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Benvolguts veïns i veïnes,

S’acaba el període de vacances d’estiu, entrem al 
setembre i ja arribem a la Festa Major.

Després de 2 anys de festa limitada, acotada a les 
circumstàncies de la pandèmia, aquest any fem la 
Festa Major amb normalitat. No podem passar per 
alt l’agraïment als sanitaris del Consultori Local i als 
establiments i serveis del poble pel seu servei durant 
la pandèmia. No ens va faltar de res. També volem 
agrair la dedicació dels voluntaris i voluntàries per 
cosir mascaretes durant molt de temps, quan encara 
era molt difícil obtenir-ne de forma fàcil.

De la mateixa manera, agraïm la feina continuada 
dels voluntaris i voluntàries en la preparació i entrega 
mensual d’aliments des del Rebost Social.

A totes les entitats del poble, gràcies per la dedicació als veïns i veïnes de Riudellots.

Per a aquest any, hem dissenyat una programació diversa i pensant en totes les edats, i com 
en anys anteriors, amb la col·laboració de la Comissió de Festes.

Gaudiu tot el que pugueu sempre, però sobretot, per la Festa Major!

És un moment de diversió, de compartir taula, concerts, balls..., en definitiva, de passar-ho bé.
Aquest any hem incorporat alguna novetat  per fer-la més completa i atractiva. Us convidem a 
gaudir de la programació de Festa Major que us presentem.

Si la Festa Major és ben viscuda i compartida, amb la família, amics, amigues, companys, 
companyes, veïns, veïnes..., és com un final d’estiu i una ocasió per encarar bé el curs que 
acabem de començar i la tardor. Gaudim-la!

Us desitjo una molt bona Festa Major!

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Salutació de 
l’Alcaldessa
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I ja la tornem a tenir aquí!

Després de dos anys, per fi podem dir que la 
Festa Major ha tornat, la Festa Major que tots els 
riudellotencs i riudellotenques esperàvem. Una festa 
com abans, sense restriccions.

La Comissió vol que la gent de Riudellots gaudeixi 
de la Festa com abans de la pandèmia i sobretot 
que pugui tornar a sortir al carrer i passar-ho bé amb 
amics i familiars.

Com a president puc parlar en nom de tots els 
components de la Comissió i dir-vos que hem preparat 
una festa per a tothom, amb molta il·lusió.

Una festa on es podrà ballar amb diferents concerts 
i una bona audició de sardanes, veure una obra de 
teatre, riure i, el més important, fer poble.

Com els últims anys, disposarem d’una gran carpa on es faran els concerts i on no hàgim de 
patir per la climatologia. La zona de concerts estarà ubicada al terreny d’ACEBSA, a qui vull 
donar les gràcies per cedir-lo per a la festa.

La Comissió s’ha fet gran, la família s’ha ampliat i, per tant, tinc el deure de donar la benvinguda 
i sobretot les gràcies a tots aquests voluntaris i voluntàries que han decidit dedicar una mica 
del seu temps personal per a poder fer d’aquest poble un poble divertit, entretingut i amb vida, 
perquè això és el que volem des de la Comissió, donar vida al poble i fer la millor Festa Major 
possible. Per tant, estem a la vostra disposició per poder millorar any rere any.

Finalment, vull aprofitar per donar les gràcies a totes aquelles persones responsables que 
això hagi estat possible, a tots els voluntaris de la Comissió de Festes i també a l’Ajuntament 
de Riudellots. Sense tots ells la Festa Major no es podria fer!

Molt bona Festa Major a tots i a totes!

Carles Simón Gruart
President de la Comissió de Festes de Riudellots de la Selva

Salutació del President
de la Comissió 
de Festes de Riudellots
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Benvolguts veïns i veïnes,

Tot és a punt per començar la Festa Major, que 
recupera la força i la il·lusió de sempre, després de 
dues edicions en què la pandèmia ens ha obligat 
a limitar o suspendre la majoria dels actes més 
populars.

Tenim moltes ganes de festa, de retrobar-nos al 
carrer, de ballar i de compartir emocions i somriures 
de forma presencial. De ben segur que la gaudirem 
molt, compartint estones amb amics i família. Aquest 
any podrem gaudir de les activitats sense mascaretes 
ni restriccions.

Hem preparat un programa divers per a totes les edats 
i que creiem que us pot agradar. Activitats pensades 
perquè tots pugueu viure activament i intensa aquesta 
festa: espectacles infantils, una caminada, una bicicletada, sardanes, concerts, exposicions, 
teatre i moltes activitats més formen part de la programació de la Festa Major de Riudellots 
2022.

