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SALUTACIÓ

Benvolgudes riellenques i benvolguts riellencs,

Fins fa poc temps semblava impossible organitzar activitats, atesa la situació 

viscuda després de 29 mesos de crisi sanitària a escala mundial. Però les ganes 

de la Comissió de Festes de Riells del Fai faran possible una realitat molt diferent, 

plena d’actes i opcions per passar-ho bé!

 

Aquest motor d’il·lusió i ganes de continuar amb la feina de dinamitzar el poble 

de Riells del Fai ha fet que a poc a poc es faci un calendari i una programació que 

gaudirem per primer cop després de molt de temps i de forma merescuda.

He dit molts cops que Riells del Fai és un poble únic, unit i treballador que farà 

un reconeixement a la feina feta per tot el voluntariat de les corals, entitats i 

associacions, participant al màxim en les activitats proposades. Riells del Fai 

sempre ha respost de forma exemplar davant tota adversitat.

Ara que la normalitat permet avançar en els projectes i planificacions, és el 
moment de fer un punt i a part per poder gaudir de nou de la Festa Major de Riells 

del Fai i de la seva gent.

Vull, de nou, fer un agraïment molt especial a totes les persones que en aquest 

període d’incertesa van trobar un moment per dedicar-se a fer propostes per 

confeccionar aquest ampli ventall d’opcions, a la gent de cultura, de joventut,  a la 

regidoria de Riells del Fai i, sobretot, a tota la Comissió de Festes.

L’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, la regidoria de Riells del Fai, el voluntariat 

de Protecció Civil, el voluntariat del Rebost, la Policia Local, la Comissió de 

Festes, tot el personal municipal, totes les entitats, clubs, col·lectius, les 

regidores i regidors i jo mateix, us volem 

desitjar la millor de les Festes Majors, la que us 

mereixeu més que mai.

Visca Riells del Fai i visca la seva gent. 

Joan Galiano i Peralta 
Alcalde de Bigues i Riells del Fai
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DIVENDRES 29 DE JULIOL
Pista poliesportiva

17.00 h TRIANGULAR INFANTIL 
DE FUTBOL SALA

 n ants fins a  an s

22.00 h PARTIT DE VETERANS DE 
FUTBOL SALA  

Tot seguit 24 HORES DE FUTBOL 
SALA DE RIELLS DEL FAI

és in ormaci  
Amb la col·laboració de l’ARA.

DISSABTE 30 DE JULIOL
Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai

17.00 h TORNEIG DE BOTIFARRA
nscripcions presencials  minuts 

abans de començar.
Amb la col·laboració de l’ARA.

DIUMENGE 31 DE JULIOL
Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai

17.00 h TORNEIG DE DÒMINO 
nscripcions presencials  minuts 

abans de començar.
Amb la col·laboració de l’ARA.

DIMECRES 3 D’AGOST
Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai
17.00 h TORNEIG DE TENIS TAULA 
nscripcions presencials  ora a ans 

de començar.
Torneig per a persones no federades.

Pista poliesportiva
22.00 h CINEMA A LA FRESCA AMB 

LA PEL·LÍCULA TOC TOC 
Un grup de pacients coincideix a la 
consulta d’un eminent psicòleg, tots 
ells a i its e  rastorn sessiu 
Compulsiu). Però el metge fa tard i han 
d’esperar-lo intentant mantenir a ratlla 
-o no tant- les seves manies, impulsos, 
convulsions, obsessions i rituals. Una 
adaptació de la famosa obra teatral 
de l’autor i humorista francès Laurent 

a e
Director: Vicente Villanueva

Repartiment: aco e n, oss  e 
alma, Ale an ra iméne , scar 

Martínez, Adrián Lastra, Nuria Herrero, 
Inma Cuevas, Ana Rujas, Carolina 
Lapausa, Verónica Forqué, Arturo Valls.

Durada: 96 minuts
Idioma: espan ol

Projecció amb la col·laboració del 
Cineclub de Bigues i Riells.



DIJOUS  D’AGOST
Pista poliesportiva

21.00 h SOPAR DE FESTA MA OR
Caldr  comprar, prèviament, els tiquets 

,  als comerços i restaurants e 
iells el ai fins el  a ost  Am  la 

col·laboració de La Figa.

