


Finalistes del concurs de cartells

Primer premi
Lorena Sánchez Fernández
(portada del programa)
 

Premi finalista  Premi menció del jurat
Marta Romero Jiménez Cristian Moya Beleño

Amb la col·laboració del batxillerat artístic de l’IES Ramon Casas i Carbó

www.palauplegamans.cat



i també...
Pengeu els vostres instagrams, vinculats 
al twitter sota el hastag #fmpsip i podreu 

obtenir un premi

www.palauplegamans.cat
Informació general del municipi i 

específica del consistori.

Festa major 2.0
Festuiteja #fmpsip

Publiqueu els vostres comentaris al 
Twitter amb el hastag #fmpsip

Ràdio Palau al carrer
Programació especial de Festa Major 

en directe a través del 91.7 de la FM i a 
través d’internet a www.radiopalau.cat 

Cinema
a la
fresca
dimecres 22
a les 22.30h 
Plaça de la Vila



Salutació de 
l’Alcaldessa

Teresa Padrós



Veïns, veïnes, amics i amigues...

Ens tornen a trobar en els dies de Festa Major. Són dies 
per gaudir de retrobaments, dies de compartir amb la 
família, els amics i els veïns... de passar-s’ho bé tot i 
els moments difícils en què ens trobem. Són moments 
de desconnexió del dia a dia i de participar de totes les 
activitats als carrers i places de la nostra Vila.

Enguany, la nostra Festa Major és més especial que 
mai perquè compta amb la implicació i la participació 
d’una gran part de les entitats i associacions 
del municipi. Totes elles han entès les dificultats 
econòmiques que passem i s’han implicat al màxim 
per organitzar activitats divertides i per a tothom sense 
significar grans despeses econòmiques per al nostre 
Ajuntament. Des d’aquí vull agrair molt especialment la 
seva actitud positiva i constructiva, la seva implicació 
amb Palau-solità i Plegamans.

Per tant, gràcies a les entitats i associacions que fan 
possible aquesta Festa Major. Gràcies a totes les 
persones voluntàries de Protecció Civil i Creu Roja per 
l’important servei que presten aquests dies (i la resta 
de l’any). Gràcies a la Policia Local i als treballadors 
de les brigades municipals i a la resta de personal de 
l’Ajuntament que hi col·labora i participa per fer que 
aquesta sigui la Festa Major de tots els palauencs i 
palauenques.

Gaudiu, sortiu al carrer, ompliu-vos d’alegria i d’energia 
per encarar el nou curs amb bons ànims.

Bona Festa Major a tothom!

Teresa Padrós
Alcaldessa 



Comissió  
de Festa Major

El corral 
de l’Envelat



La Comissió de Festa Major

La Comissió de Festa Major és un procés participatiu 
format per representants de diverses associacions 
implicades amb les festes populars i tradicionals, així 
com, també, per representants del “Mulla’t per la Festa 
Major”. Aquesta Comissió ha vetllat per crear una 
festa identitària, mantenint i recuperant molts d’aquells 
actes que defineixen la festa de la nostra vila des de 
fa anys però, també innovant amb propostes, que 
després d’haver estat treballades des del prisma del 
consens, queden reflectides en aquest programa que us 
presentem.

El Corral de l’Envelat

El Corral de l’Envelat és un nou espai situat al costat de 
l’envelat de Festa Major que funciona com el popular 
model de barraques, molt arrelat a les festes majors de 
diferents ciutats i pobles de Catalunya i que, enguany, 
ha arribat a Palau-solità i Plegamans.
Al Corral trobareu un escenari ple d’actes i activitats 
comunes que complementen la programació nocturna, 
així com els diversos corrals de les associacions sense 
ànim de lucre que vetllaran perquè tothom pugui trobar 
un espai on se senti identificat, alhora que us informaran 
dels seus objectius, de quines són les activitats que 
desenvolupen habitualment i oferiran servei de bar 
durant totes les nits.



