


Finalistes del concurs de cartells

Primer premi
Cèlia Mur
(portada del programa)
 

Premi finalista      Premi menció del jurat
Lorena Sánchez         Cristian Moya

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

Tiratge llibre oficial: 6.000 exemplars
Tiratge programa de mà: 3.000 exemplars



El Hòbbit,
un viatge inesperat

Sinopsi
La pel·lícula narra l’aventura que viuen Bilbo i un grup de 

nans quan, per recuperar el tresor que el drac Smaug els va 
arrabassar, travessen la Terra Mitjana.

Elecció de la pel·lícula per la Comissió de Festa Major

ACTES PREVIS

Cinema ala frescadissabte 24, a les 21h,a la plaça de la Vila

Aventures 
fantàstiques

169 minuts
A partir

de 7 anys



Salutació de 
l’Alcaldessa

Teresa Padrós



Amics i amigues...

Ens trobem de nou a les portes de la Festa Major de 
Palau-solità i Plegamans, la nostra festa més especial.

Són dies per compartir i gaudir amb amics, familiars i 
coneguts. Per participar en les activitats que amb tanta 
il·lusió ens han preparat des de la regidoria de Festes 
de l’Ajuntament i amb la participació de les entitats i 
associacions del poble. Des d’aquí, el nostre més sincer 
reconeixement a totes les persones que han aconseguit 
preparar una programació divertida i variada, per a tots 
els gustos i edats. 

També agraïm la participació de les persones 
voluntàries que s’impliquen en activitats com la Cursa 
Maria Víctor i altres actes, a més dels voluntaris de 
Protecció Civil i Creu Roja pel gran servei que presten 
aquests dies -i també durant la resta de l’any-. I gràcies 
també a la Policia Local, a les Brigades Municipals i a la 
resta del personal de l’Ajuntament que hi treballa per tal 
que tots gaudim de la Festa Major.

Aprofiteu aquests dies per passar-ho bé, per sortir al 
carrer i gaudir, per guardar al calaix els problemes i 
oblidar-vos un moment de les preocupacions. 

Que passeu una molt bona Festa Major!

Teresa Padrós Casañas
Alcaldessa 
 



Salutació de
la regidora de 

Festes
Carme Sanz



Veïns i veïnes...

Teniu a les vostres mans el programa de la Festa Major 
2013 de Palau-solità i Plegamans. Un programa ple 
d’activitats que hem preparat amb molta il·lusió per tal 
que passeu cinc dies divertits i entretinguts.

Gràcies a la participació d’entitats i associacions del 
poble, veureu que teniu una mica de tot: teatre, ball, 
música, sopar, correfoc, jocs, concursos, castellers, 
havaneres, sardanes, festa de l’escuma, concursos... i 
fins i tot una cursa de roba interior!

Ens hem esforçat al màxim per fer una Festa Major molt 
participativa, amb la implicació del teixit associatiu del 
poble, que ha entès perfectament la situació econòmica 
actual i ha sabut fer més amb menys. Gràcies a tots i 
totes! I gràcies també a tot el personal de l’Ajuntament, i 
en especial a les Brigades Municipals, que amb la seva 
feina fan que tot sigui possible.

Ara només queda gaudir de tot el que us proposem. A 
passar-ho bé i...

... Molt bona Festa Major!

Carme Sanz Cabero
Regidora de Festes 



Comissió  
de Festa Major

Espai de
Barrakes:

el Corral



La Comissió de Festa Major 

La Comissió de Festa Major és on es duu a terme el 
procés participatiu, en el que s’integren representants 
de diverses associacions implicades amb les festes 
populars i tradicionals, així com representants del Mulla’t 
per la Festa Major, que és el fòrum on els joves diuen 
com volen que sigui 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.

Espai de Barrakes: el Corral

Ja tornem a ser aquí!
Per segon any consecutiu, tornen les Barrakes, un espai 
autogestionat per entitats del poble que us ofereix un 
lloc de trobada per Festa Major.
A l’Espai de Barrakes el Corral us donem la possibilitat 
de passar una bona estona, ja sigui participant en 
alguna de les activitats que us oferim per completar 
la programació nocturna de Festa Major, cruspint-vos 
algun dels suculents menjars que prepararem (vine a 
sopar o fes un mos a l’hora que vulguis), o refrigerant-
vos de la sufocant calor.

