
8 de Febrer/Divendres 
Rua Infantil. A les 3 de la tarda, des de l’Escola de Ponts i de la Llar 

d’Infants Municipal, desfilada i lluïment de disfresses dels infants 
de Ponts i rodalies, fins a la plaça Planell, acompanyats de la 
música i animació amb els Grallers de la Colla Gegantera de Ponts.

Carnestoltes amb la Gent Gran.  A les 5 de la tarda, al Casal. 
Ball de disfresses, rialles i berenar per encetar el Carnestoltes.   

Presentació de la novel·la “Los Tres Dragones”. A les 8 del 
vespre, a la sala d’actes de l’Ajuntament, presentació de la 
novel·la d’A 4 edicions “Los Tres Dragones” de Daniel Pio i Gemma 
Galgani. 

Cursa Slot. A les 9 del vespre, Cursa Slot per a petits i grans – 1/24 i 
1/32. (Programes a part).

Ball de nit. A 2/4 de 12 de la nit, a La Sala. Per arrencar amb la festa 
i donar la benvinguda a les Festes del Ranxo i Carnaval, nit de ball 
i gresca amb la marxa i la música d’HOTEL COCHAMBRE i sessió de 
discoteca amb DISCO CHAMBRE. Entrada: 2 €.

9 de Febrer/Dissabte
Exposició fotogràfica “40 anys de l’Escola de Ponts”. A la 

sala d’actes de l’Ajuntament. (Programes a part).

Escacs. Campionat Provincial Individual de Subs del Pla de Lleida, a 
la Biblioteca Municipal. Organitza Club d’Escacs Ponts. (Programes 
a part).

Correquintos. A partir de 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça Planell, 
engega la popular ronda de bar en bar, organitzada per AJAP.

Rua de Carnestoltes. A 2/4 de 7 de la tarda, davant de La Sala 
concentració de carrosses i enginys. A les 7, tret de sortida de la 
Rua de disfresses de “lo Ranxo” encapçalada pel Rei Carnestoltes 
i el seu seguici, i desfilada de carrosses i enginys, acompanyats pel 
grup de percussió “BAND TOKADES” i al finalitzar, a la plaça del 
Segre Mitjà, lectura del Pregó del Rei Carnestoltes i proclamació 
del seu regnat. 

Sopar de Carnaval. A 2/4 de 10 de la nit, al pavelló municipal 
d’esports. Sopar 10 € aprox. per persona. (Programes a part).  

Concert jove. A partir de 2/4 de 12 de la nit, a La Sala, música i 
gresca amb “OLD STAR COVERS”. I després… “TXARANGO”, i tot 
seguit, discomòbil amb “BANDA AMPLA”. Entrada: 2 €.

10 de Febrer/Diumenge
Aeromodelisme. A partir de les 10 del matí i fins a les 2 del migdia, 

a la pista Famides. Organitza: ARC Ponts.

Sardanes. A 2/4 de 2, a la plaça Planell, ballada de sardanes amb la 
cobla orquestra “MARAVELLA”.

Concert. A les 6 de la tarda, a La Sala, a càrrec de l’ORQUESTRA 
“MARAVELLA”. Entrada: 2 € (excepte titulars de llotges).

Ball llarg. A 2/4 de 8 del vespre, a La Sala. A càrrec de l’ORQUESTRA 
“MARAVELLA”. Entrada: 2 € (excepte titulars de llotges, o amb 
l’entrada del concert).

11 de Febrer/Dilluns
Lali-lali. A partir de 2/4 d’11 del matí, a la plaça Planell. Tradicional 

capta i cercavila acompanyats pels GEGANTERS DE PONTS. Hi 
haurà “coca i xocolata” per a tothom.

Teatre. A 2/4 d’11 de la nit, a La Sala, sessió de teatre “CLÒNICA 
D’HUMOR” amb PEP PLAZA. (Programa a part). Preu de l’entrada 
a guixeta 18 € i anticipada 15 €.

Sessió de discoteca. A la 1 de la matinada, a La Sala, sessió de 
discoteca. Entrada gratuïta. 

12 de Febrer/Dimarts
Calderes al foc. A partir de les 6 del matí, a l’avinguda Font de Vall-

dans, posarem les calderes al foc i començarem la cocció del 
Ranxo.

Mercat Gastronòmic del Ranxo. Durant tot el matí i migdia, al 
llarg del Passeig, mercat de productes gastronòmics dedicat a la 
promoció dels productes d’elaboració local, encapçalats per 
l’estand institucional de l’Ajuntament de Ponts i del Consorci 
Segre-Rialb.

Sardanes. A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça Planell, a càrrec de la 
cobla-orquestra “SELVATANA”.

Benvinguda a les autoritats. A 2/4 d’1, a la Casa de la Vila, 
recepció i benvinguda de les autoritats i visita als diferents espais 
del Ranxo.

Benedicció i degustació.A 2/4 de 2, a la plaça Planell, benedicció 
del Ranxo i  degustació per part de les autoritats.

Repartiment. A les 2 del migdia, a l’avinguda Font de Valldans. 
Repartiment a vilatans i forasters.

Concert. A les 6 de la tarda, a La Sala, a càrrec de l’ORQUESTRA 
“SELVATANA”. Entrada: 2 € (excepte titulars de llotges).

Ball llarg. A 2/4 de 8 del vespre, a La Sala, a càrrec de l’ORQUESTRA 
“SELVATANA”. 

Entrada: 2 € (excepte titulars de llotges, o amb l’entrada del concert).

I el regnat de “Lo Rei Carnestoltes” s’haurà acabat.

• Alguns dels actes, tindran programes a part.

• Les entrades a les sessions de La Sala valdran totes 2 €, excepte per aquelles 
persones que siguin titulars de les llotges, que tindran l’entrada gratuïta el 
diumenge i el dimarts.

• 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 dispo-
sa tan aviat com li sigui possible.

Vosaltres sou els principals protagonistes: tots els pontsicans i pontsi-
canes, els que lluïu les disfresses, els que veniu de fora a participar dels 
actes... 

La Festa del Ranxo arriba de la mà de la Comi i el Patronat Municipal 
d’Iniciatives de Ponts, amb l’ajut inestimable de les nostres entitats i 
associacions locals. Junts,  us hem preparat aquest programa d’actes 
ple de les més diverses i divertides activitats. Ja ho sabeu, el poble 
s'omplirà d'alegria i disbauxa! 

Gaudiu de totes les activitats i participeu en tots els actes, per tal de 
celebrar la festa gastronòmica més popular de les nostres terres, i 
d’arreu. És la nostra festa per excel·lència: “Lo Ranxo”.

Prepareu-vos pel lali-lali, arregleu-vos pels concerts de tarda, agafeu 
forces per les nits a La Sala, abrigueu-vos bé per la Rua, participeu en les 
activitats esportives i, poseu a punt la cassola per anar a buscar un bon 
plat de Ranxo el dimarts.

Atenció!!! El Carnaval comença!

Per Carnaval fes l'animal, 
que tot s´hi val!!!

BON RANXO !!!!!!

La Comi

Després de Nadal,
ens arriba el Carnaval;
i ja sabeu que al febrer,

toca treure les calderes al carrer...


