


concurs
cartells
Primer premi: 
Noelia Aparicio Agudo 
(portada del programa)

Premi finalista:
Nerea Iruela Moreno

Premi menció del jurat:
Beatriz Castañedo Pajuelo

Tiratge llibre oficial: 6.000 exemplars
Tiratge programa de mà: 2.000 exemplars

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



cinema a la fresca
dimecres 27

a les 21h a la Plaça de la Vila

Animació
98 minuts

Per a tots els 
públics

SINOPSI
En Gru, que s’estrena com a pare de família, ha de 
descobrir qui és l’autor d’un crim espectacular.

Elecció de la pel·lícula pel procés participatiu de Festa Major

ACTES PREVIS



salutació
de 

l’Alcaldessa



Benvolguts amics, benvolgudes amigues,

De nou ens trobem a les portes de la festa gran de la vila, la 
Festa Major. Són dies d’alegria, de diversió, de compartir, de 
retrobar la família i els amics i de gaudir de moltes activitats.

La nostra és la Festa Major de TOTHOM. De tothom perquè 
la gaudiu, i de TOTHOM perquè heu estat vosaltres qui 
l’heu preparat. La participació és el tret significatiu de la 
nostra festa. La Festa Major de Palau-solità i Plegamans 
està pensada i treballada per les entitats i associacions 
juntament amb l’Ajuntament, i de tothom són les idees que 
ens omplen aquests dies de disbauxa.

Per aquest motiu, el meu agraïment més sincer a totes les 
persones involucrades en el procés participatiu, a les que 
treballen dia a dia per millorar la nostra vila, per entendre 
que es poden fer moltes coses sense gaire diners i per 
mantenir una actitud positiva i constructiva en tot allò que 
es proposa. 

Per tant, gràcies a les entitats i associacions. I també 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). I gràcies a la resta de voluntaris i voluntàries 
que donen suport en activitats com la Cursa Maria Víctor. 
També agraeixo a la Policia Local i als treballadors de les 
brigades municipals i gràcies 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.

Ara és el vostre moment. Sortiu al carrer i compartiu l’alegria 
i l’energia per encarar el nou curs amb bons ànims.

Bona Festa Major a tothom!

Teresa Padrós
Alcaldessa 



salutació
de la 

regidora de 
festes



Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes.

Un any més disposeu del programa de Festa Major. Podeu 
consultar tota la programació en aquetses pàgines o utilitzant 
totes les tecnologies al vostre abast: web, xarxes socials 
(twitter, facebook) i l’app que hem creat expressament per 
a aquesta festa.

Enguany, vull tornar a agrair a totes les entitats que han 
participat en l’elaboració del programa d’activitats: l’esforç, 
el treball, el consens i el carinyo amb el què s’han fet totes i 
cadascuna de les activitats.

A més, trobareu novetats i canvis d’ubicació, especialment 
en els actes infantils i el jazz. Veureu que s’han planificat 
actes per tal que tothom, tingui l’edat que tingui, pugui 
gaudir i passar-ho d’allò més bé.

Durant aquests dies hi hauran moltes sorpreses, diversió, 
bona música, circ, teatre, jocs, concursos, castellers, 
sardanes, havaneres, jazz, etc. Tot plegat per passar uns 
dies fantàstics.

Us asseguro que tots ens hem esforçat perquè això sigui 
una realitat. Una Festa Major participativa, on els resultats 
siguin molt positius.

Gràcies a tots i a totes per la vostra feina. Gràcies al personal 
de l’Ajuntament, en especial a les brigades municipals 
perquè sense ells, sense la seva feina, no seria possible. 
Gràcies a la Policia Local, Protecció Civil, Creu Roja i al 
voluntariat que participa a la cursa Maria Víctor.

Gràcies de tot cor a tothom.

Només dir-vos: gaudiu i sigueu molt feliços.
Us desitjo una molt bona Festa Major!

Carme Sanz Cabero
Regidora de Festes 



Procés
Participatiu

Espai de Barrakes
El Corral



El procés participatiu de Festa Major està format per 
representants de diverses associacions del municipi 
implicades amb les festes populars i tradicionals, així 
com per representants del Mulla’t per la Festa Major. 

Aquest procés 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.

