EL RETORN DE LA DISBAUXA
El final del mes de febrer i inicis del mes de març és l’època
de l’any més esperada per tots els pontsicans i pontsicanes i
aquest any, més que mai.
Després d’un any estrany, on no vam poder celebrar com cal
la nostra festa més singular, els pontsicans i pontsicanes esperem amb ànsia poder celebrar unes Festes del Ranxo i Carnaval de la manera que es mereixen. Volem tornar a gaudir
de la disbauxa i l’alegria que caracteritza la festa de Carnestoltes. Una festa, més que arrelada a les nostres contrades,
que fa que Ponts sigui un dels focus principals d’atenció en el
calendari festiu català.
Aquest any recuperem tots i cadascun dels actes principals
de la nostra festa. Gaudirem d’exposicions, de ballades de
sardanes, de disfresses, de rua i de correkintos, de teatre, del
tradicional Lali-lali, del mercat gastronòmic, de les firetes i
de les moltes altres activitats que han preparat les nostres
associacions i entitats. Però segurament no m’equivoco, els
actes festius més esperats són els concerts i balls a la Sala
1 d’Octubre. Els nostres joves podran tornar a la pista de ball
amb dues nits dedicades a ells. I també amb una sessió de
concert i ball per a totes les edats.
Tampoc no ens oblidem dels més menuts. Després de dues
Festes Majors i d’un Ranxo sense firetes i atraccions en podran tornar a gaudir. Passegeu per l’av. Font de Valldans i participeu de les firetes amb la nostra quitxalla que de ben segur
ja tenien ganes que tornessin a la nostra vila.
El dimarts tornarem a encendre les calderes i podrem degustar novament el nostre plat més preuat: el ranxo. Aquesta és
l’essència de la nostra festa i la que no hem de deixar perdre
ja que és el nostre distintiu. Totes les llars pontsicanes i tots
aquells forasters que ens vindreu a visitar podreu tastar un
bon plat del nostre ranxo. Aquest any, per motius sanitaris
i per evitar aglomeracions canviem la ubicació de la cuina i
elaboració del ranxo a la plaça del Portalet.
Gaudiu del Ranxo i de la festa, però feu-ho de manera cívica
tot i respectant les indicacions i recomanacions de cada acte.
Torna la disbauxa a Ponts!

DIMARTS DE CARNAVAL,
LO RANXO
Lo Ranxo: la nostra festa per excel·lència, la històrica, la
tradicional, la festa de l’escudella, del xup-xup, del foc, de les
brases i les calderes, la festa de les festes.
Després d’una edició de restriccions, on malgrat tot les olles
no van parar de bullir, enguany tornarem a vivificar el nostre
Ranxo. Volem que Ponts esdevingui, altre cop, un referent i ho
fem amb un model de festa de qualitat, sostenible, equilibrat i
amb petits canvis que l’adapten a l’actualitat que estem vivint,
procurant que tothom hi pugui participar i trobar el seu espai.
Seran unes festes on tots els pontsicans i les pontsicanes, petits i grans, podrem gaudir participant en la Rua de Carnaval i
el Correkintos, escoltant el pregó del Rei Carnestoltes, ballant
amb Buhos i la Selvatana, visitant el Museu Boncompte o delectar-nos amb un bon plat del nostre preuat Ranxo.
Com sempre les entitats i associacions, un dels tresors del nostre municipi, continuen col·laborant de manera incansable i fan
possible actes que són sinònim de festa. Vull agrair-los-hi públicament la seva dedicació, així com també, fer un reconeixement
especial a tots els treballadors de l’Ajuntament que durant les
setmanes prèvies i al llarg dels dies que dura la xerinola fan un
esforç ingent per tal que tot funcioni segons el previst. Sense
vosaltres, les festes no serien ni de bon tros el que són.
Després de dos anys de pandèmia i gràcies a les vacunacions,
tot fa pensar que el final de la COVID-19 s’aproxima i espero i
desitjo que aquesta maleïda pandèmia no ens hagi fet perdre la
il·lusió, que continuem tenint ganes de tornar a celebrar, de tornar a riure i de tornar a ballar sense oblidar el que hem viscut
però mirant al futur.
Hem d’entendre que el problema no és morir, el problema és
no viure.
Bon Carnaval i Bon Ranxo a tothom!

