


EXPOSICIONS
a Can Cortès

Obres del XXVII Concurs de fotografia
Concurs de dibuix infantil 2011

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
us convida a visitar el Castell de Plegamans
i l’Arxiu - Museu de la Fundació Folch i
Torres

Visites a
l’arxiu-museu
de la Fundació Folch
i Torres

d’11 a 14 hores
i de 17 a 20 hores

Els dies 27 i 28
d'agost

hostal del fum
T R E N  D E  P A L A U
dissabte 27 d’agost
a partir de les 11h del
matí

portes obertes
vine a gaudir-ne!

Associació d’Amics del Tren de Palau
Preu entrada 1euro

Chill-out i estand
informatiu
les nits de dijous, dissabte, diumenge i
dilluns a l'Espai Jove de Festa Major
Informació sobre sexualitat, consum responsable de drogues i prevenció
d’infeccions de transmissió sexual
Si col.labores omplint les enquestes que es repartiran durant la nit obtindràs
de regal un preservatiu

Del 26 d'agost al 4 de setembre
d'11 a 14 hores i de 18 a 21 hores



És Festa Major...

... i com cada any tots els palauencs i palauenques ens retrobem
just abans de començar un nou curs per gaudir plegats d’uns dies
de gresca i diversió.

Enguany, amb la novetat del nou govern municipal, amb una càrrega
renovada d’il·lusió malgrat les dificultats d’aquests temps, tinc
l’honor de presentar-vos un altre cop la nostra Festa Major després
d’un parèntesi de quatre anys.

Fiqueu-vos a la butxaca la Festa Major  amb el programa de mà
que trobareu a les pàgines centrals d’aquest quadern i esteu al cas
de les novetats per no perdre-us cap de les activitats programades.

Una Festa Major de la qual volem recobrar la importància que
aquests dies assenyalats es mereixen, tot i les restriccions
pressupostàries, amb l’ajut de la Comissió de Festes, del jovent de
l’Escorxador, de la nova Regidoria de Festes, de l’equip incansable
de treballadors i treballadores de la Regidoria de Cultura, de la
imprescindible feina dels voluntaris de Protecció Civil i de la Creu
Roja, així com dels agents de la Policia Local, i sobre tot, de tots
vosaltres, els palauencs i les palauenques.

Veniu doncs i participeu amb nosaltres d’aquesta Festa Major 2011
de Palau-solità i Plegamans!

No us la perdeu!

Teresa Padrós i Casañas
Alcaldessa
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19.00h | Plaça de la vila
Actuació del quadre de ball de l'associació
Pura raíz i el ballet Pura sangre
A continuació hi haurà el vi d'honor
Organitza: Centro Cultural Andaluz

21.00h | Espai Jove l’Escorxador
Sopar de "Traje"
Les entitats joves et conviden a sopar amb nosaltres, porta
el teu sopar de casa i uneix-te!! T'hi esperem!
Es necessita preinscripció (veure notes pàg. 17)
Organitza: La Descoordinadora

21.00h | Caseta de la Fira
Inauguració de la caseta de la Casa
d’Andalusia
Organitza: Casa de Andalucia de Palau-solità i Plegamans

21.30h | Envelat (veure notes pàg. 17)
Teatre amb l’obra "Tu així no surts de casa!"
a càrrec del grup de teatre Farrigo-Farrago
Preu de l’entrada: 3€ - Aforament limitat
Organitza: Grup de Teatre Farrigo-Farrago

Cinc noies molt diferents entre elles, però amb els mateixos
problemes decideixen marxar de casa i anar a viure juntes pensant
que així solucionaran els problemes que les havien fet fugir, però
n'apareixeran de nous...

dijous
25 d'agost
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22.00h | Caseta de la Fira
Espectacle sorpresa i actuació del grup
Fantasía Flamenca
Organitza: Casa de Andalucía de Palau-solità i Plegamans

23.00h | Chill-out de l’Espai Jove de Festa Major
Taller de xapes i estand informatiu

23.00h | Espai Jove de Festa Major
Batukada Festukada
Segueix el ritme!!
Organitza: La Descoordinadora

23.30h | Espai Jove de Festa Major
Antipregó
Una alternativa políticament incorrecta del pregó
Organitza: La Descoordinadora