DIJOUS
23 d’agost de 2012



DIJOUS23
19.00h  Plaça de la Vila
Acte institucional

19.30h  Plaça de la Vila
Actuació del quadre de ball Pura Raiz i el ballet Pura 
Sangre 
A continuació hi haurà el vi d’honor
Organitza: Centro Cultural Andaluz

20.30h  Plaça de la Vila
Sopar de Duro
Tria el bàndol: Cabres, Vaques o neutres i porta’t el 
sopar
Cal reserva prèvia. Veure notes a la pàgina 
d’inscripcions
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans

Tot seguit  Plaça de la Vila
Antipregó
Una alternativa políticament incorrecta del pregó
Organitza: La Descoordinadora

21.00h  Plaça Federico García Lorca
Inauguració de la Casa d’Andalusia, espectacle 
sorpresa i actuació del grup Palosanto
Organitza: Casa de Andalucía de Palau-solità i 
Plegamans

23.00h  Envelat
Concert amb Union de MC’s i Chikos del Maíz
Entre les actuacions hi haurà “Batalla de gallos”



DIVENDRES
24 d’agost de 2012
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9.30h  Espai Jove L’Escorxador
Frikimajor
Organitza: La Descoordinadora

11.00h  Plaça Onze de Setembre
Concurs de dibuix infantil
Tema: Diables i correfoc de festa major
1r repte dels Jocs Rurals: els infants han d’anar amb 
les samarretes o mocadors de Cabres i Vaques
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
Col·labora: Frío Palau & Grupo Kalise Menorquina

17.00h  Plaça Onze de Setembre
Gimcana XXS
Organitza: La Descoordinadora

18.00h  Sala Polivalent
Ball de la gent gran, a càrrec del Duet Ària
Organitza: Casal de la Gent Gran

19.00h  Plaça de la Vila
Ballada de Sardanes, a càrrec de la cobla Lluïsos de 
Taradell
2n repte dels Jocs Rurals
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i 
Plegamans

21.00h  Plaça de la Vila
Pregó de la Festa Major
Xarop de Canya presenta en col.laboració amb Las 
Miranda i Enèsim Cia. de Ball, un pregó de Festa Major 
modernista amb aires de principis de segle XX

Tot seguit  Plaça de la Vila
Ballada de Gegants
Organitza: Geganters i Grallers de Palau-solità i 
Plegamans

DIVENDRES24



21.30h  El Corral de l’Envelat
Actuació del quadre de ball Pura Raíz
Organitza: Centro Cultural Andaluz

21.45h  Itinerant. Inici: plaça de la Vila
Correbarres de Festa Major
Preu: 9/10€ - Veure notes a la pàgina de notes d’interès
Organitza: CJ Enfarrats
Col·labora: Batukada Festukada, La Teta, Di Fiore, 
La Clau, Pipa Pub, Da Pincho, Bar Piscines, Centro 
Cultural Andaluz i Cabres i Vaques de Palau-solità i 
Plegamans

22.00h  Plaça Federico García Lorca
Ballet de la Casa d’Andalusia de Palau-solità i 
Plegamans Fantasía Flamenca i actuació del grup de 
guitarres Palosanto
Organitza: Casa de Andalucía de Palau-solità i 
Plegamans

23.30h  Envelat
Concert amb Cuchillo de Palo i Lax’n’Busto

A continuació  Envelat
Dj Nie

00.00h  El Corral de l’Envelat
Taller de serigrafia de samarretes 
Preu: 1€
Organitza: La Descoordinadora

00.30h  El Corral de l’Envelat
Concurs de menjar flams
Inscripcions mitja hora abans, al corral de Cabres i 
Vaques 
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i 
Plegamans

DIVENDRES24





DISSABTE
25 d’agost de 2012



09.00h  Sala Polivalent · fins a les 21h 
ininterrompudament
5a Marató de donació de sang de Palau-solità i 
Plegamans
Vine a donar sang, vine a la marató: Amb una vegada no 
n’hi ha prou!
Organitza: Banc de Sang i Teixits, Associació de 
Donants de Sang del Vallès Occidental, Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans.

10.00h  Plaça Onze de Setembre 
Matinal familiar amb el taller de Circ la Berta, 
Titellarium, taller de titelles de tija del món i de 
fermalls de Festa Major

11.00h  Parc Hostal del Fum
Tren de Palau, dia de portes obertes
Preu del bitllet: 1€
Organitza: Associació Cultural d’Amics del Ferrocarril 
Tren de Palau.

