




SALUTACIÓ AJUNTAMENT

Quin camí escollim?

La llibertat individual permet que escollim el camí més eficient 

per afrontar els nostres reptes, reptes que passen per buscar 

la forma més intel·ligent d’assolir els objectius que ens propo-

sem, des de l’ajuntament intentem crear el camí generant una 

visió a llarg termini tenint compte les circumstàncies del con-

text actual. Cerquem la força per no tenir por a les dificultats, 

el que fa respecte és l’obligació d’haver d’escollir un camí, per-

què en definitiva escollir un camí significa que per un temps 

has d’abandonar-ne d’altres.

La Nostra Festa Major és un dels camins a mantenir, a impul-

sar, perquè sigui un veritable esclat de vida, de carrer, de re-

trobament, de mirades, de cultura i de somriures.

Així, doncs, el nostre poble amb la seva Festa Major tornarà a 

omplir-se de gent, de música, de colors i de celebracions. Cal 

mantenir el respecte per les opcions que trii cadascú i haver 

aprés la lliçó de la debilitat dels vivents davant inclús d’un vi-

rus invisible, tenir cura i protegir-nos, especialment, les per-

sones vulnerables, sempre permet gaudir i entretenir-se amb 

real sensació d’empara.

Aquest 2022, doncs, celebrem, retrobem-nos amb més ganes 

que mai i tornem a donar una magnífica benvinguda a l’estiu 

amb la Festa Major, un dels grans eixos que ens uneix com 

a poble cultural, inclusiu, feminista i obert a les entitats i a 



PROGRAMACIÓ

Divendres 22 deJuliol
 20:00 Repic de campanes (A l’ Esglèsia de Sant Jaume de Queralbs)

 23:30 The Aguateques i DJ Gerard Serrador 

 (Plaça de la Vila)

Dissabte 23 de Juliol
  7:00 Caminada popular *
 12:00 Vermut musical amb Angry Reds (Plaça de la Vila)

 18:00 Tarda musical amb N’Rock’Cat (Plaça de la Vila)

 00:00 Sixtus Versions i Mon DJ (Plaça de la Vila)

 

les persones. Fer festa és celebrar, és compartir el millor de 

nosaltres i és resseguir el nostre poble mitjançant les d’activi-

tats, espectacles i propostes que omplen Queralbs de ganes 

de passar-ho bé.

Vull donar les gràcies a totes les persones que any rere any 

ens heu ajudat a portar a terme no tan sols les activitats de la 

festa Major sinó totes les que es fan al llarg de l’any. Recupereu 

l’esperit festiu del vostre poble. Feu vostra la festa, gaudiu-la, i 

compartiu l’orgull de sentir-vos Queralbins i Queralbines.

Som-hi, doncs! Sortim i passem-ho bé! I fem que la nostra Fes-

ta Major sigui inoblidable.

Salut i molt bona Festa Major!

Imma Constans Ruiz

Alcaldessa Queralbs



Diumenge 24 de Juliol
 11:00 Mòbil Park i festa de l’escuma (Plaça del Raig)

 17:00 Jocs de cucanya i xocolatada (Plaça de la Vila)

 23:00 Cinema a la fresca (Plaça de la Vila)

Dilluns 25 de Juliol
 11:00 Missa solemne (A l’ Esglèsia de Sant Jaume de Queralbs)

 12:20 Sardanes amb la Principal d’Olot  (Plaça de la Vila)

 18:00 Sardanes amb la Principal d’Olot (Plaça de la Vila)

 23:00 Cafè Trio (Plaça de la Vila)

Dimarts 26 de Juliol
 11:00 Farcell de jocs (Plaça del Raig)

 14:00 Dinar popular (Plaça de la Vila) *
 17:00 Cinema Infantil  (A la Casa de Núria)

 22:00 Havaneres amb Americanus (Plaça de la Vila)

 23:30 Focs Artificials 

* Caminada Popular: Organitza Club Pirinenc-l’Esquella. 

Inscripcions al web del club: www.esquella.com  

Més informació a la web del club i al WhatsApp Informa de l’Ajuntament 

de Queralbs. Es donarà l’esmorzar gratuit a totes les persones inscrites 

que facin la caminada.