L’Espai de Barrakes El Corral és un espai concebut 
com el lloc de trobada nocturn durant la festa. Les 
associacions sense ànim de lucre que conformen aquest 
espai, donen la possibilitat de passar una bona estona 
amb les activitats que complementen les actuacions de 
l’Envelat. Trobareu diferents concursos i espectacles  
que podreu acompanyar d’un bon sopar o una beguda 
fresca a partir del vespre, durant tots els dies de Festa 
Major.

Assemblea Nacional Catalana
Ateneu La Bresca i Casal de Joves Enfarrats
Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans
Centre Cultural Andalús
Els Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga i Les Empalmades
Esplai el Botó
Futbol Club Palau-solità i Plegamans
Iniciativa per Catalunya Verds





CONCURS DE CARTELLS
Del 27 d’agost al 6 de setembre 
Lloc: Casa de la Vila
Organitza: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Col·labora: Batxillerat artístic de l’IES Ramon Casas 
i Carbó

XXX CONCURS DE FOTOGRAFIA
Del 29 d’agost al 6 de setembre
Lloc: Masia de Can Cortès
de 18.00 a 21.00h
Organitza: Arts&Foto del Taller de les Arts
Col·labora: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

VISITES A L’ARXIU-MUSEU DE LA 
FUNDACIÓ FOLCH I TORRES
30 i 31 d’agost 
Lloc: Castell de Plegamans
d’11 a 14h i de 17 a 20h
Organitza: Fundació Folch i Torres

exposicions



Ràdio Palau
al carrer

L’Albergínia Assassina

Descarregueu-vos de franc l’aplicació oficial de Ràdio 
Palau amb el vostre dispositiu mòbil i gaudiu en tot 
moment de la programació especial de Festa Major en 
directe. També podeu sintonitzar el 91.7 de la FM
o escoltar-nos en directe o via podcast a través de
www.radiopalau.cat

Aquest any podreu tornar a 
gaudir de l’apassionant joc 
de l’Albergínia Assassina, 
una versió millorada del killer 
o joc del petó. Imagineu-vos 
perseguint les vostres víctimes 
amb una albergínia a la mà 
durant tota la Festa Major (dia 
i nit) per aconseguir el magnífic 
premi i el reconeixement de la 
resta de participants.
Més info a l’esdeveniment del Facebook i a 
enfarrats@gmail.com. 
Si us voleu inscriure mireu l’apartat inscripcions del 
programa! Seguiu tota l’activitat amb el hashtag 
#assbergin.



Totes les activitats de la Festa Major, del 28 d’agost a l’1 de 
setembre, a la vostra butxaca!

Podreu consultar tota la programació, rebre avisos i participar 
activament de la festa a través del hashtag #fmpsip. Tindreu tota 
la Festa Major del 2014 al vostre dispositiu móbil.

la Festa Major
a la butxaca!

Festuiteja #fmpsip

A partir del 25 d’agost 
descarregueu-vos de manera 
gratuïta l’aplicació FM PSIP 2014

La Festa Major omple els carrers i les places de cultura. Ajudeu-
nos a traslladar-ho també a internet! A totes les xarxes socials 
(Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare...), utilitzeu l’etiqueta 
#fmpsip i feu-la vostra!

@fmpsip
També podeu seguir el perfil @fmpsip a Twitter per tal d’estar 
al cas de la programació. Tindreu informació de la Festa Major 
actualitzada en forma de tweets.



Concurs

1. Podrà participar qualsevol persona que pengi 
una fotografia o un vídeo a través de la xarxa social 
Instagram, l’etiqueti amb el hashtag #fmpsip i segueixi 
el perfil @fmpsip. El període de participació serà la 
durada de la Festa Major des del 27 d’agost i fins a l’1 
de setembre a les 23.30h. 

2. El tema: els colors de la Festa Major

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 millors fotografies o vídeos de totes les realitzades 
durant el període obert a la participació.

1r Premi 
2013

2n Premi 
2013

3r Premi 
2013



 4. Premis
1r premi: un àpat per a dues persones en un bar/
restaurant de la vila.
2n premi: un lot de vins i caves.
3r premi: una entrada doble per l’espectacle a escollir 
de la programació estable de teatre, música i dansa de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Premi Especial: caixa regal d’experiències per a la 
millor fotografia de l’acte Coloraines Fest que es durà a 
terme el dissabte 30 d’agost.
 
5. Els guanyadors seran notificats a través d’Instagram, 
Twitter i el lloc web de l’Ajuntament a partir del 8 de 
setembre. Els premis es lliuraran en el transcurs de Fira 
Palau.