00.00h | Espai Jove de Festa Major
Concert amb el grup Dincognito i Postura
Gaudeix de la música del guanyador de la VI Edició del Concurs
de Música Jove

A continuació | Espai Jove de Festa Major
Dj. Óscar Rubio
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9.30h | Espai Jove l’Escorxador
Frikimajor
09.30-14.00h Torneig de Màgic I 15.00-18.00h Tastet de jocs de taula
Es necessita preinscripció (veure notes pàg. 17)
Organitza: La Descoordinadora

10.00h | Caseta de la Fira
Campionat de petanca
Organitza: Casa d’Andalucía / Col·labora: Club Petanca de Palau-solità i Plegamans

11.00h | Plaça de la vila
Concurs de dibuix infantil
Tema: vaques i cabres
Col.labora: Frio Palau & Grupo Kalise Menorquina

12.30h | Plaça de la vila
El Sarau a càrrec de Deparranda i al darrere Correaigua
És possible que en una hora es pugui fer una Festa Major amb tots els actes típics que celebren al teu poble?
Amb els Deparranda no ho dubtis!

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

18.00h | Sala Polivalent
Ball de la gent gran a càrrec del duo Esquitx

19.00h | Plaça de la vila
Ballada de sardanes amb els Lluïsos de Taradell
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans

19.30h | Caseta de la Fira
Festa de les mascotes
Organitza: Casa d’Andalucía de Palau-solità i Plegamans

divendres
26 d'agost
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21.00h | Plaça de la vila
Pregó de la Festa Major
Organitza: Grup de Teatre Farrigo-Farrago
Ets cabra o ets vaca? Vine a buscar el tríptic per participar en els Jocs
Rurals, on t’explicarem els reptes preparats per a la Festa Major.

21.30h | Plaça de la vila
Ballada de Gegants
Organitza: Geganters i grallers de Palau-solità i Plegamans

21.45h | Itinerant, inici a la plaça de la Vila
(Vegeu notes del correfoc a la pàgina següent)

Tabalada i inici del correfoc a càrrec de la
Cabrònica del Nord i el Bestiari de Parets del
Vallès

22.00h | Caseta de la Fira
Ballet de la Casa d’Andalusia i actuació del
grup de guitarres Palosanto
Organitza: Casa d’Andalucía de Palau-solità i Plegamans

23.00h | Zona d'entitats - La Verneda
Actuació del quadre de ball Pura raíz
Organitza: Centro Cultural Andaluz

23.30h | Envelat (Aforament limitat)
Concert amb Itaka Band
1r repte dels Jocs Rurals. Aconsegueix que els músics siguin vaques o cabres

A continuació | Envelat (Aforament limitat)
Concert amb la Troba Kung-fú
2n repte dels JocsRurals. Aconsegueix que els músics siguin vaques o cabres

00.30h | Zona d'entitats - La verneda
Festa amb Dj
Organitza: Centro Cultural Andaluz

01.00h | Espai Jove de Festa Major
Dj. Ivan Bass

01.00h | Caseta de la Fira
Nit de Dj
Organitza: Casa de Andalucía de Palau-solità i Plegamans
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com anar
preparat al

Consells per als assistents al correfoc:
• Seguir les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d’ordre, 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 del 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.).
• Enretireu els vehicles de la zona on es realitzarà l’actuació
de foc, per evitar mals pitjors 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.

Itinerari
Carrer del Camí Reial (cantonada Carrer Barcelona)
Carrer Barcelona (entre Camí Reial i c. Dom Bosco)
Carrer Dom Bosco
Passeig de la Carrerada  (entre pg. Carrerada i c. Folch i Torres)
Carrer de Folch i Torres  (entre pg. Carrerada i c. Vayreda)
Carrer del Pintor Vayreda
Carrer de Padró (Entre c. Vayreda i pg. de la Carrerada)
Passeig de la Carrerada (direcció av. de Catalunya)
Camí Reial (Entre pg. de la Carrerada i plaça de la Vila)
Plaça de l’Onze de Setembre. (Apoteosis Final)

correfoc
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dissabte
27 d'agost

9.00h | Sala Polivalent (Fins les 21h ininterrompudament)
Vine a donar sang, vine a la marató: amb una
vegada no n’hi ha prou!

