
Torna... LO RANXO
Iniciem, amb la màxima esplendor i sense perdre 
aquella essència que tant el caracteritza, un nou RAN·
XO, la nostra festa per excel·lència i la més tradicional. 
Lo Ranxo de Ponts, amb la implicació d’entitats i col·
lectius, és un dels trets més sig·
nificatius que ens identifiquen 
com a poble i és reconegut com 
una de les festes més populars 
i rellevants del territori lleidatà. 
El dimarts del Carnaval el foc 
torna a fer bullir l’aigua... amb 
l’arròs, els llegums, la patata, la 
col, la botifarra, la cansalada, el 
pollastre, la carabassa, la galli·
na... ingredients que, juntament 
amb el “secret” i l’amor que hi posen la Rosa i els seus 
ajudants, fan el miracle gastronòmic del Ranxo. Amb 
unes 70 calderes, més de 12.000 racions seran reparti·
des per tots aquells pontsicans i pontsicanes, de prop i 
de lluny, que ens vindran a veure i faran llargues cues 
per omplir les seves olles del nostre bon amat Ranxo.
El Carnaval és sinònim de dies esbojarrats, de festa, de 
disbauxa... Com cada any, s’han programat activitats 
i actes per a tots els públics on l’alegria i la diversió 
estan garantides durant aquests dies. Amb un progra·
ma equilibrat i engrescador, que convidarà als pontsi·
cans i a les pontsicanes a participar activament de les 
festes, podrem gaudir de la Rua de Carnestoltes, dels 
concerts de tarda i nit, del concurs de sardanes, de les 
exposicions, del Lali·lali i, per descomptat, d’un bon 
plat de Ranxo.
No em cansaré mai de fer un reconeixement i un agra·
ïment especial a tots els treballadors de la casa i a 
aquelles persones i entitats que col·laboren, i amb el 
seu esforç, fan possible aquesta festa. Tots ells fan el 
Ranxo.
Des de l’Ajuntament, us animem a participar en tots 
els actes que us hem preparat i esperem que els pu·
gueu celebrar en família. Entre tots i totes, Fem Ponts!
Benvinguts i benvingudes, un any més, al regnat del 
rei Carnestoltes!
Bon Carnaval i Bon Ranxo a tothom!

Solés Carabassa 
Alcaldessa de Ponts

Del 17 al 21  
de febrer de 2023

Ran  oPonts

Una de les principals 
característiques del carnaval 
pontsicà és el multitudinari 
àpat comunitari, obert a 
tothom, que té lloc el dimarts de 
Carnestoltes. És una escudella 
que es prepara des d’abans del 
1875 amb els aliments que dona 
la gent del poble.

Durant la vigília de l’àpat 
se celebra el Lali-Lali, una 
desfilada de tambors que 
anuncia pels carrers i places 
de Ponts que és el moment 
del recapte d’aliments per 
a l’escudella. Els veïns de la 
població donen voluntàriament 
tots aquells ingredients 
necessaris perquè l’endemà es 
pugui celebrar el gran dinar.

LO RANXO

Des de l’Ajuntament, 
us animem a 
participar en tots 
els actes que us hem 
preparat i esperem 
que els pugueu 
celebrar en família



Esperat Ranxo!
Quan arriba el mes de febrer, els pontsicans i pontsi·
canes ja comptem els dies que falten per gaudir de la 
Festa del Ranxo, una festa singular que tots i totes es·
perem amb moltes ganes.

Convé destacar que aquest any 
podrem tornar a viure i a gaudir 
de tots aquells actes que acom·
panyen la nostra festa i la fan 
més especial encara. Hem estat 
treballant molt per poder·vos 
oferir una programació cultu·
ral amb exposicions, concurs de 
sardanes, rues de disfresses, el tradicional Lali·lali, 
el correkintos, la volada d’aeromodelisme, el torneig 
d’escacs, els concerts i els balls a la Sala 1 d’Octubre, el 
teatre, entre moltes altres activitats artístiques, cul·
turals, esportives, etc. organitzades pel Patronat i les 
associacions i entitats de la vila amb esforç i il·lusió. 
Una festa on hi ha cabuda per a tothom, des dels més 
petits de la casa fins als més grans. 

Així doncs, torna l’emoció, l’alegria, la disbauxa i, so·
bretot, la degustació del nostre plat estrella: el ranxo. 
Les calderes tornaran al foc amb tots els seus ingredi·
ents i, un cop més, es farà màgia culinària per omplir la 
vila de Ponts de les flaires del nostre ranxo. Us animo 
que convideu els vostres amics/amigues de fora a viure 
la nostra festa i a fer créixer aquest reconeixement que 
a tots els pontsicans i pontsicanes ens omple d’orgull. 

Amb el desig de compartir amb familiars, amics/ami·
gues, veïns/es i coneguts/des el sentiment de viure a 
Ponts i celebrar aquesta festa tan assenyalada al ca·
lendari. La vostra participació serà la millor recompen·
sa per a tots els que hem estat treballant en la prepa·
ració d’una festa que, com en altres ocasions, conjuga 
elements tradicionals i arrelats a les nostres contrades. 