Us hi esperem! Passarem uns dies per recordar!
Centre Cultural Andalús, Cabres / Vaques de Palau-
solità i Plegamans, La Descoordinadora / Les 
Empalmades, Casal de Joves Enfarrats / Ateneu la 
Bresca



Exposicions



Concurs de Cartells
Del 29 d’agost al 7 de setembre
Lloc: Casa de la Vila
Organitza: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Col·labora: Batxillerat artístic de l’Institut Ramon Casas 
i Carbó

XXIX Concurs de Fotografia
Del 30 d’agost al 7 de setembre
Lloc: Masia de Can Cortès
d‘11 a 14h i de 18 a 21h
Organitza: Arts&Foto del Taller de les Arts

Concurs de Dibuix Infantil 2013
Del 30 d’agost al 7 de setembre
Lloc: Masia de Can Cortès 
d‘11 a 14h i de 18 a 21h
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga 

Visites a l’arxiu-museu de la Fundació 
Folch i Torres
31 d’agost i 1 de setembre
Lloc: Castell de Plegamans
d’11 a 14h i de 17 a 20h
Organitza: Fundació Folch i Torres



L’albergínia 
assassina

Qui no ha jugat alguna vegada al killer o al joc del petó? 
Nosaltres us proposem per aquesta Festa Major una 
versió millorada.

Repassem…
Cada persona participant és víctima i assassina al 
mateix temps. Per matar caldrà fer-ho tocant amb 
l’ALBERGÍNIA a la PANXA. Important: hi ha d’haver 
testimonis!!  Un cop s’ha comès el crim, la víctima passa 
a estar eliminada del joc i l’assassina passa a tenir una 
nova víctima. Aquesta víctima és l’objectiu que tenia la 
persona a la qual hem eliminat.

Quan s’ha de matar cal fer-ho amb seguretat i seguint les 
normes, per tal de no crear malentesos. 

Un cop tancades les inscripcions, cada participant rebrà, 
a casa seva, un clauer de plàstic  amb el nom de la 
víctima. Caldrà portar-lo a sobre obligatòriament durant 
el període de duració del joc.  Proposem enganxar-se 
aquest clauer juntament amb les claus de casa per tal 
d’evitar descuits. No portar el clauer amb el nom de la 
víctima significa no poder jugar. Els clauers amb els noms 
de les persones assassinades s’hauran de dipositar a la 
barraka del Casal de Joves Enfarrats i l’Ateneu la Bresca.  

Si quan es mata una víctima aquesta lliura un clauer que 
duu el nom de l’assassí, significa que la roda s’ha tancat 
i el joc s’ha acabat. Per tant si en matar una persona 
aquesta et dóna un clauer amb el teu nom significarà que 
has sobreviscut.

El joc que revolucionarà la Festa Major!



Durada
Inici: el dijous 29 d’agost 
un cop finalitzat 
l’Antipregó, a la plaça 
de la Vila. 
Final: el dilluns 2 de 
setembre a les 22:00h , a 
la Barraka del CJ Enfarrats 
i l’Ateneu la Bresca.

L’assemblea de sòcies del 
Casal de Joves Enfarrats us 
desitja una bona Festa Major!

NO POTS MATAR
Si la víctima va nua.
Si la víctima està 
inconscient.
Si la víctima toca la barra 
de la Barraka
del CJ Enfarrats i l’Ateneu 
la Bresca.
Si la víctima aguanta un 
got del CASAL DE JOVES 
ENFARRATS*
* El got només es podrà 
aguantar amb les mans, 
si s’aguanta de qualsevol 
altra forma la víctima no 
estarà protegida i podrà ser 
assassinada.

POTS MATAR
Si la víctima va vestida.
Si la víctima està 
conscient.
Si la víctima es troba a 
qualsevol altre lloc del 
municipi.
Si la víctima aguanta 
qualsevol altre tipus de 
got.
Si la víctima no porta got 
(No es pot fer caure el got de 
la víctima).
Si la víctima aguanta més 
d’un got alhora.