9.00h | Zona d'entitats - La Verneda
Bicicletada i gimcana ciclista
Organitza: Centro Cultural Andaluz / Col·labora: Club Ciclista de
Palau-solità i Plegmans

10.30h | Plaça de la vila
Matinal familiar construint castells de sorra
i el gran taller de circ

10.30h | Caseta de la Fira
Campionat de dòmino
Organitza: Casa d’Andalucía de Palau-solità i Plegamans

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

11.00h | Caseta de la Fira
Festa de l’aigua
Cal portar joguines d’aigua per refrescar tothom.
Organitza: Casa d’Andalucía de Palau-solità i Plegamans

12.30h | Plaça de la vila
Que peti la plaça a càrrec de Xip Xap
3r repte dels Jocs Rurals. Vine a l'espectacle amb el mocador de vaca o cabra
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13.30h | Carrer estació
Concert del migdia: Et farem un bombo

13.30h | Caseta de la Fira
Estofat popular
Organitza: Casa d’Andalucía de Palau-solità i Plegamans

17.00h | Plaça de ca l’Estruch
Torneig de partides simultànies d’escacs a
càrrec del Mestre català sr. Joaquim Travesset
4t repte dels Jocs rurals. Partida d'escacs de vaques i cabres
Organitza: Club escacs de Palau-solità i Plegamans

17.00h | Caseta de la Fira
Xocolatada popular i magdalenes
Organitza: Casa d’Andalucía de Palau-solità i Plegamans

18.00h | Plaça de la vila
Tarda Castellera amb els Xicots de
Vilafranca, la Jove de Barcelona i els
Castellers de Caldes
5è repte dels Jocs rurals. Fem castells de vaques i cabres

20.00h | Plaça de ca l’Estruch
III Marató Country de Festa Major
Organitza: Associació Country Can Falguera
80 balls amb la col·laboració especial del Professor de country Dan Mc
Flyer. Concentració de motos dels participants al lateral de la plaça.

20.00h | Envelat - Aforament limitat
Concert a càrrec de l’Orquestra Maravella

21.00h | Plaça de ca l’Estruch
Sopar Barbacoa
Organitza: Associació Country Can Falguera

Menú: botifarra de pagès, mongetes amb cansalada, torrada de pa,
beguda i gelat / Preu menú: 10€
Reserva i venda anticipada de tiquets fins al dia 25 d'agost a l'Associació
Country Can Falguera
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22.00h | Caseta de la Fira
Actuació del grup de guitarres Palosanto i
del grup Fantasia Flamenca
Organitza: Casa d’Andalucía de Palau-solità i Plegamans

22.30h | Plaça de ca l’Estruch
Continuació de la III Marato Country
Organitza: Associació Country Can Falguera

23.00h | Chill-out de l’Espai Jove de Festa Major
Taller de henna i estand informatiu

23.00h | Espai Jove de Festa Major
Escenari Boig a càrrec de la Cia. La Banda,
teatre d’humor
6è repte dels Jocs rurals. Partcipa a l'Escenari Boig

23.00h | Zona d'entitats - La Verneda
Actuació del quadre de ball de l'associació
Pura Raíz i l'Academia de Javier Jurado i
Lucero de Lora
Organitza: Centro Cultural Andaluz

00.00h | Envelat - Aforament limitat
Ball de Gala a càrrec de l’Orquestra Maravella
7è repte dels Jocs rurals. Aconsegueix que els músics siguin vaques o cabres

00.00h | Espai Jove de Festa Major
Concert amb Strombers
8è repte dels Jocs rurals. Aconsegueix que els músics siguin vaques o cabres

A continuació | Espai Jove de Festa Major
Dj. Rasta

01.00h | Caseta de la Fira
Nit de Dj
Organitza: Casa d’Andalucía de Palau-solità i Plegamans
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09.00h | Bosc de Can Pavana (veure notes pàg. 17)
XXXI Cursa Popular Maria Víctor
Opció cursa participant caminant. Per a més informació consulteu el
lloc web de l'ajuntament

10.00h | Bosc de Can Pavana
Esmorzar Popular (veure notes pàg. 17)
Lliurament d’esmorzars fins a les 12h. Preu: 2€
Col·labora: Montserrat carns i embotits

10.00h | Caseta de la Fira
Campionat d’escacs
Organitza: Casa d’Andalucía / Col·labora: Club d’Escacs de Palau-
solità i Plegamans.