Només em resta desitjar-vos que gaudiu molt de la 
festa i, especialment, del ranxo. 

Elisabet Arauz 
Regidora de festes

Torna l’emoció, 
l’alegria, la disbauxa 
i, sobretot, la 
degustació del 
nostre plat estrella: 
el Ranxo

DIVENDRES 17 DE FEBRER

15.00 h
RUA INFANTIL
Des de l’Escola de Ponts i de 
la Llar d’Infants Municipal.
Lluïment de disfresses 
dels infants de Ponts i 
rodalies fins a la plaça 
Planell acompanyats per la 
XARANGA REBOMBORI DE 
PAGESOS.

18.00 h
“JOIES PER LES PARETS”
Inauguració de l’exposició de 
Carme Invernón.
Ceràmica i dibuixos.
Lloc: Antiga Capella de les 
Monges.

00.30 h
NIT DE DJ`S
ITINERANT FESTIVAL amb 
Sergi Domene de Flaix FM.
A la Sala 1 d’Octubre.
Entrada anticipada: 5 €.
Entrada a taquilla: 7 €.

DISSABTE 18 DE FEBRER

16.00 h
CORREKINTOS
Popular ronda de bar en bar.
A la plaça Planell.
Organitza: Grup de joves de 
Ponts. 
Programa a part.

17.00 h
RUA CARNESTOLTES
A les 17.30 h tret de sortida de 
les comparses, encapçalada 
pel Rei Carnestoltes. Lectura 
del Pregó del Rei Carnestoltes 
i proclamació del seu 
regnat acompanyat per la 
XARANGA STREET BAND 

PROJECT.
Des del carrer Sant Cristòfol 
fins a la plaça del Segre Mitjà.

00.30 h
NIT DE GRESCA
Amb el grup SIXTUS i sessió 
de Dj amb MATT LASONG 
(Resident de Biloba).
A la Sala 1 d’Octubre.
Entrada gratuïta amb 
disfressa completa. 
Entrada sense disfressa: 3 €.

DIUMENGE 19 DE FEBRER

09.30 h
LLIGA CATALANA D’ESCACS 
2023
Categoria Preferent.
Escacs Ponts contra Lleida B.
Lloc: Alberg municipal de 
Ponts.

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

12.00 h
CONCURS DE COLLES 
SARDANISTES
48è Campionat de colles 
amb la COBLA ORQUESTRA 
COSTA BRAVA.
A la plaça Segre Mitjà.
Programa a part.

18.00 h
CONCERT
A càrrec de l’Orquestra 
COSTA BRAVA.
A la Sala 1 d’Octubre.
Entrada anticipada: 5 €
Entrada a taquilla: 7 €. 
(excepte titulars de llotges).

19.30 h
BALL LLARG
A càrrec de l’Orquestra 
COSTA BRAVA.
A la Sala 1 d’Octubre.
Entrada anticipada: 5 €.
Entrada a taquilla: 7 €.
(excepte titulars de llotges).

DILLUNS 20 DE FEBRER

09.00 h
LALI-LALI
Inici de la tradicional capta i 
cercavila.

10.30 h
REPARTIMENT DE COCA I 
XOCOLATA
Seguiment de la cercavila 
acompanyats per la 
XARANGA MONCAYO.
A la plaça Planell.

22.00 h
TEATRE MUSICAL
“DE SIMBA A KIARA EL 
TRIBUT AL REI LLEÓ”
A la Sala 1 d’Octubre.
Entrada anticipada: 17 €.
Entrada a taquilla: 20 €.

DIMARTS 21 DE FEBRER

06.00 h
CALDERES AL FOC
Començarem la cocció  
del Ranxo.
A l’avinguda Font de 
Valldans.

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

11.45 h
BENVINGUDA A LES 
AUTORITATS
Al pati de l’Església.
Visita dels diferents espais 
del Ranxo.

13.00 h
SARDANES
A càrrec de la Cobla  
ELS LLUÏSOS.
A la plaça Planell.

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

14.00 h
REPARTIMENT 
Repartiment del Ranxo  
als vilatans i forasters.
A l’avinguda Font de 
Valldans.

18.00 h
CONCERT
A càrrec de l’ORQUESTRA 
SATURNO.
A la Sala 1 d’Octubre.
Entrada anticipada: 5 €.
Entrada a taquilla: 7 € .
(excepte titulars de llotges).

19.30 h
BALL LLARG
A càrrec de l’ORQUESTRA 
SATURNO.
A la Sala 1 d’Octubre.
Entrada anticipada: 5 €.
Entrada a taquilla: 7 € .
(excepte titulars de llotges).

Alguns actes tindran programes a part. 
· Divendres, diumenge i dimarts, entrada anticipada: 
5 €, entrada a taquilla: 7 €.
· Dissabte, entrada: 3 € amb l’excepció d’entrada 
GRATUÏTA a les persones que vinguin totalment 
disfressades.
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 sigui possible.

PROGRAMA D’ACTES


