divendres 28 de juny “Vigília”
9h, al Bar Social del GER

Esmorzar de Forquilla Cal comprar tiquet al bar social
Ho organitza: Societat Gastronòmica La Cassola

10.30h, a la Plaça de l’Església

Esmorzar de vigília Esmorzar de forquilla per donar inici a la Festa Major
Ho organitza: Barraques.

12.30h, des del GER
Baixada de Grallers

Interpretant el Toc de Matinades a càrrec dels Grallers de Ribes i altres músics amics.
Carrer del Pi, plaça del Centre, carrer de Sitges, carrer Nou i plaça Marcer.

13h a la plaça Marcer
traca i repic general de campanes
13.15h, des de la plaça Marcer
Cercavila infantil vigília

Plaça Marcer, c. Nou, c. Jaume Balmes, c. Major, plaça de la Font, c. Sant Pere, c. Comerç i plaça Marcer

15.30h, a la plaça de l’Església
DJs Discomon

Ho organitza: Barraques.

16 h, des de la Rectoria Vella
Ballada de Bastons per les Masies del Poble

La Rectoria Vella, La Serra, El Montgròs, Can Ramon, Can Climent, El Mur, Can Fontanals, Puigmoltó i Can Roig de les Torres

17.30h, al Redós de Sant Josep i Sant Pere i a l’Hospital de Sant Camil
Actuacions del Balls Populars per a la Gent Gran
18.30h, des de la Plaça Layret
Cercavila de Vigília

Plaça Layret, carrer Eduard Maristany, carrer Miguel de Cervantes, carrer Lluís Companys, plaça Catalunya,
Av. de l’Onze de Setembre i plaça de l’Església

19.45h, a la plaça de l’Església
Encesa Conjunta de les Colles de Foc

amb el Ball de Diables de Ribes, el Ball de Diables de Ribes Colla Jove, el Drac de Tres Caps i els Dimonis de Ribes

20.45h, a la plaça de l’Església
Ballada Conjunta de les Colles de Bastons
amb les nou colles de bastoners que participen a la cercavila

22h, al Palmerar, Entitat Ger
Sopar Popular de Vigília de Festa Major
Cal apuntar-se al bar social
Ho organitza: Entitat GER
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23h, al Castell de Ribes
Castell de focs

A càrrec de Pirotècnia Igual

23.30h, des del carrer Joan Maragall
Pujada del Castell de Focs

Avinguda Josep i Pere Jacas, carrer Nou i plaça Marcer

En acabar la Pujada del Castell de Focs, a la plaça Marcer
Ball de Vigília Amb el grup La Tropical
A la Plaça de l’Esglèsia
Nit de Vigilia

1h a 02:30h DJ Rulu / 2:30h a 4h: DJ Setaquehabla / 4h a tancament: DJ Sendo
Ho organitza:Barraques

Dissabte 29 de juny “Sant Pere”
07.15h, als campanars de l’Església
Toc d’Alba

Simultàniament, des de la plaça de l’Església, interpretació del Toc de Matinades a càrrec de totes
les colles de grallers.
Plaça de l’Església, carrer Fra Vicenç i plaça Marcer.

07.30h, des de la plaça Marcer
Matinal

Plaça Marcer, carrer Nou, carrer Sant Isidre, carrer Ildefons Cerdà, carrer Comtes de Barcelona, carrer Milana, plaça Sant Miquel,
carrer Palou, carrer Jesús, carretera d’Olivella, carrer del Pi, plaça del Centre i plaça de la Vila

08.45h, sota les voltes de la plaça de la Vila
Toc de Crida

amb els timbalers de les tres colles de diables

09h, des de la plaça de la Vila
Anada a Ofici

Plaça de la Vila, carrer Ajuntament, plaça de la Font, carrer Sant Pere, carrer Comerç, plaça Marcer, carrer Fra Vicenç i
plaça de l’Església

10h, a la plaça de l’Església
Esmorzar per als Balls Populars.
10.30h, a l’Església Parroquial de Sant Pere
Ofici de Festa Major