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, tirar
la corda, curses de sac...

11.00h | Caseta de la Fira
Concurs olímpic de llançament de pinyols
d’oliva
amb premi per al guanyador
Organitza: Casa de Andalucía de Palau-solità i Plegamans

diumenge
28 d'agost
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12.00h | Bosc de Can Pavana
Ballada de Sardanes amb la cobla Ciutat de
Terrassa

17.00h | Camp Municipal de Futbol
17.00h Amateur - Maurina Egara
19.00h 1r equip - C.F. Olesa de Montserrat
Organitza: Futbol Club Palau-solità i Plegamans

18.00h | Plaça de ca l’Estruch - Itinerant
Fi Jocs Rurals
Organitza: La Descoordinadora

19.00h | Skatepark
II Concurs de BMX, Skate i Roller
Organitza: Casa dAndalucía de Palau-solità i Plegamans
Es premiarà als millors i al millor truc

19.30h | Plaça de la Vila
Havaneres a càrrec del grup A Cau d’Orella
Cantada d’introducció a càrrec de la Societat Coral La Unió
A la mitja part Rom Cremat per als assistents.

22.00h | Espai Jove de Festa Major
Nit de Hip hop
22.00h Batalla de Gallos
Es necessita preinscripció (veure notes pàg. 17)
23.30h Concert amb Magna Modestia
Durant el canvi de grups hi haurà exhibició de Break Dance
01.00h Concert amb Shotta
Simultàniment exhibició de graffiti
A continuació Dj Clandestino

23.00h | Zona d'entitats - La Verneda
Actuació del quadre de ball Pura raíz
Organitza: Centro Cultural Andaluz

23.30h | Envelat - Aforament limitat
Ball amb l'orquestra Gira-Sol
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11.00h | Plaça de la Vila
Esmorzar familiar amb xocolata i
melindros
Lliurament dels Premis del Concurs
Infantil de dibuix

12.00h | Plaça de la Vila
Marremango amb Pep Callau i els
Pepsicolen i final amb ball d’escuma

13.00h | Restaurant Can Joan – Places limitades
Vermut de la Gent Gran
Organitza: Casal de la Gent Gran
Preu: 7€ (6€ per als socis/es del casal de la Gent Gran)
Venda de tiquets del 17 al 25 d’agost de 17h a 20.00h a al Casal
de la Gent Gran (Masia de Can Cortès).

17.00h | Plaça Onze de Setembre
III Concurs de cuina de supervivència
Demostra la teva creativitat culinària en la tercera edició del
concurs. Seràs capaç de meravellar als jutges amb els
ingredients que t'han donat per sorpresa?
Es necessita preinscripció (veure notes pàg. 17)

dilluns
29 d'agost
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20.00h | Plaça de la Vila

La Vella Dixieland & Esther Ovejero

21.00h | Caseta de la Fira

Actuació de la Casa convidada i dels grups
de ball i guitarra de la Casa d'Andalusia
Organitza: Casa de Andalucía de Palau-solità i Plegamans

23.00h | Esplanada annexa a l’aparcament del Pavelló
Municipal d’Esports

Castell de focs d’artifici

23.20h | Espai Jove de Festa Major

Ball del Confetti amb la Banda del Coche
Rojo i Dj. Oscar Rubio

23.20h | Zona d'entitats - La Verneda

Actuació del quadre de ball de l'associació
Pura raíz
Organitza: Centro Cultural Andaluz

23.30h | Caseta de la Fira

Música per a tothom
Organitza: Casa de Andalucía de Palau-solità i Plegamans
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divendres 2
21.00h | Plaça de ca l'Estruch

Sopar i ball: Lluita contra el càncer
Ball a càrrec del grup Berimbao Trio

Preu: 15€
Punts de venta: Administració de Loteries, Estanc
Palou, Forn de pa Coromines, Forn de pa Pere Turon.
Menú: melò amb pernil, pollastre a l’ast amb guarnició,
postres, pa, vi, aigua, cava i cafè.
Organitza: Catalunya contra el càncer. Junta local de
Palau-solità i Plegamans.