Vull agrair l’esforç de totes les persones que col·laboren desinteressadament en qualsevol 
dels actes d´aquesta festa i que sumaran esforços perquè tot surti a la perfecció aquests dies. 
En especial, dono les gràcies a tots els voluntaris i voluntàries de la Comissió de Festes de 
Riudellots per la seva col·laboració i dedicació, que fan que la festa sempre sigui un èxit.

Estic convençuda que serà una gran Festa Major. Us convido a participar-hi, perquè l’hem 
preparada per a vosaltres amb molta il·lusió. Gaudiu-la i feu-vos-la vostra!

 Bona Festa Major, riudellotencs i riudellotenques!

Cristina Pineda Espinosa
Regidora de Festes i Tradicions

Salutació de la
Regidora de Festes
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Programa de la 
Festa Major 2022
Del 24 de setembre al 2 d’octubre

Dissabte 24 de setembre

A les 9 h, a les pistes de petanca

XIII Campionat social i local de petanca 
de Festa Major 2022 

A les 9 h, a la plaça de l’Ajuntament

XVI Bicicletada Popular Poli-Poble (del poble al polígon)

Aquesta activitat està inclosa en el marc de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura.

Sortida de la plaça de l’Ajuntament. Es farà una passejada del poble al 
polígon industrial que acabarà al parc del Sector Ponent, on s’esmorzarà.

Es rifarà una bicicleta entre tots els participants 
que hagin fet la inscripció abans del dia 22 de 
setembre a les oficines municipals. Preu: 1 €.

Perquè la salut del nostre planeta afecta 
directament la nostra, utilitza la cantimplora 
i així minimitzem els residus que generem 
diàriament. Tots plegats cap al RESIDU 
ZERO!
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A les 18 h, a la sala d’actes

Teatre a càrrec dels Teatrerus de Riudellots: 
Señoras bien, una obra de Nando Massaneda

No es permetrà l’entrada un cop iniciat 
l’espectacle.

Preu: 5 € anticipada i 7 € a taquilla (mitja 
hora abans de l’espectacle). Les locali-
tats són limitades.

Venda anticipada d’entrades (pagament 
en efectiu): del 12 al 23 de setembre 
a la recepció de la Casa de Cultura de 
Riudellots de la Selva, al matí, de 10 a 
13 h, de dilluns a dijous, i a la tarda, de 
16.30 a 20 h, de dilluns a divendres.

Diumenge 25 de setembre

A les 18 h, a la sala d’actes

Teatre a càrrec dels Teatrerus de Riudellots: 
Señoras bien, una obra de Nando Massaneda

No es permetrà l’entrada un cop iniciat l’espectacle.

Preu: 5 € anticipada i 7 € a taquilla (mitja hora abans de l’espectacle).
Les localitats són limitades.

Venda anticipada d’entrades (pagament en efectiu): del 12 al 23 de se-
tembre a la recepció de la Casa de Cultura de Riudellots de la Selva, al 
matí, de 10 a 13 h, de dilluns a dijous, i a la tarda, de 16.30 a 20 h, de 
dilluns a divendres.

Riudellots de la Selva
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Festa Major 2022

Dijous 29 de setembre

A les 9 h, a la plaça de l’Ajuntament

XIX Caminada Popular

Aquesta activitat està inclosa en el marc de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. 

La nutricionista del CAP de Riudellots, Agnès Marginet, oferirà uns 
consells d’alimentació a l’inici de la caminada, per tenir en compte 
aquells aliments que són més adequats a l’hora de fer exercici físic. 

Al final del recorregut s’oferirà un esmorzar i es rifarà un calçat esportiu 
entre tots els participants que hagin fet la inscripció abans del dia 27 de 
setembre a les oficines municipals. Preu: 1 €.  

Perquè la salut del nostre planeta afecta directament la nostra, 
utilitza la cantimplora i així minimitzem els residus que generem 
diàriament. Tots plegats cap al RESIDU ZERO!

A les 11.15 h, a l’església

Ofici Solemne amb l’acompanyament 
de la coral de Riudellots Les Veus del Cric

A les 12 h, a la plaça de l’Església

Audició de sardanes a càrrec de l’orquestra 
La Principal de Porqueres

A la mitja part, vermut de Sant Miquel.
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A les 18 h, a la pista coberta 
de l’escola 

Espectacle de teatre 
de carrer a càrrec 
d’Antipasti 

Activitat infantil.

A les 18 h, a la sala polivalent 

Game Over – Videojocs 
i realitat virtual

Videojocs de Play Station 4, 
Play Station 5 i Nintendo Wii. 
Alguns són amb ulleres de 
realitat virtual, com ara un 
simulador de carreres de ral·li.

Activitat per a mainada a 
partir de 8 anys i adolescents.