12.00h  Plaça de la Vila
Bassal Rock a càrrec d’Ambäukatunàvia i Correaigua 
Col·labora: Agrupació Sardanista de Palau-solità i 
Plegamans i els Deixebles del Dimoni de la Pedra 
Llarga

13.15h  Plaça Onze de Setembre 
Concert Vermut amb els Laietans
Hi haurà servei de bar
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i 
Plegamans
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17.00h  Plaça Federico García Lorca
Xocolatada popular i magdalenes
Organitza: Casa de Andalucía de Palau-solità i Plegamans

17.00h  C. Anselm Clavé
Torneig de partides simultànies d’escacs a càrrec d’un 
mestre català 
Organitza: Club Escacs de Palau-solità i Plegamans

17.15h  Itinerant. Inici: Plaça Onze de Setembre
Cercavila d’entrada a plaça amb els Laietans
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans

18.00h  Plaça de la Vila
Tarda Castellera amb els Castellers de Caldes, els 
Xicots de Vilafranca i els Saballuts, castellers de 
Sabadell
3r repte dels Jocs Rurals

Simultàniament  Plaça de la Vila
Sindriada Popular
Col·labora: Agrupació Sardanista de Palau-solità i 
Plegamans, Centro Cultural Andaluz i Cabres i Vaques 
de Palau-solità i Plegamans

19.30h  Plaça de Ca l’Estruch
IV Marató de Country de Festa Major amb el concert de 
The Texans i ballada (30 balls)
Concentració de motos dels participants, cotxes 
americans i servei de bar
Organitza: Associació Country Can Falguera
Col·labora: Associació American Cars

DISSABTE25



19.30h  Skatepark
Exhibició a l’Skatepark
Organitza: Casa de Andalucía de Palau-solità i 
Plegamans

20.00h  Envelat · Aforament limitat
Concert de Festa Major a càrrec de l’Orquestra 
Maravella

21.00h  Plaça de Ca l’Estruch
Sopar Barbacoa (dins la IV Marató de Country de Festa 
Major)
Preu: 10 € - Veure pàgina de notes d’interès
Organització: Associació Country Can Falguera

22.00h  El Corral de l’Envelat
Dansa del Ventre, a càrrec de Nadima - Dansa Oriental
Organitza: CJ Enfarrats

22.00h  Plaça de la Vila
Arribada del Dimoni de la Pedra Llarga de les 
calderes d’en Pere Botero
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

Tot seguit  Itinerant. Inici: Plaça de la Vila
Correfoc a càrrec dels Deixebles del Dimoni de la 
Pedra Llarga, Diables de Caldes i Diables de Parets
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
Col·labora amb els Deixebles: Fusteria Santi, Pintors 
J. Grau i PERTEX S.L.L.

DISSABTE25



22.00h  Plaça Federico García Lorca
Actuació del grup Palosanto i de Fantasía Flamenca
Organitza: Casa de Andalucía de Palau-solità i 
Plegamans

22.30h  El Corral de l’Envelat
Actuació del quadre de ball Pura Raiz
Organitza: Centro Cultural Andaluz

22.30h  Plaça de Ca l’Estruch 
Continuació IV Marató Country de Festa Major
Col.laboració especial de la professora Montse Sweet, 
50 balls amb exhibicions, classe i sorteigs
Organitza: Associació Country Can Falguera
Col·labora: Boutique del Country

00.00h  Envelat
Ball de Gala a càrrec de l’Orquestra Maravella

00.00h  Plaça de la Vila
Ball del Dimoni de la Pedra Llarga amb Hotel 
Cochambre

02.00h  Envelat
Sant Gaudenci  Dj set

DISSABTE25
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09.00h  Al Bosc de Can Pavana (La Pineda)
XXXII Cursa popular Maria Víctor
Opció cursa participant caminat. Per a més informació 
consulteu el web de l’Ajuntament.
Preu 2€ (a partir de 13 anys) - Veure notes a la pàgina 
d’inscripcions

10.00h  Bosc de Can Pavana
Esmorzar popular
Preu 2,50€ - Veure la pàgina de notes d’interès
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans
Col·labora: Carnisseria Montserrat

10.30h  Bosc de Can Pavana
Pavaventura: rocòdroms, pont tibetà i tirolina

10.30h  Bosc de Can Pavana
Jocs de SOLC: bitlles, trencar l’olla, estirar la corda, 
curses de sac...