* Dinar Popular: Fideuà +  botifarra amb patates chips + postres + 

aigua, vi, gasosa. Reserva de tiquets : presencialment o trucant a l’ajunta-

ment fins el dia 22 de juliol de 2022 (aforament limitat) 

Preu: 15 Euros



C/ de la Pau, 5
Torelló
Tel.: 669 46 64 50
Fax: 93 850 50 24
lapaucinc@gmail.com

Carns de xai i vedella 
de Queralbs i poltre de 
muntanya del Ripollès

Mercat municipal de Vic
Parades 96-97
Tel. 93 885 48 56

Anna Cabrera
La vostra perruqueria
a Ribes
C/ Massana, 8
Tel.: 972 72 71 27
Ribes de Freser

Tel.: 972 72 88 06

C/ Major, 1
Tel. botiga: 
    972 53 97 93
Ribes de Freser

www.fornrobiro.cat



SALUTACIÓ DE LA COMI

Com si es tractés d’una ascensió a un cim de vuit mil metres, 

un dia més, obrim la cremallera de la nostra tenda per veure 

quin temps fa. Sembla que no hi ha núvols, que per fi, després 

de mesos d’espera tancats, avui veurem el sol. Ha arribat el dia 

que fa tant de temps que esperem. L’ambient al camp base ha 

canviat completament! Avui deixarem enrere mesos de deses-

peració, de tristesa i de no saber què coi passarà.

És el moment d’equipar-nos, sortir a fora i culminar el cim que 

fa tant de temps que esperem fer. És el moment de celebrar 

una FESTA MAJOR amb totes les seves lletres i amb majús-

cula.

I és que després de tot el que ens ha tocat viure, per fi arriba 

una Festa Major que es preveu que sigui normal. La festa d’en-

guany recupera l’esperit que vam haver de deixar forçosament 

el març de 2020.

Aquesta Festa Major que tenim a les portes està pensada per 

a tots els queralbins i queralbines. Pels que volen seny i pels 

que volen rauxa, pels que encara no es saben cordar les saba-

tes sols i pels que fa anys que s’afaiten.

Podrem gaudir de tots aquells actes que sempre ha de tenir 

una Festa Major (i sense restriccions horàries ni d’aforament). 

Hi haurà molta música, activitats pels més petits, dinar per a 



tothom que s’ho hagi guanyat i les tradicions de sempre que 

no podem perdre.

I ja per acabar, un parell de coses. Gaudiu moltíssim d’aquesta 

festa. No volem ser catastrofistes, però gaudir-la com si fos 

l’última. 

Ja hem vist com s’han arribat a torçar les coses últimament.

I moltes gràcies a tothom que aquests darrers anys, quan les 

circumstàncies eren tan adverses, ha seguit fent Festa Major. 

Donant un cop de mà o tan sols venint a fer “bulto” als actes. 

La Festa Major de Queralbs no té sentit sense la seva gent.

Visca Queralbs!!!!

Visca la Festa Major!!!!

C/ Sant Quintí, 55
Tel. 972 72 70 18
       972 72 74 00
ribes@hotelsantantoni.net
Ribes de Freser



Exposicions 2022 SALA PUIGMAL
Exposició “Duets”
Del 3 de Juliol fins al 17 de juliol 2022

S’exposen postals i punts de llibre de la mateixa temàtica.

Exposició: 100 Anys sent FEC
Del 25 al 31 de Juliol

Exposició: 100 ANYS SENT FEEC

Exposició itinerant de la Federació d’Entitats Excursionistes 

de Catalunya per conèixer el mon de la muntanya a Catalun-

ya durant el darrer segle.

Organitza: 

 Club Pirinenc l’Esquella

 Amb la col·laboració de: 

 FEEC

 Ajuntament de Queralbs 

Exposició “50 anys del Roc de les Orenetes”
Del 5 d’agost al 4 de setembre 2022

Inauguració divendres dia 5 d’agost a les 18h.

S’exposarà material trobat a l’excavació pels arqueòlegs de 

l’IPHES.

Col•labora:

 Museu Arqueològic de Catalunya – Girona

 Museu etnogràfic de Ripoll

 Ajuntament de Queralbs
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Apartaments Fontalba
Ctra. de Fontalba, s/n - Tel.: 972 72 73 70 

C/ PLa, 6
Tel.: 972 72 77 44
Queralbs

Restaurant can Constans

Apartaments Xix

Servei d’aigües
C/ Núria, 9
Tel.: 972 72 71 49
Ribes de Freser

Ferreteria
Colònia Rocafiguera, s/n
Tel. 972 70 23 08 
Fax 972 70 45 92
Ripoll
www.fermac.cat
cifec@fermac.cat