6. Les categories quedaran desertes en el cas que els 
guanyadors no contactin amb l’organització passats 15 
dies hàbils després d’haver-los anunciat.

7. 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.

8. Les persones guanyadores del concurs formaran part 
del jurat de la següent edició.

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



ET PROPOSEM
21.00h  Plaça de la Vila
Antipregó

DIJOUS
28 d’agost del 2014



DIJOUS
28 d’agost del 2014



17.00h | Espai de Barrakes El Corral 
Gimcana XL
Organitza: Esplai el Botó

19.00h | Envelat
Representació de teatre: Al bagul no, si us plau, de Joan 
Rosquellas i Gil
Preu: 3€ - Llegiu la pàgina de notes d’interès
Organitza: Associació Dones per les Dones

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 | Itinerant. Inici: Casal Popular la Revolta
Correbarres de Festa Major 
Preu:11/12€ - Llegiu la pàgina de notes d’interès
Vota la consumició que més t’hagi agradat a la barraca de l’ Ateneu la 
Bresca – CJ Enfarrats
Organitza: Casal de Joves Enfarrats
Col·labora: Batukada Festukada, Steak Band, Centre Cultural Andalús, 
Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga, ICV, Casal Popular la 
Revolta, Cal Sabater, El Bola, Pipa Pub, La Clau, La Teta, A Mano i 
Granges  La Catalana.

21.00h | Plaça de la Vila
Antipregó
Una alternativa políticament incorrecta del pregó

A continuació | Plaça de la Vila
3r 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

DIJOUS 28 D’AGOST DE 2014



DIJOUS 28 D’AGOST DE 2014
Després del Sopar de Duro | Plaça de la Vila
Taller obert de ball de gitanes i ball tradicional amb La 
Canya Borda
Organitza: Colla del Ball de Gitanes

21.30h | Envelat
Nit de Hip Hop: Ribbi Haller, Antimateria Troop i 
Lágrimas de Sangre, en concert
Nit de Hip Hop amb graffitti a càrrec de Soke i exhibició de 
breakdance amb Radikals Crew. Dinamitzat amb el show 
d’amics convidats i Dj’s Panem et Circensese 
Col·labora: Spray Planet S.L., Montana Colors España & Portugal

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, situada entre 
l’Envelat i l’espai de Barrakes El Corral, i l’agent de salut 
respondrà als teus dubtes!

Dijous de 23.00 a 2.00h
Divendres de 00.00 a 3.00h
Dissabte de 2.00 a 5.00h



ET PROPOSEM
21.00h  Plaça de la Vila
Pregó de la Festa Major

DIVENDRES
29 d’agost del 2014



DIVENDRES
29 d’agost del 2014



DIVENDRES 29 D’AGOST DE 2014
11.00h | Plaça de la Vila i Sala Polivalent
Sigues un súper heroi
Organitza: El Taller de les Arts
Col·labora: 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 | Sala Polivalent
Ball de la gent gran 
Col·labora: Casal de la Gent Gran

18.00h | Plaça Onze de Setembre
Gimcana XXS
Veure notes a la pàgina d’inscripcions
Organitza: Esplai el Botó

18.30h | Plaça de la Vila
Ballada de sardanes a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans

21.00h | Plaça de la Vila
Pregó de la Festa Major, a càrrec de Teia Moner
La Festa Major és un espai on ens reunim per compartir vivències i 
emocions. El pregó d’enguany vol tocar-nos el cor perquè la festa 
sigui més emocionant, màgica i solidària, i fer que aquests sentiments 
perdurin durant tot l’any.    

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

22.30h | Itinerant. Inici: plaça de la Vila
Cercavila Nocturn, a càrrec d’Artristras Teatre
Artristras  sorgeix de l’interès per la cultura tradicional i l’acció directa del 
teatre de carrer a la primavera de 1980. Els seus components provenen 
de diferents disciplines: arts plàstiques, escèniques, artesanals, 
etc. Aquestes disciplines són la base de l’experimentació de tots els 
projectes. El resultat és un llenguatge actual que aconsegueix la marca  
i l’estil personal del grup. www.artristras.com