12.00h  Bosc de Can Pavana
Ballada de Sardanes, a càrrec de la cobla Ciutat de 
Terrassa
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i 
Plegamans

14.00h  Plaça Federico García Lorca
Gran Paella
Preu: 3€ - Podeu comprar el tiquet durant tota la Festa 
Major a la seu de l’entitat
Organitza: Casa de Andalucía de Palau-solità i 
Plegamans

DIUMENGE26



18.00h  Camp Municipal de Futbol
F.C. Palau-solità i Plegamans - C.D. Olímpic Can Fatjó
Organitza: Futbol Club Palau-solità i Plegamans

18.00h  Itinerant. Inici: Plaça de Ca l’Estruch
Fi Jocs Rurals
Organitza: La Descoordinadora

19.30h  Plaça de la Vila
Cantada d’Havaneres, a càrrec del grup Bergantí
Cantada d’introducció a càrrec d’Els Escamarlans de 
Palau
A la mitja part lliurament dels premis del Concurs de 
Cartells i del Concurs de Fotografia
Col·labora: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga i 
els Escamarlans de Palau

22.00h  El Corral de l’Envelat
Actuació del quadre de ball Pura Raíz
Organitza: Centro Cultural Andaluz

23.30h  Plaça de la Vila
Escenari Boig, a càrrec de la Karaoke Band
Veure notes a la pàgina d’inscripcions

01.00h  El Corral de l’Envelat
Concurs de Tiu-Tius
Inscripcions mitja hora abans al corral del CJ Enfarrats
Organitza: CJ Enfarrats
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01.00h  Envelat
Ball del Confeti amb l’orquestra Tràfic i dj. Doctor 
Clandestino

06.00h  Itinerant. Inici: Envelat
Empalmada amb Beduins Brassband
Despertem el poble amb xaranga fins arribar al Castell 
de Plegamans

DIUMENGE26

Per adquirir les banderoles de Cabres i Vaques ho 
pots fer a través dels llocs web de les entitats:
www.cabrespalau.com o www.vaquespalau.com

Aquesta Festa
 

Major engalana 

el teu balco!
,

Si ets vaca o
cabra o tens la família
dividida, tan sols cal que
pengis la teva banderola
juntament amb la tradicional 
senyera, en un lloc ben visible del 
teu balcó. Fem festa, fem poble!

Per adquirir les banderoles de Cabres i Vaques ho 
pots fer a través dels llocs web de les entitats:
www.cabrespalau.com o www.vaquespalau.com

Si ets vaca o
cabra o tens la família
dividida, tan sols cal que
pengis la teva banderola
juntament amb la tradicional 
senyera, en un lloc ben visible del 
teu balcó. Fem festa, fem poble!



DILLUNS
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7.30h  Castell de Plegamans
Esmorzar resacós
Xocolatada, música i festa de l’escuma
Organitza: La Descoordinadora
Col·labora: Centro Cultural Andaluz

12.00h  Plaça de la Vila
Landry el Rumbero amb festa d’escuma final
Lliurament dels premis del concurs infantil de dibuix
Col·labora: Agrupació Sardanista de Palau-solità i 
Plegamans i els Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

13.00h  Restaurant Can Joan
Vermut i dinar de la gent gran
Organitza: Casal de la Gent Gran

17.00h  Plaça de Ca l’Estruch
IV concurs de Cuina de Supervivència
Veure notes a la pàgina d’inscripcions
Organitza: La Descoordinadora

20.00h  Plaça de la Vila
Concert de jazz amb Jazzbona Big Band 

21.00h  El corral de l’Envelat
Actuació del quadre de ball Pura Raíz
Organitza: Centro Cultural Andaluz

22.15h  Plaça de la Vila
Flashmob de passi-ho bé!
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans

22.30h  Envelat
Sopar i ball de ‘Fins a la FESTA MAJOR de l’any que ve’ 
amb The Crabb Appels 
Guanyadors del Concurs de Música Jove
Cal reserva prèvia. Veure notes a la pàgina 
d’inscripcions