dissabte 3
8.00h | Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor

XVII Torneig 3x3 de bàsquet
Organitza: Atlètic Club de Bàsquet de Palau-solità i
Plegamans

18.00h | Carrer de l'Empordà

VIII Baixada d’Artefactes Rodats
Col·labora: Grup de Teatre Farrigo-Farrago i Patronat
de Sant Isidre

Artefacte:
- Ha de ser de fabricació pròpia, sense motor, i propulsat
per gravetat o empès pels passatgers.
- La temàtica de l’artefacte, el disseny, la forma i l'aspecte
serà creat pels participants.
- Ha de tenir un mínim de 3 rodes i portar obligatòriament
sistema de frenada i direcció.
- La tripulació estarà formada per un equip de dues persones
com a mínim. El nombre de tripulants per artefacte ha
d’estar d’acord amb les característiques que tingui.
- Queden exclosos els carretons de supermercats.

Pilot i passatgers
- Podran anar disfressats amb la temàtica de l’artefacte.
Aquest fet serà valorat pel premi a vehicle més original.
- És obligatori l'ús de casc homologat correctament lligat
per a tots els participants. S'aconsella l'ús de genolleres,
guants i colzeres.
- El pilot serà el portaveu i responsable de l’artefacte i serà
qui es coordinarà amb l'organització.
- Gent avorrida, absteniu-vos-en.

Premis
- A l’artefacte més original i sorprenent.
- A l’artefacte més enginyós.
- Es sortejarà un pernil entre tots els artefactes participants
- El jurat el formaran membres de l’organització.

diumenge 4
19.00h | Església de Santa Maria

1r Concert de les XXXVIII Nits
Musicals de Santa Maria de Palau-
solità a càrrec de Michael Davidov
Organitza: Associació d’amics de la Música Clàssica

Pianista rus interpretant els compositors clàssics al
piano.
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Entrades i tiquets
Obra de teatre: Tu així no surts de casa!: Entrades anticipades dies 22, 23 i 24 d’agost a la Masia de Can Cortés
de 16 a 21h i una hora abans a la taquilla de l’envelat. Preu: 3€.

Esmorzar Popular: Venta anticipada de tiquets a Can Cortés de 16 a 21h fins al 27 d’agost. Preu: 2€

Sopar Barbacoa: Reserva i venda anticipada de tiquets fins al dia 25 d’agost a l’Associació Country Can Falguera.
Preu: 10€

Inscripcions
XXX Cursa Maria Victor:
Dies 24, 25 i 26 d’agost, de 16 a 21h a al Masia de Can Cortès.

Sopar de traje, Frikimajor, Escenari Boig, Concurs de cuina de supervivència:
Trobareu el formulari de preinscripció a www.espaijoveescorxador.cat (si ets menor podràs descarregar-te
l’autorització dels pares), cal que l’envieu a l’a/e joventut@palauplegamans.cat. També podeu adreçar-vos a l’Espai
Jove l’Escorxador de dilluns a divendres, a partir del 22 d’agost de 10 a 14h.

Baixada d’artefactes rodats:
A Can Cortés fins al dia 2 de setembre, i a partir de les 11h el dia 3 de setembre a la plaça de ca l’Estruch..
Els menors d’edat caldrà adjuntar-hi l’autorització del pare, mare o tutor legal.

Organització
- El dilluns 29 d’agost, és dia festiu a la població.
- Es tancarà al trànsit a qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de la Festa. 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 en diversos punts del nucli urbà.
- Tots els balls de Festa Major tindran servei de bar. Queda prohibida la venda de begudes alchòliques 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 entitats culturals, juvenils i esportives, i l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans, amb la col·laboració de la Comissió de Festes.
- Coordinació a càrrec de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Punt d’Informació
de la Festa Major
Masia de Can Cortès –
Casa de Cultura
Cami reial, 56
08184 Palau-solità i Plegamans
Horari: De 10 a 14h i de 16 a 22h