23.00h | Plaça de Ca l’Estruch
Elegants, de Cabaret Elegance 
4 artistes amb una llarga trajectòria professional es reuneixen per crear 
la companyia “ELEGANTS”, amb l’objectiu de realitzar espectacles de 
circ d’alta qualitat. La unió de tots ells propicia una recerca més intensa 
de les disciplines individuals de cada un dels components i l’exigència 
d’una creació d’escena molt acurada.
L’espectacle ha guanyat el premi del públic al Festival de Buitengewoon 
2012 (Països Baixos) i el premi del jurat al millor espectacle al Festival 
Ganyota de Tenerife 2013. www.elegants.cat

00.00h | Itinerant. Inici: plaça de Ca l’Estruch
Cercavila Nocturn, a càrrec d’Artristras Teatre

00.00h | Envelat
Amics de les Arts i Cuchillo de Palo, en concert
Amb la lectura del manifest de la campanya de salut  No tot s’hi 
val a càrrec del CJ Enfarrats

Amics de les Arts, a les 00.00h
Només d’entrar hi ha sempre el dinosaure és el quart disc d’estudi de la 
banda. Gravat a Estudis Ground durant els mesos de gener i febrer de 
2014. Produït, mesclat i masteritzat per Ferran Conangla.
www.elsamicsdelesarts.cat

Cuchillo de Palo, a continuació
Les lletres del grup es mouen entre la crítica social i la negativitat i 
contundència del moviment punk. El so de la banda té influències del 
moviment de punk i punk-rock de la dècada dels vuitanta i noranta, 
de grups tals com The Offspring, La Polla Records, NOFX, Nirvana, 
Pennywise, Bad Religion o Piperrak.
www.cuchillodepaloband.com

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
Col·labora: BonÀrea

Després dels concerts | Envelat
Discoteca mòbil amb Aberci i Oriol, The Cucumbers

3.00h | Espai de Barrakes El Corral
Concurs de Tocs de Pilota, de diverses modalitats
Organitza: Futbol Club Palau-solità i Plegamans

DIVENDRES 29 D’AGOST DE 2014



Programa a la vista
DIJOUS 28 D’AGOST

17.00h | Espai de Barrakes El Corral
Gimcana XL

19.00h | Envelat
Teatre: Al bagul no, si us plau

19.30h | Plaça de la Vila
Actuació del quadre de ball 

20.30h | Itinerant. Inici: Casal Popular la Revolta
Correbarres de Festa Major 

21.00h | Plaça de la Vila
Antipregó

A continuació | Plaça de la Vila
3r Sopar de ‘Duro’

Després del Sopar de Duro | Plaça de la Vila
Taller obert de ball de gitanes i ball tradicional

21.30h | Envelat
Nit de Hip Hop

A contunuació | Envelat
Discoteca mòbil

DIVENDRES 29 D’AGOST

11.00h | Plaça de la Vila i Sala Polivalent
Sigues un súper heroi

11.30h | Plaça de la Vila
Festa de Bombolles

13.00h | Plaça de la Vila
Correaigua

17.30h | Sala Polivalent
Ball de la gent gran 

18.00h | Plaça Onze de Setembre
Gimcana XXS

18.30h | Plaça de la Vila
Ballada de sardanes 

21.00h | Plaça de la Vila
Pregó de la Festa Major

Tot seguit | Plaça de la Vila
Ballada de Gegants

22.30h | Itinerant. Inici: plaça de la Vila
Cercavila nocturn, a càrrec d’Artristras 
Teatre

23.00h | Plaça de Ca l’Estruch
Elegants, de Cabaret Elegance i continuació 
del Cercavila nocturn

00.00h | Envelat
Amics de les Arts i Cuchillo de Palo, concert

Entre concerts | Espai de barrakes El Corral
Concurs de menjar flams

Després dels concerts | Envelat
Discoteca mòbil 

3.00h | Espai de barrakes  El Corral
Concurs de Tocs de pilota

DISSABTE 30 D’AGOST

07.00h | Itinerant. Inici: plaça de Sant Genís
Matinades

8.00h | Pavelló d’Esports Maria Víctor
3x3 de bàsquet

09.00h | Sala Polivalent 
Marató de donació de sang 

10.00h | Jardins de la Masia de Can Cortès
Trobada de plaques de cava

10.30h | Av. Nostra Senyora de Montserrat
Cíclic i Taller de Circ a les golfes

10.30h | Av. Nostra Senyora de Montserrat
Pintada del mural gegant i taller de titelles 