Presidit per mossèn Fermín Martín, rector de la parròquia de Sant Pere, amb la presència dels
capellans de l’Arxiprestat del Garraf i l’acompanyament musical de la Coral Levare.
Durant l’Ofici, el Ball de Pastorets farà l’ofrena amb motiu del seu 50è aniversari.
En acabar, es cantaran els Goigs de l’apòstol Sant Pere
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11.45h, a la plaça de l’Església
Pilar de Sant Pere

a càrrec dels Castellers Ribetans

12h, a la plaça de l’Església
Sortida d’Ofici

Plaça de l’Església, carrer Fra Vicenç, plaça Marcer, carrer Nou, carretera de Sitges, plaça del Centre
i plaça de la Vila

12.15h, al balcó del Centre Parroquial
Vermut de Festa Major per als socis
Ho organitza: Centre Parroquial

13.30h, a la plaça de la Vila
Ballada Conjunta dels Entremesos
Drac de Tres Caps, Cabeçuts, Gegants Nous, Gegants Vells

En acabar, a la Plaça Marcer
Sardanes amb la Cobla Maricel
14h Al Bar Social del GER
Vermut de Festa Major i Toc de Gralles
Ho organitza: Entitat GER

19h, a la Paça Marcer
Concert de Festa Major
Amb l’orquestra Venus

20h, a la Plaça de la Vila
Representacions dels Balls Parlats

Ball de Cercolets, Ball de Pastorets, Ball de Gitanes de Ribes, Ball de Diables de Ribes Colla Jove, Ball de Diables de Ribes

En acabar actuació de Festa Major a càrrec dels Castellers Ribetants

21h, des de la Plaça de la Vila
Cercavila de Sant Pere

Plaça de la Vila, plaça del Centre, carretera de Sitges, carrer Nou, plaça Marcer, carrer Comerç,
carrer Sant Pere, plaça de la Font, carrer Ensenyament, carrer Nou, plaça Marcer, carrer Fra Vicenç
i plaça de l’Església

22.45h, a la plaça de l’Església
Final de Festa

Amb la ballada conjunta de totes les colles

23h, a la plaça Marcer
Ball de Festa Major
Amb l’orquestra Venus
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En acabar el ball de Festa Major, a la Plaça de l’Església.

00h DJ Peryku / 01.30h Concert Seguirem (tribut a Obrint Pas). Seguit de DJ Trabubu
Ho organitza: Barraques

Tot el dia, Av. de l’Onze de Setembre (entre c. d’Eduard Maristany i plaça de Catalunya)
Fira Artesanal de Festa Major
amb més de 25 artesans

Ho organitza: Associació DO Ribes, Artesans de Ribes

Diumenge 30 de juny
11h, a la plaça de l’Església

Activitats infantils
Ho organitza: Barraques

12.30h, a la plaça de l’Església
Vermut amb Zebrass Marching Band
Ho organitza: Barraques

17.30h, a la plaça de l’Església
Festival infantil i Festa de l’escuma
(Cal dur xancletes lligades, banyador i tovallola)

Ho organitza: Esplai GER

19h, des del carrer Fra Vicenç
Trobada de pastorets (50è aniversari de la colla)

C. Fra Vicenç, plaça Marcer, c. Nou, c. Jaume Balmes ,c. Major, plaça de la Font, c. Ajuntament, plaça de la Vila, c. Sant Pere,
c. Comerç, plaça Marcer, c. Fra Vicenç i plaça de l’Església

Ho organitza: Ball de Pastorets

22h, a la plaça de l’Església
Concert amb Mabel Flores
Ho organitza: Barraques.