Normativa



Ràdio Palau al carrer
Descarrega’t de franc l’aplicació oficial de Ràdio Palau 
amb el teu dispositiu mòbil i gaudeix en tot moment de 

la programació especial de Festa Major i les indicacions 
dels Jocs Rurals en directe. També podeu sintonitzar el 

91.7 de la FM o a través d’internet a www.radiopalau.cat

Festuiteja #fmpsip
La Festa Major de Palau-solità i Plegamans omple els 
carrers i les places de cultura. Ajuda’ns a traslladar-ho 
també a internet! A totes les xarxes socials (Facebook, 

Twitter, Instagram, Foursquare...), utilitza l’etiqueta 
#fmpsip i fes-te-la teva!

@fmpsip
També pots seguir el perfil @fmpsip a Twitter per tal 

d’estar al cas de la programació. Tindreu informació de 
la Festa Major en forma de tweets.

FestaMajor 2.0



1. Podrà participar qualsevol persona que pengi 
una fotografia o un vídeo a través de la xarxa social 
Instagram, l’etiqueti amb els hashtags #fmpsip i mencioni 
el perfil @fmpsip. El període de participació serà la durada 
de la Festa Major des del 29 d’agost i fins al 2 de setembre 
a les 22h. 
 
2. El tema: La Festa Major popular i tradicional
 
3. El jurat estarà format per dues persones guanyadores 
de l’anterior edició i la tècnica en disseny de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans, que decidiran quines són les 3 
millors fotografies o vídeos de totes les realitzades durant el 
període obert a la participació.

4. Premis:
1r premi: Un passi doble de temporada per a la programació 
estable de teatre, música i dansa del Teatre de la Vila.
2n premi: Un àpat per a dues persones a un bar/restaurant 
de la vila.
3r premi: Un lot de vins i caves.
 
5. Els guanyadors seran notificats a través d’Instagram, 
Twitter i el lloc web de l’Ajuntament a partir del 3 de 
setembre.
 
6. Els drets de les imatges realitzades seran sempre 
propietat de l’autor i amb Instagram com a copropietari 
(tal com marquen les normes d’Instagram). Tot i això, els 
participants cedeixen a l’Ajuntament els drets per utilitzar-les, 
i especialment per projectar-les en espais públics en dies de 
Festa Major.
 
7. Les persones guanyadores del concurs formaran part 
del jurat de la següent edició.

8. La participació al concurs suposa l’acceptació de la 
totalitat de les seves bases.

Concurs



DIJOUS
29 d’agost del 2013

ET PROPOSEM
22.00h  Teatre de la Vila 
‘Som una noció’



DIJOUS29
19.00h  Plaça Onze de Setembre 
Acte institucional

19.30h  Plaça de la Vila
Actuació del quadre de ball de l’associació
A continuació hi haurà el vi d’honor
Organitza: Centre Cultural Andalús

20.30h  Plaça de la Vila
2n Sopar de Duro
Tria el bàndol (cabres, vaques o neutres) i porta’t el sopar. 
Cal reserva prèvia. Veure la pàgina d’inscripcions
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans

21.10h  Plaça de la Vila
Antipregó
Una alternativa políticament incorrecta del pregó
Organitza: La Descoordinadora

21.30h  Itinerant. Inici: Plaça de la Vila
Correbarres de Festa Major 
Preu: 9/10€ - Llegiu la pàgina de notes d’interès
Vota la consumició que més t’hagi agradat a la barraka del Casal 
de Joves Enfarrats/Ateneu la Bresca.
Organitza: Casal de Joves Enfarrats
Col·labora: Ateneu la Bresca, Centre Cultural Andalús, Batukada 
Festukada, Steak Band, la Teta, la Clau, Pipa Pub, el Caliu, la 
Herradura Gourmet i Bar Piscines.