A les 18 h, a la carpa

Concert a càrrec de 
l’orquestra Montgrins
 
Seguidament, 

ball amb la mateixa orquestra

Hi haurà servei de bar.

Riudellots de la Selva
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Festa Major 2022

Divendres 30 de setembre

A les 19 h, inici i acabament 
a la plaça de l’Ajuntament

Xaranga pels carrers del poble a càrrec 
de Band The Marxa

A les 19.30 h, a la Casa de Cultura

Inauguració de l’exposició “Vides”, de Margarida Serra Sau

A les 20 h, 
Repicament de campanes.

A les 20.05 h, a la plaça de l’Ajuntament

Salutació a càrrec de l’alcaldessa, Montserrat Roura.

Pregó de festa major a càrrec de Jordi LP

En acabar, entrega de premis als estudiants de 
batxillerat i cicles formatius i de les entrades als 
premiats en la campanya “Anem al teatre!”, de 
l’Associació de Comerciants de Riudellots.

A partir de les 20 h, 

Sopar a la barraca de la Comissió de 
Festes i furgoteques.

A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament

L’espectacle de Jordi LP, 
L’últim showman
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A les 23 h, a la carpa

Primera nit jove amb: 

David Busquets
Buhos
DJ Lo Puto Cat

A la zona de concerts hi haurà un 
Punt Lila: un espai d’informació, 
sensibilització i assessorament contra 
les violències de gènere, per a unes 
festes lliures de sexisme i lgtbifòbia+.

Dissabte 1 d’octubre

De 10 a 11 h, a la plaça de l’Ajuntament

Dibuix al carrer organitzat per 
Riu d’Art

A les 12 h, a la carpa

Concert a càrrec d’El Pot Petit

Hi haurà servei de bar.

Riudellots de la Selva
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A les 17 h, 
al camp de futbol

Crazy Jump Race 

Una divertida gimcana 
amb obstacles sobre 
uns castells inflables.

Activitat per a mainada 
a partir de 8 anys i 
adolescents.

A les 19 h, a la 
plaça de l’Ajuntament

Havaneres amb el grup 
Port Bo

A la mitja part, cremat per a 
tots els assistents.

A les 20 h, a l’església

Missa anticipada

A partir de les 20 h, 

Sopar a la barraca de la Comissió 
de Festes i furgoteques.

A les 22 h, a la zona de barraques

Monòlegs: 
Tributo al Genio

Festa Major 2022
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Riudellots de la Selva

A les 23 h, a la carpa

Segona nit jove amb: 

Diversiones
La Banda
DJ Degree

A la zona de concerts hi haurà un Punt Lila: un espai d’informació, 
sensibilització i assessorament contra les violències de gènere, per a unes 
festes lliures de sexisme i lgtbifòbia+.

Diumenge 2 d’octubre

De 9 a 12 h i de 18 a 19.30 h, pel poble

La delegació de l’AECC de Riudellots farà 
una col·lecta a favor de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer.

A les 11 h, a la sala d’actes

Espectacle infantil amb 
Melanie, l’única dona mag

Activitat infantil. 
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A les 11.15 h, a l’església

Ofici amb acompanyament 
de La Principal de la 
Bisbal i amb l’assistència 
de la pubilla i l’hereu 
2020 - 2021

Seguidament a l’església, 
concert amb La Principal 
de la Bisbal

A les 12 h, a l’Espai 
Lúdic La Pista

Espectacle de 
dansa urbana a càrrec 
de Like a Dream

De 12 a 14 h i de 17 a 19 h, a la Casa de Cultura

Exposició “Vides” a càrrec de Margarida Serra Sau.

De 16 a 19 h, al pàrquing municipal

Motor Show

Espectacle sobre 4, 3, 2 i 1 roda... Trial 
Show i Stunt amb els pilots de trial Jordi 
Pascuet, Marçal Justribó, i els pilots Stunt 
Mery Bernal i Juanan del Fresno.

Hi haurà servei de bar.

Festa Major 2022
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El servei de bar de la zona de barraques serà a càrrec de la Comissió 
de Festes.

L’organització es reserva el dret de modificar aquest programa d’actes 
si causes imprevistes hi obliguessin.

Aforament limitat en tots els espectacles.