11.00h | Parc de l’Hostal del Fum
Tren de Palau, dia de portes obertes

12.00h | Av. Nostra Senyora de Montserrat
The Flamingos, de Los Herrerita Circus 

13.00h | Av. Nostra Senyora de Montserrat
Concert Vermut, amb Grallioli

16.00h | Pavelló d’esports Maria Víctor
Partits de les diferents categories del Futbol 
Sala Palau-solità i Plegamans

17.30h | Itinerant. Inici: pg. de la Carrerada
Cercavila d’entrada a plaça 



18.00h | Plaça de la Vila
Tarda Castellera i Sindriada Popular
18.00h | Plaça de Ca l’Estruch
Passejada de motos i cotxes americans
18.30h | Mas Pla
Coloraines Fest
19.30h | Plaça de ca l’Estruch
6a Marató de Country de Festa Major
 
20.00h | Envelat – Aforament limitat
Concert amb l’Orquestra Maravella
21.00h | Plaça de Ca l’Estruch
Sopar Barbacoa 

21.00h | Itinerant. Inici: plaça de la Sardana
Arribada del Dimoni de la Pedra Llarga
21.30h | Plaça Federico Garcia Lorca
Actuació de Miranda Fernández i Fantasía 
Flamenca
21.45h | Plaça de la Vila
Versots i inici del Correfoc
22.00h | Espai de barrakes ‘El Corral’
Actuació del quadre de ball 
22.30h | Plaça de Ca l’Estruch 
Continuació 6a Marató Country 
00.00h | Plaça de la Vila
Concert Hotel Cochambre
00.00h | Envelat – Aforament limitat
Ball de Gala amb l’Orquestra Maravella
00.00h | Espai de barrakes ‘El Corral’
Nit de concursos: Rots i Titius
02.00h | Envelat
Discoteca mòbil 
03.00h + o - | Rambla Mestre Pere Pou
Cursa de roba interior
06.00h | Itinerant. Inici: Envelat
Empalmada amb Zebrass Marching Band
DIUMENGE 31 D’AGOST
09.00h | Bosc de Can Pavana
34a Cursa popular Maria Víctor
09.05h | Bosc de Can Pavana
Caminada popular Maria Víctor
10.00h | Bosc de Can Pavana
Tradicional esmorzar popular

10.30h | Bosc de Can Pavana
Pavaventura i jocs tradicionals 

11.00h | Bosc de Can Pavana
Ballada de Sardanes 

18.00h | Camp Municipal de Futbol
Partit de futbol

18.00 | Plaça de Ca l’Estruch
Jocs Rurals

19.00h | Plaça de la Vila
Cantada d’Havaneres i lliurament de premis 

21.00h | Plaça de la Vila
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries

23.00h | Envelat
Escenari Boig amb Improshow

00.30h | Envelat
Ball del Confetti amb l’Orquestra Mitjanit

A continuació | Envelat
Discoteca mòbil amb Dj’s 

DILLUNS 1 DE SETEMBRE

12.00h | Plaça de la Vila
Ball d’Escuma

14.00h | Pavelló d’Esports Maria Víctor
Vermut i dinar de la gent gran

18.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Concurs de cuina de supervivència

18.00h | Plaça de ca l’Estruch
Correfoc Infantil

19.00h | Plaça de la Vila
Som de l’Oest, d’Encara Farem Salat

20.00h | Envelat
Concert de Jazz 

22.00h | Espai de barrakes  El Corral
Lliurament dels premis de l’Albergínia 
Assassina

22.10h | Espai de barrakes  El Corral
La gran espetegada

22.30h | Espai de barrakes El Corral
Foto-sketch del concurs d’Instagram

23.00h | Espai de barrakes  El Corral
Concert de fi de festa 



ET PROPOSEM
20.00h  Envelat
Concert de Festa Major

DISSABTE
30 d’agost del 2014



DISSABTE
30 d’agost del 2014



DISSABTE 30 D’AGOST DE 2014
07.00h | Itinerant. Inici: plaça de Sant Genís
Matinades
Organitza: El Ramat

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

09.00h | Sala Polivalent (fins a les 21h ininterrompudament)
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 la Masia de Can Cortès
Trobada de plaques de cava
Organitza: Dissabtes del Col·leccionista

10.30h | Av. Nostra Senyora de Montserrat
Ciclic, de Laitrum Teatre
Avui el teatre ha decidit sortir al carrer, el teatre fora del teatre, un 
teatre sobre rodes, un teatre en bicicleta... un teatre en bicicleta?  
Doncs sí! El teatre en bicicleta. El públic s’asseu a la bicicleta, amb 
el dit gros toca el timbre i a la de tres comença a pedalar. La funció 
acaba de començar, comença el viatge i s’obren les portes d’aquest 
petit cabaret itinerant. 