Telèfons d’interès
Ajuntament
93 864 80 56
Masia de Can Cortès – Casa de Cultura
93 864 41 77
Policia Local
93 864 96 96
Centre d’Atenció Primària (CAP)
93 864 98 98
Espai Jove l'Escorxador
93 864 51 18



1 Plaça de la Vila
2 Plaça Onze de Setembre
3 Plaça de ca l'Estruch
4 Envelat
5 Espai Jove de Festa Major
6 Zona d'entitats - La verneda
7 Fira d'atraccions
8 Caseta de la Fira
9 Skatepark
10 Masia de Can Cortès
11 Sala Polivalent
12 Espai Jove l'Escorxador
13 Parc de l'Hostal de Fum
14 Bosc de Can Pavana
15 Camp Municipal de Futbol

       Zones d'aparcament

16 Ajuntament
17 Policia Local
18 Centre d'atenció primària
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*Preinscripcions: el formulari de preinscripció el trobareu a www.espaijoveescorxador.cat (si ets menor podràs descarregar-te l’autorització dels pares),
cal que l’envieu a l’a/e palaucoordinadora@gmail.com, EXCEPTE la inscripció a l’escenari boig que l’heu d’enviar a joventut@palauplegamans.cat.
També podeu adreçar-vos a l’Espai Jove l’Escorxador de dilluns a divendres, a partir del 22 d’agost, de 10 a 14h.

Més informació sobre les activitats a palaucoordinadora@gmail.com

dijous 25 d'agost
21:00h *Sopar de traje
(Organitza la Descoordinadora)
Les entitats joves et convidem a sopar amb nosaltres, porta el teu
sopar de casa i uneix-te. T’hi esperem!!

23:00h Actuació de Festukada
(Organitza grup de batukada Festukada)
Segueix el ritme!

23:30 Antipregó
(Organitza la Descoordinadora)
Una alternativa políticament incorrecte del pregó!

00:00h Concert jove amb Dincognito i Postura
Gaudeix de la música del guanyador de la VI edició del concurs de
música jove

A continuació Dj Oscar Rubio

Chill Out+Stand informatiu+taller de xapes

divendres 26 d'agost
09:30-18:00h  *I Frikimajor
(Organtiza la Descoordinadora)
09:30-14:00h Torneig de Màgic
15:00-18:00h Tastet de jocs de taula

17:00h Gimcana XXS
(Organitza la Descoordinadora)

23:30 Concert jove amb Ítaca Band
Vine a un concert  carregat d'energia, experimentant al voltant del
reggae i l'ska

1er repte dels Jocs Rurals
Aconsegueix que els músics siguin vaques o cabres

A continuació concert amb la Troba Kung-fú
Disfruta del nou disc urbà i rumbero

2n repte dels Jocs Rurals
Aconsegueix que els músics siguin vaques o cabres

01:00 Dj Ivan Bas

dissabte 27 d'agost
23:00h *Escenari Boig
Amb la Cia. La Banda (Teatre d’Humor)
Vols tenir els teus 5 minuts de glòria?
Impressiona’ns amb les teves habilitats!

6è repte dels Jocs Rurals
Participa a l'Escenari Boig

00.00h Concert Jove: Strombers
Festa assegurada!

7è repte dels Jocs Rurals
Aconsegueix que els músics siguin vaques o cabres

A continuació Dj Rasta

Chill Out+stand informatiu+taller de henna

diumenge 28 d'agost
18:00 Prova final Jocs Rurals
(Organitza la Descoordinadora)

22:00h NIT DE HIP-HOP
22:00h “Batalla de gallos”
23:30h Concert de Magna Modestia
00:30h Exhibició de Break

01:00h Concert Jove: Shotta
Simultàniament exhibició de graffiti

A continuació Dj Clandestino

dilluns 29 d'agost
17:00h *Concurs cuina de supervivència
(Organitza la Descoordinadora)
Demostra la teva creativitat culinària en la tercera edició del concurs.
Seràs capaç de meravellar els jutges amb els ingredients que t’han
donat per sorpresa?

23:30h Fi de festa a ritme del confetti amb La banda del coche
rojo i Dj Oscar Rubio
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ON ES FA?: espais de festa major
a la pàgina anterior
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