A les 17 h, a la plaça de l’Ajuntament

Audició de sardanes a càrrec de la 
cobla Foment del Montgrí

A les 19 h, a la carpa

Concert a càrrec de 
La Principal de la Bisbal 

A les 20 h, a la carpa 

Proclamació dels hereus 2022

A les 20.30 h, a la carpa

Ball a càrrec de La Principal de la Bisbal

A les 21.30 h

VII Espectacle Pirotècnic de fi de Festa Major, a càrrec de 
la Pirotècnia Estalella, de Viladecans

Riudellots de la Selva
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ANDRIY STASYUK DRUCHUK 

Com et descriuria el teu millor amic o amiga? Una persona 
molt amable, riallera i una mica entremaliada, però amb un 
cor molt gran.
Quin color descriu millor la teva personalitat? Sense dubte 
el blanc.
El que més t’apassiona? Descobrir el món.
Què fas per divertir-te? Estar amb els meus amics i sortir 
de festa.
Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui 
series i per què? Una dona per veure el seu punt de vista en 
aquesta societat.
Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui 
seria? CR7 (Cristiano Ronaldo), actual jugador del Manchester United; sempre ha estat el 
meu jugador preferit.
Què li cuinaries? Pizza, fàcil i bo.
Què et fa riure? Els mems i els tiktoks.
Què et fa plorar? Sentir el mal d’un cop.
Quina és la teva feina ideal? Mosso d’esquadra.
Quin ha estat el teu millor cap de setmana d’aquest any? El viatge familiar que hem fet 
aquest any.
Què t’emportaries a una illa deserta? Un mirall.
Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria? Madrid, per l’ambient que es 
respira per allà.
Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? Fer viatges per 
tot el món i en un bon cotxe.
En quin moment de la història t’hauria agradat viure i per què? L’època romana per ser 
un gladiador i donar-ho tot a l’Amfiteatre.
Quin és el teu menjar per emportar preferit? Un bon BIG MAC.
Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari? El meu 
gran amic Marc Rahola.
El teu grup de música preferit? Morat, que tenen un munt de cançons amb diferent ritmes.
Una app que creus que hem de conèixer? El Yuka.
Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? La tranquil·litat del poble i el 
bon ambient que hi ha. D’altra banda el que no em convenç és el manteniment que hi ha a 
la pista i la falta d’activitats per al jovent.

Hereus 2022
Riudellots de la Selva
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JAN SUREDA GONZALEZ

Com et descriuria el teu millor amic o amiga?
Una persona molt empàtica i ambiciosa, amb ganes d’aprendre i 
gaudir, i molt familiar.
Quin color descriu millor la teva personalitat?
El color verd.
El que més t’apassiona?
Fer esport.
Què fas per divertir-te?
Quedar amb els amics i fer esport.
Si haguessis de ser una altra persona per un dia, qui series i per 
què?
No m’ho he plantejat mai, però així d’entrada crec que m’agradaria com soc, ara, però, 
modificant alguna cosa.
Si poguessis convidar a sopar qualsevol persona, qui seria? 
El meu pare o la meva mare.
Què li cuinaries?
Carn a la brasa.
Què et fa riure?
Els humoristes.
Què et fa plorar?
Les pel·lícules tristes.
Quina és la teva feina ideal?
Treballar en el món de l’esport.
Quin  ha  estat  el  teu  millor  cap  de  setmana  d’aquest  any?
Quan vaig anar un cap de setmana a Itàlia.
Què t’emportaries a una illa deserta? 
Encenedor, tenda, matalàs, destral, menjar, aigua, família i amics.
Si poguessis viure en qualsevol lloc del món, on seria?
Suïssa. 
Si haguessis guanyat la loteria, en què et gastaries els diners del premi? 
En Invertir en negocis.
En  quin  moment  de  la  història  t’hauria  agradat  viure  i  per  què?
A la que estic, perquè ja està tot bé excepte la contaminació.
Quin és el teu menjar per emportar preferit?
Kebab durum.
Si fossis el protagonista d’una pel·lícula, qui t’agradaria que fos l’actor secundari?
Will Smith.
El teu grup de música preferit?
Quevedo en aquest moment o Oques Grasses
Una app que creus que hem de conèixer?
Bereal.
Què és el que t’agrada del poble? I el que no t’agrada tant? 
M’agrada que és un poble que té de tot i no li falta gaire res i el que no m’agrada tant es que 
em faltaria que es fessin més actes per a joves i motivar-los a fer coses.
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Recull de fotografies 
Festa Major 2021
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Recull de fotografies 
Festa Major 2021

PER LA FESTA MAJOR, DECORA EL TEU BALCÓ!

Us proposem que pengeu les banderoles al balcó per donar color al po-
ble!! 
 
Venda solidària de banderoles a un preu de 5€ en benefici d’Oncolliga 
Riudellots i Associació Contra el Càncer. 
 
Punts de venda: es-
tanc de Riudellots, 
escola de dansa 
Like a Dream, car-
nisseria Güell,  pas-
tisseria Noguera i 
Casa de Cultura.



Més info 
www.riudellots.cat