10.30h | Av. Nostra Senyora de Montserrat
Taller de Circ a les golfes, de Los Herrerita Circus Co.
Una proposta lúdica, divertida i participativa adreçada a totes les edats 
i que té com a propòsit la descoberta de les diferents tècniques de 
circ.

10.30h | Av. Nostra Senyora de Montserrat
Pintada del mural gegant ‘El país que volem’ i taller de 
titelles d’Humana
Organitza: Assemblea Nacional Catalana i Humana

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 | Av. Nostra Senyora de Montserrat
The Flamingos, de Los Herrerita Circus Co.
Per fi, després de tota una vida duent el circ  arreu del món, The 
Flamingos tornen per primer cop… Ridículs, rancis, passats de moda 
i de dubtós bon gust, malgrat la seva experiència són incapaços de 
reconèixer on és el veritable talent. I no només això, a sobre ho volen 
amagar! Acords i desacords faran que sobre la marxa la funció no 
s´aturi i aquí no ha passat res… o sí ! The Flamingos és un espectacle 
de circ per a tota la família on els malabars, l´humor i els monocicles 
són les eines dels artistes per ficar-se el públic a la butxaca.
http://losherrerita.com

13.00h | Av. Nostra Senyora de Montserrat
Concert Vermut, amb Grallioli
Hi haurà servei de bar
Als antics balls de gralles, els músics feien versions de les músiques 
de moda de la seva època, i eren un dels moments més esperats de 
moltes festes majors.  
Grallioli vol prendre el relleu d’aquesta antiga tradició del ball de 
gralles, revisant-la i actualitzant-la per oferir a tothom un nou ball de 
gralles enèrgic, divertit i ple de sorpreses!
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans
Col·labora: BonÀrea

16.00h | Pavelló d’Esports Maria Víctor
Partit de futbol sala:
Cadet FS Palau-solità i Plegamans – FS Montcada
A les 17.30h, el primer equip; a les 19.00h, l’equip benjamí; i a les 
20.10h, l’equip juvenil del FS Palau-solità i Plegamans
Organitza: Futbol Sala Palau-solità i Plegamans

17.30h | Itinerant. Inici: passeig de la Carrerada
Cercavila d’entrada a plaça 

18.00h | Plaça de la Vila
Tarda Castellera amb els Castellers de Caldes, Sant Pere i 
Sant Pau de Tarragona i Capgrossos de Mataró

Simultàniament | Plaça de la Vila
Sindriada Popular
Col·labora: Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans i 
l’Assemblea Nacional Catalana

DISSABTE 30 D’AGOST DE 2014
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18.00h | Plaça de Ca l’Estruch
Mostra i passejada de motos i cotxes americans
Organitza: Associació Country Can Falguera
Col·labora: Associació American Cars

18.30h | Mas Pla
Coloraines Fest
Cal venir vestit amb roba de color blanc i amb pistoles d’aigua, 
globus, galledes i pols de colors, els participants de totes les edats 
s’enfrontaran a una “guerra de colors” fins que no se’ls reconegui.

19.30h | Plaça de ca l’Estruch
6a Marató de Country de Festa Major 
Organitza: Associació Country Can Falguera

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 6a Marató de Country de Festa Major
Preu: 8,00€ - Veure la pàgina de notes d’interès
Organitza: Associació Country Can Falguera

21.00h | Itinerant. Inici: plaça de la Sardana
Arribada del Dimoni de la Pedra Llarga
Tabalers, bufadors i equilibristes acompanyaran al Dimoni de la Pedra 
Llarga a la plaça de la Vila perquè presideixi els versots i el correfoc.
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

21.30h | Plaça Federico Garcia Lorca
Actuació de Miranda Fernández i Fantasía Flamenca
Organitza: Casa de Andalucia de Palau-solità i Plegamans

21.45h | Plaça de la Vila
Versots del Correfoc
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

22.00h | Plaça Onze de Setembre
Correfoc 
A càrrec dels Joves Diables de Cerdanyola, els Dimonis Apagallums 
de Cama Blanca i els Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
Col·laboren: Fusteria Santi, Pintors J.Grau i Pertex