Tot el dia, Av. de l’Onze de Setembre (entre c. d’Eduard Maristany i plaça de Catalunya)
Fira Artesanal de Festa Major
amb més de 25 artesans

Ho organitza: Associació DO Ribes, Artesans de Ribes

Del dilluns 1 de juliol al 5 de juliol
Al palmerar de l’Entitat Ger

78è Campionat de Truc Torneig Josep Espachs
Inscripcions prèvies al bar social
Ho organitza: Entitat Ger

Dimarts, 2 de juliol

18h, al Cinema Ribes, sala Bell-Lloc
Recordis Ribes 1930 – 1950 i Recordis Ribes i Les Roquetes 1950-1975
Projecció dels documentals i presentat per Esteve Molero. Entrada lliure
Ho organitza: Centre Parroquial
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Dimecres 3 de juliol

23h, a El Pati del Centre Parroquial
Inauguració del Cinema a la Fresca

Amb la projecció de la pel·lícula Bohemian Rapsody i cava per als assistents.
Ho organitza: Cinema Ribes

Dijous 4 de juliol

19h, al Cinema Ribes, sala Bell-Lloc
Cinema en català

Amb la projecció de la pel·lícula d’animació Atrapa la bandera. Entrada gratuïta.
Ho organitza: Centre Parroquial i Cinema Ribes

Divendres 5 de juliol

22.30h, a la Plaça del Castell
Música al Castell

Manel Camp i Gemma Abrié amb l’espectacle JAZZCÀNTIC
Ho organitza: Els Xulius- CSR

Dissabte 6 de juliol

16h, Sortida i arribada a la plaça de l’Església
51è Trofeu Abelard Trenzano, gran clàssica ciclista

Per a corredors Elit i Sub-23. Es faran 7 voltes a un circuit Ribes-Vilanova-Canyelles-Ribes,
un total de 130 km.
Ho organitza: Club Ciclista GER

19h, a la plaça de la Vila
Diada Castellera de la Festa Major de Sant Pere

Amb els Castellers de les Roquetes, Colla Jove de Castellers de Sitges, Castellers Poble Sec.

19.30h, a la sala de teatre i Cinema Bell-Lloc de l’entitat
Teatre amb l’obra Desitjos

Basat en textos de Marta Estrada, Marc Egea i Carles Alberola.

Adaptació i direcció de Joan Rosquellas. A càrrec del grup Bell-Lloc del Centre Parroquial.
Venda d’entrades a taquilla (horari Cinema), on-line a centreparroquial.com i mitja hora abans
de la representació.
Ho organitza: Centre Parroquial – Grup Bell-Lloc

22.30h, a la Plaça del Castell
Música al Castell
Quico, el Cèlio, el noi i el mut de Ferreries amb l’espectacle: “26 anys al 4L”
Ho organitza: Els Xulius- CSR

Diumenge, 7 de juliol

10h, sortida crta.BV2112,arribada al Pont de la Palanca.
III Baixada de Carretons

Inscripcions a l’adreça gemmabtt@gmail.com
Ho organitzen: Salvador Vendrell i Gemma Vivó

16
18h, a les pistes de Can Macià
Vine i juga Activitat oberta a tothom (nivell mitjà).
Inscripcions un quart d’hora abans de l’inici dels partits al mateix emplaçament. .
Ho organitza: Club Tennis Ribes

19.30h, a la sala de teatre i Cinema Bell-Lloc de l’entitat
Teatre amb l’obra Desitjos

Basat en textos de Marta Estrada, Marc Egea i Carles Alberola. Adaptació i direcció de Joan Rosquellas. A càrrec del grup Bell-Lloc del Centre Parroquial.
Venda d’entrades a taquilla (horari Cinema), on-line a centreparroquial.com i mitja hora abans.
Ho organitza: Centre Parroquial – Grup Bell-Lloc

Dilluns, 8 de juliol

22h, a El Pati Centre Parroquial
XXIII Campionat de Truc

Del 8 al 12 juliol a les 10 de la nit, inscripcions 8 de juliol de 21h a 22h a El Pati
Ho organitza: Centre Parroquial

Dissabte, 13 de juliol

18h, a El Pati Centre Parroquial
Concert de Jazz & Latin amb la Big Band Sitges i Vilanova Latin Band
Entrada gratuïta.

