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P R O G R A M A
DIVENDRES 1 D’ABRIL
• A les 16.00h Obertura de la Fira.

• A les 17.00h a la Biblioteca Lambert Mata, Presentació del lli-
bre “De la locura a la plenitud” de Mark Decker.

• A les 18.00h Inauguració de la Fira de les 40 hores, a la plaça
Sant Eudald. 

• A les 18.15h Especial Magazín de Televisió del Ripollès emès
en directe des de la plaça Sant Eudald, amb els actes d'inau-
guració de la Fira, entrevistes, activitats i apunts musicals.

• A les 19.00h a la Biblioteca Lambert Mata, Presentació del lli-
bre “Ripoll ressò de Poeta” de Josep Gimenez i Noguera so-
bre l’obra de Gimenez Estebanell.

• A les 20.00h Tancament de la Fira.

DISSABTE 2 D’ABRIL
• A les 9.30h Obertura de la Fira.

• De les 11.30h a les 14.00h, FIRA TV des de la plaça Sant Eudald.
Emissió en directe dels programes especials de Televisió del
Ripollès amb protagonistes, connexions amb els diferents
espais de la Fira, presencia de les entitats i institucions

• A les 11.30h a la plaça Abat Oliba, Classe pràctica de Muay
Thai a càrrec de l’Espai Cercles. Taller gratuït. Inscripcions pre-
sencials a la Biblioteca Lambert Mata o be al correu electrònic
comunicacio@ajripoll.cat

• A les 12.00h, Visita guiada al conjunt Monàstic de Santa
Maria de Ripoll. Reserva prèvia i places limitades. Telèfons
9727023 51 i 972704203.

• De les 16.00 a les 19.00h a la plaça Abat Oliba, Espai de jocs
“Fes-te gran”. Col•lecció lúdica i educativa formada per 15
jocs. Accés gratuit.

• A les 16.30 h Visita guiada a la Farga Palau, amb demostra-
ció de forja (inici al Museu Etnogràfic de Ripoll, plaça Abat
Oliba).

• A les 18.00h a la Sala Abat Senjust, Presentació del llibre de
Montserrat Picola “Una vida de secrets i silencis”.

• A les 19.00h a l’antiga Església de Sant Pere, Tast benèfic “Va
de vi”. Les entrades es poden adquirir en línia a través de
www.codetickets.com o presencialment a la sabateria La Con-
fiança de Ripoll. Organitza Rotaract.

• A les 20.00h Tancament de la Fira.

• De les 21.00 a les 23.00h a l’escenari de la plaça Sant Eudald,
Dj internacional Alevtina.

DURANT TOT EL DIA:

• A la Sala Eudald Graells (passeig de Sant Joan,1) Donació de
Sang.

• A partir de les 9h a la Devesa del Pla, Tallers d’iniciació al
Lettering i caligrafia moderna. Veniu a descobrir el món de
les lletres boniques a la Fira de les 40 hores de Ripoll. Més
informació i inscripcions a hola@somniadora.com o per MD a
Instagram @somniadora.

DIUMENGE 3 D’ABRIL
• A les 9.30h Obertura de la Fira.

• Durant tot el mati, Campionat de Catalunya de Petanca. A les
Pistes de petanca de la Devesa del Pla.

• A partir de les 9.00h Marxa infantil de regularitat per mun-
tanya, de l'Escola Tomàs Raguer.

• De les 11.00 a les 14.00h a la plaça Abat Oliba, Espai de jocs
“Fes-te gran” Col•lecció lúdica i educativa formada per 15
jocs. Accés gratuït.

• A les 12.00h Visita guiada al conjunt Monàstic de Santa
Maria de Ripoll. Reserva prèvia i places limitades. Telèfons
972702351 i 972704203.

• A les 12.00h a la plaça Sant Eudald, Concert “SAXsejant el
vermut” amb Pep Poblet.

• A les 20.00h Tancament de la Fira.

EXPOSICIONS

• Museu etnogràfic de Ripoll: "Domna, Domina".

• A la plaça Gonçal Cutrina, exposició fotogràfica “Cara a cara
amb les violències”. Relats de resiliència a Centreamèrica.

• A la Biblioteca Lambert Mata exposició fotogràfica col.lecti-
va de socis de l’Associació fotogràfica de Ripoll (fins el 30
d’abril).

ESCENARI RIPOLL-COMERÇ

Plaça Sant Eudald

• Dissabte dia 2 d’abril a la tarda i diumenge dia 3, tot el dia:
Presentacions, música en directe, sorteigs de vals de des-
compte i altres...

TREN TURÍSTIC

• Durant els dies 2 i 3 abril recorrerà els carrers de Ripoll un
tren turístic. Horaris de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h. Inici
i final a la plaça de l’Ajuntament. 

Recorregut: plaça de l’ajuntament, carrer Berenguer, carrer
del Prat, carretera de Barcelona (fins al carrer Concepció
Ducloux). Retorn per la carretera de Barcelona, carrer Macià
Bonaplata, passeig de Sant Joan, carrer Progrés, carrer Bisbe
i tornada a la plaça de l’Ajuntament.

Parades: al Pont de la carretera de Barcelona i  a la carretera
de Barcelona (cantonada carrer Concepció Ducloux).

Tiquets gratuïts que es poden recollir a l’espai de Ripoll
Comerç de la plaça Sant Eudald, els dies de la Fira. A l’espai de
l’automoció de la Devesa del Pla i a l’Oficina de Turisme En el
programa i diari de la fira també hi trobareu un tiquet gratuït
per al tren.

Més informació www.ripoll.cat 