22.00h | Espai de Barrakes El Corral
Actuació del quadre de ball de l’associació
Organitza: Centre Cultural Andalús

22.30h | Plaça de Ca l’Estruch 
Continuació 6a Marató Country de Festa Major

00.00h | Plaça de la Vila
Ball del Dimoni de la Pedra Llarga amb Hotel Cochambre
El conserge i els seus grums carregats de valor, interpreten els èxits 
que van fer populars els artistes que un dia es van allotjar en aquest 
hotel.
www.hotelcochambre.com

00.00h | Envelat – Aforament limitat
Ball de Gala a càrrec de l’Orquestra Maravella

00.00h | Espai de Barrakes El Corral 
Concurs de rots
Inscripcions gratuïtes, mitja hora abans a la barraka del Casal de 
Joves Enfarrats/Ateneu la Bresca.
Organitza: Casal de Joves Enfarrats

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 

2.00h | Envelat
Discoteca mòbil amb Oscar Rubio

03.00h + o - | Rambla Mestre Pere Pou
Cursa de roba interior
Inscripcions a la sortida de la cursa
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

06.00h | Itinerant. Inici: Envelat
Empalmada amb Zebrass Marching Band
A partir de les 7.00h, xocolatada, canó d’escuma i Dj
Organitza: Moviment Juvenil de Palau-solità i Plegamans
Col·labora: Centre Cultural Andalús

DISSABTE 30 D’AGOST DE 2014



ET PROPOSEM
10.30h  Bosc de Can Pavana
Pavaventura i jocs tradicionals
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09.00h | Bosc de Can Pavana
34a Cursa popular Maria Víctor
Preu 2,50€ (a partir de 13 anys) - Veure notes a la pàgina 
d’inscripcions. 

09.10h | Bosc de Can Pavana
Caminada popular Maria Víctor
Preu 2,50€ (a partir de 13 anys) - Veure notes a la pàgina d’inscripcions

10.00h | Bosc de Can Pavana
Tradicional esmorzar popular
Preu 3,50€ - Veure la pàgina de notes d’interès
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans

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

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

18.00h | Camp Municipal de Futbol
Partit de futbol de Festa Major
Organitza: Futbol Club Palau-solità i Plegamans

18.00 | Inici: plaça de Ca l’Estruch
Jocs Rurals
Organitza: Moviment Juvenil de Palau-solità i Plegamans

19.00h | Plaça de la Vila
Cantada d’Havaneres a càrrec de A Cau d’Orella
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

21.00h | Plaça de la Vila
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, en concert
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries van començar la seva 
trajectòria artística el 1992 i des de llavors han creat 19 espectacles, 
han enregistrat 7 treballs discogràfics individuals i han participat en 32 
edicions de discs col·lectius, recopilatoris o de tercers. Les seves jotes 
per la revolució els han portat fora de l’àmbit territorial de Catalunya, 
València i les Illes. 



23.00h | Envelat
Escenari Boig amb Improshow, de Planeta Impro
Et proposem un espectacle diferent i únic a cada funció, on els 
assistents tenen molt per aportar, ja que els artistes sortim sense guió 
i necessitem suggeriments de tot tipus, que utilitzarem per anar teixint 
les nostres històries damunt de l’escenari. Un espectacle de tu a tu, on 
ens posarem en situacions arriscades però, passi el que passi, serà 
una nit de riure i diversió. 
www.planetaimpro.com

00.30h | Envelat
Ball del Confetti amb l’Orquestra Mitjanit
Mitjanit és una formació que ha anat guanyant adeptes allà on mostra 
el seu espectacle. Pel seu so, el seu repertori, la seva posada en 
escena i actitud davant el públic, alguns s’atreveixen a definir-la com 
un nou concepte en grups de versions i orquestres de ball. De fet, 
s’ha convertit en els últims anys en un referent de les festes majors 
que aposten per una programació moderna, participativa, popular i 
catalana. www.mitjanit.org

A continuació | Envelat
Discoteca mòbil amb Dj’s Pietro & Marc López

DIUMENGE 31 D’AGOST DE 2014

Aquesta Festa Major

engalana el teu balcó!