22.00h  Teatre de la Vila
Teatre: ‘Som una Noció’, d’Òscar Orbezo, amb la direcció 
de Jordi Purtí
Preu: 10€ - Veure la pàgina de notes d’interès
Organitza: Farrigo-Farrago

Després del Sopar de Duro  Plaça de la Vila
Taller obert de ball de gitanes
Organitza: Colla del Ball de Gitanes

00.00h  Envelat
The Meerkat Troops i Mendetz, en concert
The Meerkat Troops, guanyadors del concurs de Música Jove

Tot seguit  Envelat
Discoteca mòbil amb Àlex Argemí



DIVENDRES
30 d’agost del 2013

ET PROPOSEM
22.30h  Plaça de Ca l’Estruch 
‘Do not disturb’



DIVENDRES
30 d’agost del 2013



11.00h  Plaça Onze de Setembre
Concurs de pintura ràpida
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

11.30h  Plaça de la Vila
Festa de Bombolles
Organitza: Ateneu la Bresca

13.00h  Plaça de la Vila 
Correaigua

17.30h  Plaça Onze de Setembre 
Gimcana XXS
Veure notes a la pàgina d’inscripcions
Organitza: Esplai el Botó

17.30h  Sala Polivalent 
Ball de la gent gran 
Col·labora: Casal de la Gent Gran

18.30h  Plaça de la Vila 
Ballada de sardanes, a càrrec de la cobla Reus Jove
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans

19.00h  Plaça Onze de Setembre 
Gimcana XL
Veure notes a la pàgina d’inscripcions
Organitza: Esplai el Botó

21.00h  Plaça de la Vila
Pregó de la Festa Major, a càrrec de l’Always Drinking 
Marching Band

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

DIVENDRES30



21.30h  Espai de Barrakes ‘el Corral’
Batalla de MC’s
Inscripcions limitades i gratuïtes, una hora abans a la 
barraka del Casal de Joves Enfarrats/Ateneu la Bresca.
Organitza: Casal de Joves Enfarrats

22.00h  Itinerant. Inici: Plaça de la Vila 
Always Drinking Marching Band

22.30h  Plaça de la Vila 
Actuació de Fantasía Flamenca i Cosa Wena
Organitza: Casa d’Andalusia de Palau-solità i Plegamans

22.30h  Plaça de Ca l’Estruch 
‘Do not disturb’, de Vaivén Circo

23.30h  Itinerant. Inici: Plaça de Ca l’Estruch 
Always Drinking Marching Band

00.00h  Envelat 
La Carrau i Ebri Knight, en concert

Entre concerts  Espai de Barrakes ‘el Corral’
Concurs de menjar flams
Inscripcions mitja hora abans, al Corral de Cabres i 
Vaques
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans

Després dels concerts  Envelat
Discoteca mòbil, amb Aberci i Oriol

DIVENDRES30



ET PROPOSEM
10.00h  Plaça de la Vila 
El petit Dalí



DISSABTE
31 d’agost del 2013



7.00h  Itinerant. Inici: Plaça de Sant Genís
Matinades
Organitza: El Ramat

8.00h  Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor
3x3 de bàsquet
Organitza: Atlètic Club de Bàsquet Palau-solità i Plegamans

9.00h  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

10.00h  Jardins de Can Cortès
Trobada de plaques de cava
Organitza: Dissabtes del col·leccionista 

10.00h  Espai Jove l’Escorxador
Frikimajor 3 
Torneig màgic estàndard, clayorama i jocs de taula
Organitza: La Descoordinadora

10.00h  Plaça de la Vila 
El Petit Dalí, d’Únics produccions
Espectacle familiar i musical

11.00h  Plaça Onze de Setembre
Toc de Fusta
Imaginem i construïm instal·lacions per jugar-hi petits i 
grans

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

12.00h  Itinerant. Inici: Plaça Onze de Setembre
Funky l’Olla
Teatre musical de carrer

DISSABTE31



13.00h  Plaça Onze de Setembre
Concert Vermut, amb els Laietans
Hi haurà servei de bar
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans

17.30h  Itinerant. Inici: Passeig de la Carrerada
Cercavila d’entrada a plaça 
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans

18.00h  Plaça de la Vila
Tarda Castellera amb els Castellers de Caldes, 
Bordegassos de Vilanova i Capgrossos de Mataró

