
Dissabte 1 de juny de 2019 

 10.30 Inauguració de la fira a càrrec dels CAMPANERS de Rialp amb 

passejada de les autoritats pel recinte firal. 

   L’Esperanceta ens animarà  i engrescarà en  la passejada 

1  L’L11.00 Exposició de fotos i elements relacionats amb  l’ofici de sastre i 

de modista.  Lloc:  Molí, plaça de Dalt. Obert tot el dia. Gratuït. 

12.00 Taller de cosir i fer patrons.  Organitzat per veïns i veïnes de Rialp. 

Gratuït. Lloc: Llar de jubilats a la plaça de Dalt. Gratuït   

13.00 a 13:30 Passeig a cavall per la riba del riu Sant Antoni per a nens/es. 

Hípica Jordi Baró a Rialp. Gratuït. 

 Tallers diversos i gratuïts al carrer del Mig 
 

Menú de Fira als restaurants de Rialp amb producte  

autòcton: TRUNFES DEL MUNICIPI  
1 

117.00 a 17.30 Animació de fira amb l’Esperanceta. 

17.00 a 18.30  Show culinari en directe al “Salon” a càrrec de Mariano 

Gonzalvo i La Xicoia: “la truita de riu”. Tiquet 1€  per degustació.  

20.00 Desfilada:“L’evolució del vestir”. Organitza i vestuari : veïnat de 

Rialp. Presentat per  Mariví Chacón de Lleida TV.   Lloc: Plaça de Dalt.  

21.00 Sopar popular a l’envelat tiquet de 10€. Bingo final de sopar  amb 

premi d’un cabrit. Venda oficines Ajuntament i  a la barra de la carpa. 

24.00  Ball de Fira a l’envelat  amb SLALOM EXPRÉS 

03.00  Final de festa amb  DJ SHOWKATS. 

Tallers diversos i gratuïts al carrer del Mig 
 



Diumenge, 2 de juny de 2019 
 

11.00 a 13.00  Jocs d’enginy per nens/es, QUIRALIA ens portarà jocs molt 

divertits perquè la quitxalla jugui tant com vulgui! Lloc: Plaça de Dalt.  

12.15  Missa a l’església Parroquial Valldeflors de Rialp. 

13.00 Concert a càrrec d’alumnes de l’Escola de Música del Pallars, al    

“Salon” plaça de Dalt. Gratuït.       

13.45 Exhibició balls tradicionals de l’Esbart Dansaire de Rialp. Plaça de 

Dalt 

17.00 Sònia Morell , assessora i experta en imatge, web T’he Trobat.  

Xerrada activa i participativa sobre teixits, moda i imatge. Lloc: Sala de plens 

de l’Ajuntament. Activitat gratuïta.  

 

Dissabte i diumenge exposicións de :  

-Vestits  cedits  pel Museu del Paper de  Mollerussa   

-Vestits dels sastres i modistes  de Rialp cedits pel 

veinat .  

Lloc: sales polivalents Ajuntament a la  plaça del 

Tornall.  Horari expo. : 11-13.30h /17-20.30h. 

 

Menú de Fira als restaurants de Rialp amb producte 

autòcton  : TRUNFA DEL MUNICIPI.  
 

TALLERS  D’OFICIS  DISSABTE  AL C/. DEL MIG 

PARADES D’ARTESANIA  DISSABTE I DIUMENGE AL 

C/.  DEL VALL. 
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