DILLUNS27



amb una vegada
no n’hi ha prou
5a Marató de donació de sang
de Palau-solità i Plegamans
Dissabte 25 d’agost  de 2012 de 9 del matí 
a 9 del vespre (ininterrumpidament)
a la Sala Polivalent

La Karpasana
de la Festa Major
Espai informatiu nocturn sobre temàtiques 
relacionades amb la salut. Si tens dubtes sobre 
alguna substància, sobre el seu ús i abús o els seus 
riscos, si vols preservatius o necessites més informació 
sobre l’ús d’aquests, o simplement vols fer la prova 
d’alcoholèmia abans de conduir: vine al Karpasana i 
l’agent de salut respondrà als teus dubtes! 
 
Del 23 al 27 d’agost durant les activitats de l’Envelat
al Corral de l’Envelat
Organitza: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans



Dissabte 1 de setembre
9.00h  Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor
3 x 3 de Bàsquet
Organitza: Atlètic Club Bàsquet Palau-solità i 
Plegamans

Diumenge 9 de setembre
19.00h  Església de Santa Maria
1r concert de les XXXIX Nits Musicals de Santa Maria 
de Palau-solità a càrrec de l’Orquestra de Cambra 
d’Acordions de Barcelona
Organitza: Associació d’Amics de la Música Clàssica

MÉS ACTES



1
A

2

3

4

7

8
10

P

P

B



5

6 12

9

11

P

C
1 Plaça de la Vila
2 Plaça Onze de Setembre
3 Envelat
4 El Corral de l’Envelat
5 Fira d’atraccions
6 Masia de Can Cortès
7 Sala Polivalent
8 Espai Jove l’Escorxador
9 Parc de l’Hostal del Fum
10 Bosc de Can Pavana
11 Camp Municipal de Futbol
12 Plaça de Federico García Lorca

      Zones d’aparcament

A Ajuntament
B Policia Local
C Centre d’Atenció Primària

P

ESPAIS DE FESTA MAJOR



Telèfons d’interès
Masia de Can Cortès – Casa de Cultura  
93 864 41 77

Espai Jove l’Escorxador
93 864 51 18

Policia Local 
93 864 96 96

Centre d’Atenció Primària (CAP) 
93 864 98 98

Punt d’informació
de la Festa Major
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Horari: De 10 a 14h i de 16 a 20h
Telèfon: 93 864 80 56



NOTES D’INTERÉS

Venda de tiquets

Correbarres
Venta anticipada de tiquets a la plaça de la Vila, els 
dies 16 i 17 d’agost de 19 a 21h (tiquets limitats)
Preu: 9€ sense alcohol - 10€ amb alcohol

Esmorzar Popular
Venta anticipada de tiquets a Can Cortès de 10 a 14h 
i de 16 a 21h fins al 24 d’agost.
Preu: 2,50€

Sopar Barbacoa
Reserva i venda anticipada de tiquets fins al dia 
23 d’agost a l’Associació Country Can Falguera. 
Preu:10€



ACTES ITINERANTS

Empalmada
Correfoc / entrada a Plaça
Correbarres



INSCRIPCIONS

XXXII Cursa Popular Maria Víctor: 
Dies 20, 21, 22, 23 i 24 d’agost de 10h a 14h
i de 17h a 21h a la Masia de Can Cortès.
Preu: 2€ - A partir de 13 anys
Si no s’han cobert les places es faran inscripcions el 
mateix dia de la cursa, de 7.30h a 8.30h

Sopar de Duro i Sopar de Fins a la FESTA MAJOR de 
l’any que ve: 
Les reserves de taules per al sopar a la fresca es 
podran fer a Can Cortès del 20 al 22 d’agost. Places 
limitades.
Us agrairíem que portessiu la vaixella de casa. 
Intenteu evitar els plats, gots i coberts d’un sol ús, ja 
que generen molts residus.
A l’hora del sopar, trobareu contenidors per separar 
correctament la brossa orgànica. Us agraïm per 
endavant la vostra col.laboració.