Simultàniament  Plaça de la Vila
Sindriada Popular

18.30h  Plaça de Ca l’Estruch
Mostra i passejada de motos i cotxes americans
Organitza: Associació Country Can Falguera
Col·labora: Associació American Cars

19.30h  Plaça de Ca l’Estruch
V Marató Country de Festa Major 
Organitza: Associació Country Can Falguera

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

20.30h  Itinerant. Inici: Passeig de la Carrerada
Cercavila Tabalada
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

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

21.00h  Plaça Onze de Setembre
Tabalada
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

DISSABTE31



21.30h  Plaça de la Vila
Versots
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

21.30h  Plaça Federico García Lorca
Actuació de Miranda Fernández i Fantasía Flamenca
Organitza: Casa d’Andalusia de Palau-solità i Plegamans

22.00h  Plaça de la Vila
Correfoc, a càrrec dels Deixebles del Dimoni de la 
Pedra Llarga, Diables Folls de Palafolls i Asmodaics 
Goliaters de Sant Fruitós de Bages.
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

22.30h  Plaça de Ca l’Estruch
Continuació V Marató Country de Festa Major

22.30h  Espai de Barrakes el Corral
Actuació del quadre de ball de l’associació
Organitza: Centre Cultural Andalús

00.00h  Plaça de la Vila
II Ball del Dimoni de la Pedra Llarga amb la Banda del 
Coche Rojo

00.00h  Envelat - Aforament limitat
Ball de Gala, a càrrec de l’Orquestra Maravella

A continuació  Envelat 
Discoteca mòbil, amb Óscar Rubio

01.00h  Espai de Barrakes el Corral
Concurs de Titius
Inscripcions gratuïtes, mitja hora abans a la barraka del 
Casal de Joves Enfarrats/Ateneu la Bresca.
Organitza: Casal de Joves Enfarrats

02.00h  Passeig de la Carrerada
Cursa de roba interior
Inscripcions al passeig de la Carrerada, davant la porta del 
Pavelló Maria Victor, mitja hora abans de l’inici de la cursa.
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga.

DISSABTE31



Aquesta Festa
 

Major engalana 

el teu balco!
,

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, sobre sexualitat, o si necessites preservatius, si 
vols fer-te la prova de l’alcoholèmia abans de conduir 
o si simplement vols omplir l’enquesta de salut: vine a 
la Karpasana i l’agent de salut respondrà als teus 
dubtes!

Dijous, divendres i diumenge de 01h a 05h al costat 
de l’Envelat a l’Espai de Barrakes el Corral

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!
Pots adquirir les banderoles de Cabres i Vaques a través dels 
llocs web de les entitats:
www.cabrespalau.com o www.vaquespalau.com



DIUMENGE
1 de setembre del 2013

ET PROPOSEM
00.30h  Envelat 
Ball del Confeti



DIUMENGE
1 de setembre del 2013



8.00h  Itinerant
Tabalada despertador a càrrec dels Tabalauencs i Sona 
que Tomba
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

9.00h  Bosc de Can Pavana
XXXIII Cursa popular Maria Víctor
Preu 2,50€ (a partir de 13 anys) - Veure notes a la pàgina 
d’inscripcions. 
Premis a les 3 primeres corredores femenines i 3 primeres 
corredores locals, i als 3 primers corredors masculins i 3 primers 
corredors locals. Els premis no recollits durant l’acte de la cursa 
es declararan deserts. El lliurament de premis serà a les 10.30h.

9.10h  Bosc de Can Pavana 
III Caminada popular Maria Víctor
Preu 2,50€ (a partir de 13 anys) - Veure notes a la pàgina 
d’inscripcions.