Queralbs
(Girona)

Corredoria d’assegurances 
Administració de finques
Serveis immobiliaris

Plaça de la Llibertat, 13
Tel. 972 70 04 96
Ripoll
www.paresassessors.com

Residència
Casa de pagès
Tel.: 972 19 80 77
Queralbs



TIRADA AL PLAT
Al camp de tir eventual al paratge del Molí

Programa:

27 d’agost de 2022 

 De 9.00h a 13.00h  Tirada local 

 De 16.00h a 19.00h Tirada general

28 d’agost 

 Durant el matí entrenament popular

FESTA MAJOR DE SERRAT

Cap setmana 10-11 de setembre 2022

FIRA ARTESANA

Dia 21 d’agost: FIRA ARTESANA a la Plaça del Raig

Espectacle infantil al mati a la Plaça de l’Ajuntament

Sardanes a la tarda a la Plaça de l’Ajuntament.

Donació de Sang dia 25 d’agost 
2022 a la Casa de Núria

“No és només SANG és VIDA, dona-la avui perquè demà pot-

ser caldrà que té la posin”



aigua
 calefacció

 climatització
 terra radiant
 energia solar

 llauneria en general

DAVID RUÍZ
M. 615 420 471

Oficina i taller:
C/ Lambert Mata, 9
Tel. 615 420 471
Ripoll
climadavid@hotmail.com

C/ Pla
Tel.: 660 80 57 00
Queralbs

C/ Major, 32
Ribes de Freser

C/ Camí d’Espinosa, 3
Fornells de la Muntanya
Toses
Tel. i Fax 972 73 62 16
M. 609 905 721

pepsevilla@serveismantenimentpirineu.com

Els Caçadors
de Ribes
Hotel - Restaurant
C/ Balandrau, 24 i 26
Reserva de taules:

Tel.: 972 72 70 06 
       972 72 70 77
Ribes de Freser

C/ Major, 15
Tel.: 972 72 70 08
Ribes de Freser

Carrer Major, 18
Tel. i Fax:
     972 72 70 43
Ribes de Freser

Ctra. N-152, km 118
Naus industrials de 
Campelles
Tel. i Fax 
     972 72 74 05

info@pastisseriasantjaume.cat





Activitats 
de muntanya 
a un sol pas
I el primer pas per gaudir de multitud d’activitats 
a la natura i en família és descobrir tot el que us 
ofereix la Vall de Núria, on podreu pujar amb el Tren 
Cremallera i gaudir d’un entorn natural únic al Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

Estació de Muntanya
Tel. 972 73 20 00
www.valdenuria.cat



X TROBADA D’ACORDIONISTES A 
QUERALBS

X TROBADA 
D'ACORDIONISTES 

A QUERALBS

El matí del Dissabte 9 de Juliol de 2022

  A la Plaça de la Vila (Casa de Núria) 10.30h 
Cercavila, concert, ball i vermut



XVII TROBADA DE COL·LECIONIS-
TES DE PUNTS DE LLIBRE

  



ACTIVITATS D’ESTIU 2022
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Jornada de Portes Obertes 
temporada d’Estiu a Vall de Núria
Dijous, 21 de juliol 2022

Activitat gratuïta per tothom que s’inscrigui, persones empa-

dronades a Queralbs o que hi tinguin segona residència.

PROGRAMA:

• 09.15 h Benvinguda i recepció dels convidats a l’estació de 

Queralbs

• 09.30 h Sortida del cremallera des de l’estació de Queralbs 

direcció a Vall de Núria

• Parada a Fontalba

• 10.05 h Arribada a Vall de Núria

• 10.10 h Presentació temporada d’estiu 2022 i esmorzar a   

l’Hotel Vall de Núria

• 11.00 h Pujada amb Telefèric fins al Pic de l’Àliga, inaugura-

ció de l’exposició “Queralbs i Núria una història compartida en 

imatges, Nicolau Comas un fotògraf dels anys 20, visita expo-

sició Memòries de Neu. 

• 13.00 h Finalització de l’acte

Baixada en el cremallera per lliure!!!

Cal que s’inscriguin a l’ajuntament abans del dimarts 19 de juliol, 

presencialment o mitjançant un correu electrònic a l’adreça: 

info@ajqueralbs.cat amb les següents dades: 



• Nom i cognoms

• Adreça complerta d’empadronament o del habitatge de se  

   gona residència

• Telèfon de contacte



AJUNTAMENT 
DE QUERALBS