Gimcana XXS, Frikimajor, Escenari Boig i Concurs 
de Cuina de Supervivència:
Trobareu el formulari a www.espaijoveescorxador.cat, 
cal que l’envieu l’a/e: joventut@palauplegamans.cat 
o adreçar-vos a l’Espai Jove l’Escorxador els dies 
20, 21 i 22 d’agost de 10 a 14h.
En el cas del Concurs de Cuina de Supervivència i 
la Frikimajor, també us podreu inscriure una hora 
abans de l’inici de l’activitat a l’espai programat.
En el cas de menors d’edat, cal adjuntar 
l’autorització del pare, mare o tutor legal.



CORREFOC

Consells per als assistents al correfoc

Seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels 
serveis de seguretat ciutadana, a fi que la vostra 
participació a l’acte esdevingui una autèntica festa.

La roba més idònia és la de cotó, amb mànigues i 
pantalons llargs, un barret de roba i unes sabates 
esportives de pell que s’agafin fort als peus.

Si per qualsevol circumstància se us encenen els 
vestits tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les 
flames. Sobretot no correu, les flames s’estendrien i 
serien més violentes.

No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o 
contenidors de material pirotècnic.

Eviteu en la mesura que us sigui possible les 
aglomeracions  i els taps de gent.

No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no 
agafar ni destorbar cap dels seu membres.

No demaneu aigua als veïns, així evitareu taps i 
relliscades i també evitareu que la pólvora es mulli i 
exploti en lloc de cremar-se.



Recomanacions per als veïns

Mantingueu les portes i les finestres tancades, les 
persianes abaixades, els aparadors i vidres protegits 
i els tendals recollits. 

Protegiu els vidres dels aparadors amb paper 
gruixut o cartró.

No tingueu la roba estesa o altres elements com 
banderes, etc.

No col.locar cap element que pugui obstaculitzar el 
desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la 
gent (testos, taules, cadires, etc.).

Retireu els vehicles de la zona on es realitzarà 
l’actuació de foc, per evitar danys a la gent i al vostre 
cotxe.

Per més que els assistents de l’actuació us demanin 
aigua per reduir la calor, no en tireu. Així evitareu 
que la pólvora es mulli i exploti o surti en direcció 
inesperada.
 

vine al
correfoc!
vine al
correfoc!



ORGANITZACIÓ

El dilluns 27 d’agost, és dia festiu a la població.
Es tancarà el trànsit a qualsevol carrer on es 
desenvolupi algun acte o activitat de la Festa Major. 
Seguiu en tot moment les indicacions de la Policia 
Local i utilitzeu els recorreguts alternatius als 
carrers que romandran tancats.

No aparqueu cotxes en el recorregut del correfoc.

S’instal.laran lavabos públics amb servei de neteja 
en diversos punts del nucli urbà.

Tots els balls de l’envelat tindran servei de bar 
als corrals de les associacions. Queda prohibida 
la venda de begudes alcohòliques als menors de 
18 anys d’acord amb la normativa vigent de la 
Generalitat de Catalunya.

L’organització es reserva el dret de variar o 
modificar la programació per causes que ho 
justifiquin.

Els actes han estat organitzats per les associacions 
culturals, juvenils i esportives, i l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans a través dels processos 
participatius del Mulla’t per la Festa Major i la 
Comissió de Festa Major.

Coordinació a càrrec de l’Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans.

Tiratge llibre oficial: 6.000 exemplars
Tiratge programa de mà: 7.000 exemplars



EXPOSICIONS

CONCURS DE CARTELLS
Del 20 al 26 d’agost | Ajuntament

Organitza: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Col·labora: Batxillerat artístic de l’IES Ramon Casas i Carbó

XXVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA
Del 24 d’agost al 3 de setembre | Can Cortès

Organitza: Arts&Foto del Taller de les Arts
Col·labora: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

CONCURS DE DIBUIX INFANTIL 2012
Del 24 d’agost al 3 de setembre | Can Cortès

Organitza: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Col·labora: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

VISITES A L’ARXIU-MUSEU
DE LA FUNDACIÓ FOLCH I TORRES

25 i 26 d’agost | Castell de Plegamans
d’11 a 14h i de 17 a 20h

Organitza: Fundació Folch i Torres