10.00h  Al bosc de Can Pavana 
Tadicional esmorzar popular
Preu 2,50€ - Veure la pàgina de notes d’interès
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans

10.30h  Al bosc de Can Pavana 
Pavaventura, jocs tradicionals i jocs follets
Bitlles, trencar l’olla, tirar la corda, curses de sac, 
rocòdroms, pont tibetà i tirolina

11.00h  Al bosc de Can Pavana 
Ballada de Sardanes a càrrec de la cobla Ciutat de 
Terrassa
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans

11.00h  Envelat 
Campionat de dòmino
Organitza: Centre Cultural Andalús

DIUMENGE1



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 d’Andalusia de Palau-solità i Plegamans

18.00h  Camp Municipal de Futbol 
Partit de futbol: F.C. Palau-solità i Plegamans - Lliçà 
d’Amunt
Organitza: Futbol Club Palau-solità i Plegamans

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

19.30h  Plaça de la Vila
Cantada d’havaneres a càrrec dels Escamarlans
de Palau i A Tota Vela
Cantada d’introducció a càrrec de Coral la Unió.
A la mitja part, lliurament dels premis del concurs de 
cartells, concurs de fotografia i rom cremat.
Col·labora: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

22.00h  Espai de Barrakes el Corral
El sobrino del Diablo, en concert

23.00h  Envelat
Escenari Boig amb la companyia la Banda

00.30h  Envelat
Ball del Confeti amb Búhos i Orquestra Mitjanit

6.00h  Itinerant. Inici: Envelat
II Empalmada amb la Sidral Bass Band
Xocolatada, canó d’escuma, dj miss is hook... Aquest 
any més i millor!
Organitza: La Descoordinadora
Col·labora: Centre Cultural Andalús

DIUMENGE1



DILLUNS
2 de setembre del 2013

ET PROPOSEM
20.00h  Plaça de la Vila 
Concert de jazz
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11.30h  Plaça de la Vila
Lliurament premis Concurs Pintura Ràpida
Col·labora: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

12.00h  Plaça de la Vila 
Reggae per a Xics, amb The Penguins
A continuació Ball d’Escuma
Col·labora: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

14.00h  Restaurant Can Joan 
Vermut i dinar de la gent gran
Organitza: Casal de la Gent Gran

17.00h  Plaça de Ca l’Estruch 
V 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 Joan Chamorro i Andrea Motis 
Quartet 

22.00h  Plaça de la Vila 
Flashmob de passi-ho bé!
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans

22.00h  Espai de Barrakes ‘el Corral’ 
Lliurament dels premis de l’Albergínia Assassina
Organitza: Casal de Joves Enfarrats

22.15h  Espai de Barrakes ‘el Corral’ 
Projecció del recull de fotografies del concurs 
d’Instagram

23.00h  Espai de Barrakes ‘el Corral’ 
Ball de Fi de Festa, amb Miquel del Roig

DILLUNS2
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ESPAIS DE FESTA MAJOR

12

1 Plaça de la Vila
2 Plaça Onze de Setembre
3 Envelat
4 Espai de Barrakes: el Corral
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
13 Karpasana

      Zones d’aparcament

A Ajuntament
B Policia Local
C Centre d’Atenció Primària

P



ACTES ITINERANTS

Correbarres
Correfoc
Cercavila d’entrada a la Plaça / Tabalada
Matinades
Jocs Rurals



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’INTERÈS

Venda de tiquets

Correbarres
Preu: 9€ sense alcohol - 10€ amb alcohol. Venda 
anticipada de tiquets a la plaça de la Vila, els dies 22, 
23 i 26 d’agost, de 19 a 21h (tiquets limitats).

Esmorzar Popular
Preu: 2,50€. Venda anticipada de tiquets a Can 
Cortès, de 10 a 14h i de 16 a 21h, del 26 al 30 d’agost.

Sopar Barbacoa
Preu:10€. Reserva i venda anticipada de tiquets fins 
al dia 28 d’agost a l’Associació Country Can Falguera 
i countrycanfalguera@gmail.com

Teatre: ‘Som una Noció’
Preu: 10€. Venda anticipada d’entrades a Can 
Cortès, de 10 a 14h i de 16 a 21h, els dies 26, 27 i 28 
d’agost. I una hora abans a taquilla. 

Inscripcions 

Gimcana XXS, Gimcana XL, Frikimajor, Escenari Boig 
i Concurs de cuina de supervivència
Trobareu el formulari a www.espaijoveescorxador.
cat, cal que l’envieu a: joventut@palauplegamans.cat o 
adreçar-vos a l’Espai Jove l’Escorxador els dies 26, 27 
i 28 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.
Els menors d’edat han d’adjuntar l’autorització del 
pare, mare o tutor legal.