Pista poliesportiva
22. 0 h PREG  I MONÒLEG AMB 

GUILLEM ESTADELLA  
l monologuista, uillem stadella, 

disparar  el tret d’inici de la Festa Major 
amb el seu pregó. A continuació, et 
far  gaudir amb el seu espectacle uin 
pollastre  ui no ha hagut d’arreglar algun 
bon pollastre a la seva vida  n uillem 

stadella, tot i la seva curta edat, ja n’ha 
hagut de solucionar uns quants. Per això, 
est  decidit a fer ter pia amb el seu p blic, 
per parlar de totes aquelles situacions 
complicades que, de ben segur, més 
d’un ha viscut. Un monòleg que combina 
lstand up amb la improvisació, un toc 

musical i un parell d’ous.

ortida des de l spai  d ctu re
2 . 0 h PASSE ADA NOCTURNA 

Passejada per a tots els p blics que 
recorrer  alguns dels indrets més 
bonics de Riells del Fai. Cal portar 

aigua, calçat còmode i frontal
Amb la col·laboració del BRACB.

DIVENDRES  D’AGOST
Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai
1 .00 h CABARET DE CIRC M CIRC 
u irc o erei  lespectale per a tots 

els p blics,  Circ, en un format que 
s’adapta a la nova instal·lació d’aeris per 
a la pr ctica del circ que hi ha al Centre 

Cívic i Cultural de Riells del Fai.
Trapezi, clo n, equilibris sobre 
o jectes i ro a c r s n al unes e les 
propostes que porten artistes que han 
estat, estan o estaran, d’alguna manera 
o altra, vinculades amb el territori i 

compromeses amb el circ.

spai  d ctu re
22.00 h ACTE SACRAMENTAL 

I VERSOTS
Heu sentit alguna vegada el ball parlat  

oncs aquest an  teniu loportunitat 
de viure la llegenda de la nostra colla 
teatralitzada i amb foc. A més dels 
versots més pun ents  i col·labora el  
Ball de diables de Bigues i Riells del Fai.



Tot seguit  CARRETILLADA 
erta a tots els p lics  ine am  la 

roba adequada i gaudeix de la pólvora

A o ti u i  BALL DE LA LLOBA 
Després dels diables, ser   el moment 
de la Lloba de la Madella. Ajuda els 
diables  amb les bengales per marcar la 
seva hora  Amb la col·laboració del  Ball 

de diables de Bigues i Riells del Fai.

Pista poliesportiva
2 .00 h CONCERT DE LOLA AND 

THE RINOS 
Lola and the Rinos és una barreja 
incendi ria de m sica un  i latin amb 
un directe contundent i festiu ideal per 
començar amb ritme i personalitat la 
vetllada. Amb la col·laboració de La Figa.

Pista poliesportiva
2 . 0 .00 h PUNT LILA I LGTBI  
DE LA FESTA MA OR DE RIELLS 

DEL FAI 
Aquest espai té com a objectiu 
conscienciar la població sobre les 
desigualtats existents en matèria de 
gènere en ambients festius. També 
vol atendre les víctimes d’agressions 
se istes i me iar en con ictes per 
garantir una Festa Major segura per a 

tothom. 
ESTAND EN COL•LABORACI  

AMB EL PLA DE PREVENCI  DE 
DROGUES DE LA VALL DEL TENES 

PPD

Pista poliesportiva
00.4  h CONCERT DE SE A 

e a a para a a iells el ai en la 
seva gira de presentació del seu primer 
disc: ntítesi. La m sica de l’ lbum, 
fet a foc lent, comprèn diversos estils 
musicals  c m ia, roc  i spel, 
sota una mateixa premissa: fer que 
el p blic salti, balli i gaudeixi. Amb la 

col·laboració de La Figa.

Pista poliesportiva
02. 0 h LOPUTOCAT

Amb ganes d’acabar de rebentar la 
nit arribar  LoPutocat, que oferir  un 
espectacle electrònic per cloure de 
la millor manera la nit jove de la Festa 
Major. Amb la col·laboració de La Figa.

DISSABTE  D’AGOST
Carrer octor a en o

11.00 h  BAI ADA D ANRÒMINES 
ai a a in rcia fins al entre vic i 

Cultural de Riells del Fai. i t’agrada la 
velocitat i l’adrenalina, prepara el teu 
carretó i inscriu-te a una activitat que 

et far  gaudir de valent
Inscripcions: .entrapolis.com



Centre Cívic de Riells
11.00  1 .00 h E POSICI   

D ESCAL TRIC E IN DE MI UEL 
BATLLES 

Vine a admirar una col·lecció nica de 
cotxes d’escalèxtric xin que Miquel 

atlles a an s que reunei

Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai
14.00 h PORRONADA

Amb la col·laboració de l’ARA.