Organitza: Centre Parroquial

22h, a la plaça Marcer
Havaneres amb el grup Barca de Mitjana
Ho organitza: Els Xulius- CSR

Diumenge, 14 de juliol

18h, a la sala de teatre i Cinema Bell-Lloc de l’entitat
Concert d’Estiu de bandes sonores de pel·lícules

Amb les Corals Levare i Xic Levare del Centre Parroquial amb Héctor Valls, Victor Laguna i David
Puertas a la part instrumental, dirigit per Meritxell Tarragó.
Venda d’entrades a taquilla (horari Cinema), on-line a centreparroquial.com i mitja hora abans del concert.
Organitza: Centre Parroquial – Grup Levare

Divendres 26 de juliol
17h, a l’Ermita de Sant Pau

XIXè Aplec de Sardanes Ribes 2019

Visita guiada “Present i passat de l’Ermita i els vestigis del seu entorn”, a càrrec de Carles Miret.

18h, a l’esplanada de l’ermita de Sant Pau

Ballada de sardanes amb la cobla Maricel

A continuació, sopar amb servei de beguda i entrepans freds i calents de productes artesans de Ribes

22h, a la plaça Marcer

Ballada de sardanes amb les cobles Jovenívola i Marinada
Ho Organitza: Centre Parroquial – Rotllana Ribetana
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Cercaviles 27 i 28

Cercavila Infantil de Sant Pere
18:30h, des del Redós fins la plaça de
l’Església

Cercavila infantil vigília

13:15h, des de la plaça Marcer fins
la plaça Marcer

Cercavila de Vigília

18:30h, des de la plaça Layret fins
la plaça de l’Església

Pujada del Castell de Focs

23:30h, des de l’avinguda Josep i
Pere Jacas fins la plaça Marcer

Cercaviles Sant Pere

5

Matinal

7

Sortida d’Ofici

6

Anada a Ofici

8

Cercavila de Sant Pere

07:30h, des de la plaça Marcer fins
la plaça de la Vila
09:00h, des de la plaça de la Vila
fins la plaça de l’Església

12:00h, des de la plaça de l’Església fins
la plaça de la Vila
21:00h, des de la plaça de la Vila fins la
plaça de l’Església
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NOTES
•La portada del programa de festes d’enguany és obra de Michel Bellaiche
•La separata 50 anys ballant Pastorets a Ribes és obra d’Albert Guillaumes Marcer i de Sergi Reina Roigé
•Qualsevol canvi en la programació serà notificat tan aviat com sigui possible

AGRAÏMENTS
L’Ajuntament agraeix la participació i la col•laboració de totes les persones i entitats que fan possible
la Festa Major:
•ADF Sant Pere de Ribes (Agrupació de Defensa Forestal)
•Assemblea de Balls Populars
•Pirotècnia Igual
•NG Plàstics
•Entitats i persones col•laboradores
•La Xixonenca i Boníssim, per la seva col·laboració en la cercavila infantil
•Personal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

RECOMANACIONS
•Agrairem puntualitat als participants en les activitats de Festa Major.
•Per a un millor funcionament de la cercavila dels balls populars i per tal d’evitar desperfectes als
vehicles, eviteu aparcar als carrers i places del recorregut i seguiu les instruccions de la Policia Local.
L’Organització no es farà responsable de possibles desperfectes a vehicles que no hagin seguit les
instruccions donades.
•Us animem a assistir a tots els actes que organitzen les entitats del nostre poble.

MESURES DE SEGURETAT DAVANT LA PIROTÈCNIA
Per evitar danys personals o materials, es recomana seguir les mesures de seguretat següents allà
on actuïn els grups de foc:

1.Per al veïnat i comerciants

- Manteniu portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals
recollits, i no tingueu roba estesa o altres elements com banderes, etc.
- No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid
de la gent (testos, taules, cadires, etc.).
- No llanceu aigua fins que no hagi acabat l’actuació atès que la pólvora mullada pot tenir efectes
imprevisibles.
- No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.

2. Per a qui vulgui participar-hi
-

Porteu roba de cotó preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs, i coll tancat.
Porteu un barret que us cobreixi tot el cap i mocador de cotó al coll.
Porteu un calçat adequat, còmode i tancat.
No demaneu al veïnat que llanci aigua fins que no hagi acabat l’actuació.
No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.
Seguiu en tot moment les indicacions dels integrants del grup de foc i dels serveis d’ordre públic.