NOTES D’INTERÈS

Inscripcions

XXXIII Cursa Popular Maria Víctor (places limitades)
Preu: 2,50€ (a partir de 13 anys). Inclou samarreta 
tècnica, aigua i tiquet per l’esmorzar.
De l’1 al 25 d’agost via l’enllaç del lloc web de 
l’Ajuntament. Si no s’han cobert les places es faran 
inscripcions a Can Cortès, del 26 al 29 d’agost, de 10 a 
14h i 17 a 21h. La recollida dels xips i dorsal es farà el 
mateix dia de la cursa a partir de les 7h.
La classificació dels corredors és podrà consultar el 
mateix dia a www.palauplegamans.cat 

III Caminada Popular Maria Víctor (places limitades) 
Preu: 2,50€ (a partir de 13 anys). Inclou samarreta 
tècnica, aigua i tiquet per l’esmorzar.
del 26 al 29 d’agost, de 10 a 14h i 17 a 21h, a la Masia 
de Can Cortès. Si no s’han cobert les places es faran 
inscripcions el mateix dia de la cursa, de 7.30 a 8.30h 
(fins a cobrir places).

Sopar de Duro (places limitades)
Les reserves de taules per al sopar a la fresca es 
podran fer a Can Cortès els dies 26, 27 i 28 d’agost. 
Us agrairíem que portéssiu la vaixella de casa. 
Intenteu evitar els plats, gots i coberts d’un sol ús, ja 
que generen molts residus.

Albergínia assassina
Preu: 2€. A partir del dilluns 19 d’agost fins el diumenge 
25. Pots inscriure’t enviant un correu a enfarrats@gmail.
com, on hi han de constar les següents dades: nom i 
cognoms, adreça postal, correu electrònic, i telèfon 
mòbil. El pagament s’haurà de realitzar els dies 23, 
24 i 26 d’agost, a la plaça de la Vila, de 19h a 21h. La 
inscripció es farà efectiva un cop abonats els 2€.



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.loqueu 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.
 

NOTES D’INTERÈS

ET PROPOSEM
22.00h  Plaça de la Vila 
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.

NOTES D’INTERÈS



Festa Sostenible

Cada cosa al seu contenidor
Separa els residus que es generin i diposita’ls al seu 
contenidor corresponent. Recorda: al contenidor 
blau es diposita el paper i cartró; al contenidor verd, 
el vidre; al contenidor groc, els envasos; i al marró, 
la brossa orgànica.
Si trobes el contenidor ple, no deixis els residus a 
qualsevol lloc; si us plau busca’n un altre a prop 
amb suficient capacitat.

Reutilitzar és ‘Very Got’
Trobaràs els gots reutilitzables a les barres de 
l’Espai de Barrakes el Corral. És molt senzill: 
la primera vegada que demanis una consumició 
pagaràs una fiança que recuperaràs a la mateixa 
barra quan retornis el got. Amb la reutilització 
estalviem matèries primeres i impactes ambientals. 

Mou-te, però no contaminis
Els espais de Festa Major estan molt a prop, no 
cal que agafis el cotxe per anar i tornar de la Festa 
Major, mou-te a peu o en bicicleta i evita, el cotxe 
sempre que sigui possible.

Gracies per fer de Palau-solita i 
Plegamans un poble net i sostenible.

, ,
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El dilluns 2 de setembre és dia festiu a la població.
La fira d’atraccions estarà situada al carrer del 
Doctor Fleming durant els dies de Festa Major. 
Durant les nits s’habilitarà un punt d’assistència 
sanitària annex a l’Envelat gràcies a la col.laboració 
de Creu Roja i Protecció Civil. 

Es tancarà al trànsit 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 
estiguin 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 
ofert per 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 a 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, a través 
dels processos participatius del Mulla’t per la Festa 
Major i la Comissió de Festa Major.

Titularitat i coordinació de tots els actes a càrrec de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
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@palauplegamans I @fmpsip I #fmpsip 

Ajuntament Palau-solità i Plegamans

www.palauplegamans.cat

@fmpsip I #fmpsip 