spai  d ctu re de Riells del Fai
17.00 h FESTA DE L ESCUMA 

i teniu ganes de gresca, petits i grans, 
veniu a gaudir d’una festa amb m sica i 
escuma  s recomana portar an a or, 

xancletes i tovallola.

parca ent de Ca la aria
1 .00 h OLIMPÍADES RURALS 

a s n aqu  les limp a es urals e 
Riells del Fai

Una competició esportiva encarada al 
poble de Riells del Fai. La participació 
es far  amb parelles mixtes, que 
hauran de superar un seguit de circuits 
físics, en els quals es posar  a prova 
l’estat físic de les participants  a 
us podeu començar a preparar que, 
aquest an , entre esta i esta, tocar  

suar de veritat
es inscripcions es aran  minuts 

abans de començar, de manera 
presencial.

Activitat dels Pressupostos 
articipatius e oventut el 

Centre Cívic de Riells del Fai
1 .00  21.00 h E POSICI  DE 

L ESCAL TRIC E IN DE MI UEL 
BATLLES 

spai  d ctu re de Riells del Fai
20. 0 h SARDANES AMB LA COBLA 

FOMENT DEL MONTGRÍ 
La Cobla Foment del Montgrí va ser 
fundada a Torroella de Montgrí el  

e ener e  i, es ales ores, 
ha portat arreu ballades de sardanes, 
aplecs, oficis i cercaviles, entre molts 

altres espectacles. 

Pista poliesportiva
2 .00 h CONCERT TRIBUT FM

La Tribut FM és tota una Festa Major en 
un sol concert. 

erir  una innova ora posa a en 
escena re ecti a en un ou ple e 
llum i d’energia festiva  Prepareu-vos 
per passar una de les millors nits de 
l an  am  un rup que porta un ran 
repertori de cançons per oferir la 

estassa e l an

Tot seguit D  per rematar la nit



DIUMENGE  D’AGOST
Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai
11. 0 h TAST DE CIRC PER A TOTES 

LES EDATS AMB TUSÍ CIRC
T’atreveixes a provar de fer anar el 
trapezi  I a fer acrob cies  Vine a 

descobrir-ho al taller de circ

s l sia de ant icen  de Riells
12. 0 h MISSA EN HONOR A SANT 

GAIET  

Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai
1 . 0 h VERMUT DE FESTA MA OR

spai  d ctu re
17.00 h GUERRA A U TICA I 

CORREAIGUA 
ue els més petits del poble vinguin 

equipats per refrescar-se i passar-s’ho 
d’allò més bé. 

Per a participar a la guerra d’aigua 
cal dur estris de casa: xeringues, 
pistoles ai ua, cu ells , i  an a or, 

xancletes i tovallola.

Pista poliesportiva
20.00 h CONCERT AMB LA CHATTA 

OR UESTRA
orquestra, am  més e eu an s 

d’experiència, presenta un gran 
repertori musical a través d’un equip 
professional excepcional capaç 
d’arribar i satisfer el p blic més exigent 

i extens

spai  d ctu re
22.00 h ESPECTACLE PIROT NCNIC 

FI DE FESTA EL FAI ON FIRE 
ine a au ir e la secci  l ai n ire 
amb els seus balls i malabars de foc

Pista poliesportiva
2 .00 h BALL AMB LA CHATTA 

OR UESTRA
Per tancar l’ ltima nit de Festa Major 

all am  la atta rquestra



SEGURETAT I ALTRES NORMES A TENIR EN COM TE ER 
LES ACTIVITATS DE OC
PER A LES PERSONES PARTICIPANTS
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb m nigues, i pantalons 
llargs.
• Portar un barret que cobreixi el cap i un mocador de cotó que tapi el 
clatell.
• Protegir-se els ulls.
• ortar calçat a equat esportiu, e muntan a, etc
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les 
explosions pirotècniques.
• No demanar aigua als ve ns.
• eir les in icacions els serveis or re p lic i e sanitat
• ueda prohibit portar productes pirotècnics particulars. Cal utilitzar 

nicament els productes preparats per l’organització.
• espectar les fi ures e oc, els porta ors i els m sics
Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el pas ni 
fer-los caure.
• eguir en tot moment les indicacions dels diables.
• Assabentar-se dels punts d’assistència sanit ria  abans de l’inici del 
recorregut del correfoc.
• n el cas de patir cremades, cal dirigir-se immediatament als punts 
d’assistència sanit ria.
• n cas de perill, cal seguir les instruccions dels diables.

 

 

 

 
 