Solés Carabassa
Alcaldessa de Ponts

Elisabet Arauz
Regidora de festes
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PROGRAMACIÓ RANXO PONTS 2022
DIVENDRES 25 DE FEBRER
15.00 h
CELEBRACIÓ DEL CARNAVAL AMB ELS MÉS MENUTS
Des de l’Escola de Ponts es farà una mini rua per les
rodalies de l’escola. La Llar d’infants municipal farà la
crema del carnestoltes.
Escola de Ponts i Llar d’Infants.
00.00 h
NIT JOVE
Grup de versions .
THE PAPA’S AND THE POPO’S
i sessió de DJ SOLD3K
Entrada gratuïta.
A la Sala 1 d’Octubre.
DISSABTE 26 DE FEBRER
11.00 h a 13.00 h
JORNADES DE PORTES OBERTES
PER CARNAVAL A SLOT PONTS
Dissabte, diumenge, dilluns i dimarts.
12.00 h
OBERTURA MUSEU BONCOMPTE
· Presentació del llibre:
“Els antics oficis, feines i eines dels pontsicans”
de Rogeli Pedró i Fontanet.
· Exposició:
“Eines d’oficis en miniatura”
de Miquel Olivart i Jové.
16.00 h
CORREKINTOS
Popular ronda de bar en bar.
Organitza: Grup de joves de Ponts.
Programa a part.
A la plaça Planell.
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18.30 h
RUA DE CARNESTOLTES
Des del carrer Sant Cristòfol, a les 19.00 h, tret de sortida
de les comparses, encapçalada pel Rei Carnestoltes.
Finalitza a la plaça del Segre Mitjà. Lectura del Pregó del
Rei Carnestoltes i proclamació del seu regnat.

DIMARTS 1 DE MARÇ

0.00 h
NIT DE GRESCA
BUHOS + DJ CARLES ROSSELL
Entrada: 5 € anticipada / 7 € a taquilla.
A la Sala 1 d’Octubre.

Durant tot el matí i migdia
MERCAT GASTRONÒMIC DEL RANXO
Al llarg del Passeig.

06.00 h
CALDERES AL FOC
Començarem la cocció del “Ranxo”.
A la plaça del Portalet.

11.30 h
BENVINGUDA A LES AUTORITATS
Visita dels diferents espais del Ranxo.
A la Casa de la Vila.

DIUMENGE 27 DE FEBRER
09.30 h
LLIGA CATALANA D’ESCACS 2022
Ponts A - Guissona
Ponts B - Andorra C
A l’alberg municipal de Ponts.

13.00 h
BALLADA DE SARDANES
A càrrec de la COBLA ORQUESTRA LA SELVATANA.
A la plaça Planell.

10.00 h
VOLADA D’AEROMODELISME
A la pista de I’ARC Ponts. Organitza: ARC Ponts.

14.00 h
BENEDICCIÓ I DEGUSTACIÓ
Tast de les autoritats.
A la plaça del Portalet.

12.00 h
CONCURS DE COLLES SARDANISTES
46è Campionat de colles amb la COBLA VENTS DE RIELLA.
Programa a part.
A la plaça Segre Mitjà.

14.00 h
REPARTIMENT
Repartiment del “Ranxo” als vilatans i forasters.
A la plaça del Portalet.

DILLUNS 28 DE FEBRER

18.00 h
CONCERT I BALL
A càrrec de la COBLA ORQUESTRA LA SELVATANA.
Entrada: 5 € anticipada / 7 € a taquilla.
A la Sala 1 d’Octubre.

09.00 h
LALI-LALI
lnici de la tradicional capta i cercavila.
A la plaça Planell.
22.00 h
TEATRE
AUDIÈNCIA I-REAL (CIA. TONI ALBÀ)
Entrada: 5 € Anticipada / 7 € Taquilla.
Programa a part.
A la Sala 1 d’Octubre.

*
*
*
*

Alguns actes tindran programes a part.
Dissabte, dilluns i dimarts. Entrada anticipada: 5 € entrada taquilla: 7 €.
Concert del divendres 25 de febrer. Entrada gratuïta.
L’organització es reserva el dret d’alterar, modificar o suspendre el programa
en qualsevol moment, comunicant-ho al públic a través dels mitjans dels quals
disposa tan aviat com li sigui possible.
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