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  www.cabrespalau.com o www.vaquespalau.com



ET PROPOSEM
22.10h  Espai de Barrakes El Corral
La gran espetegada

DILLUNS
1 de setembre del 2014



12.00h | Plaça de la Vila
Ball d’Escuma

14.00h | Pavelló d’Esports Maria Víctor
Vermut i dinar de la gent gran
Organitza: Casal de la Gent Gran

18.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Concurs de Cuina de Supervivència
Veure notes a la pàgina d’inscripcions 

18.00h | Plaça de ca l’Estruch
Correfoc Infantil
A càrrec de la colla infantil dels Diables de Castelldefels i colla infantil 
dels Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga, que duran a terme la 
invocació i bateig de foc.
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
Col·labora: Pipapub

19.00h | Plaça de la Vila
Som de l’Oest, d’Encara Farem Salat
Directament des de l’Oest, els Salats us han preparat una festa en què 
durant una hora us podreu alliberar de la rutina i gaudir del bon humor, 
amb moltes danses i amb música 100% en directe! www.efs.cat

20.00h | Envelat
Concert de Jazz amb Selva Big Band Jazz Orquestra 
El concert Beatles per sempre és un concert per tal de retre 
homenatge al que fou el grup de música més popular dels anys 60-
70. Les cançons més emblemàtiques del tandem format per J. Lennon 
i  P. Mc Cartney, el duet de compositors més genial del segle XX.

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

22.10h | Espai de Barrakes  El Corral
La gran espetegada
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
Gentilesa de Petardos CM i CIALFIR

22.30h | Espai de Barrakes El Corral
Foto-sketch del concurs d’Instagram

23.00h | Espai de Barrakes El Corral
Concert de fi de festa amb TeddySaur i Estofats 
Guanyadors del Concurs de Música Jove de Palau-solità i Plegamans

DILLUNS 1 DE SETEMBRE DE 2014
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21 Passeig de la Carrerada
22 Casal Popular ‘La Revolta’

      Zones d’aparcament

A Ajuntament
B Policia Local
C Centre d’Atenció Primària
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ESPAIS DE FESTA MAJOR



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 resta.
Si trobes el contenidor ple, no deixis els residus a 
qualsevol lloc; si us plau busca’n un altre de proper amb 
suficient capacitat.

NO L’ESGOTIS
Amb la reutilització estalviem matèries primeres i 
impactes ambientals que estan esgotant els recursos 
naturals. És per això que trobaràs 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. 

MOU-TE, PERÒ SENSE CONTAMINAR
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, sempre que sigui possible, el 
cotxe.

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

, ,



NOTES D’INTERÈS

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 i tiquets
Correbarres de Festa Major (tiquets limitats)
Preu: 11€ sense alcohol – 12€ amb alcohol. Venda de tiquets 
a la plaça de la Vila, els dies 21, 22 i 25 d’agost, de 19 a 21h

Esmorzar Popular
Preu: 3,50€. Venda anticipada de tiquets a Can Cortès, del 25 
al 28 d’agsot i a la Plaça de la Vila el 29 i 30, de 18 a 21h

Sopar Barbacoa
Preu: 8€. Inclou: begudes, entrepà de botifarra i postres.
Es pot reservar amb anticipació al correu de
countrycanfalguera@gmail.com 

Representació de teatre: Al bagul no, si us plau
Preu: 3€. Venda d’entrades una hora abans a taquilla.

Gimcana XXS, Gimcana XL, 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 25, 26 i 27 d’agost de 
10 a 14h. En el cas del Concurs de Cuina de Supervivència, 
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.

Albergínia assassina
Preu: 2€. A partir de 16 anys. A partir del dilluns 18 d’agost fins 
al diumenge 24 enviant un correu a enfarrats@gmail.com on 
hi ha de constar les següents dades: nom i cognoms, correu 
electrònic i telèfon mòbil. El pagament s’haurà de realitzar els 
dies 21, 22 i 25 d’agost, de 19.00h a 21.00h, a la plaça de la 
Vila. La inscripció es farà efectiva un cop abonats els 2€

Inscripcions



NOTES D’INTERÈS

Inscripcions
XXXIV Cursa Popular Maria Víctor (places limitades)
Preu: 2,50€ (a partir de 13 anys). Inclou samarreta tècnica, 
aigua i tiquet per a l’esmorzar.

Inscripcions: del 15 de juliol al 24 d’agost a l’enllaç del lloc 
web de l’Ajuntament: www.palauplegamans.cat. En el cas 
que no s’hagin cobert totes les places es podran fer al pavelló 
d’esports Maria Víctor del 26 al 28 d’agost de 10 a 13.30h i de 
17 a 20h.

La recollida dels dorsals amb xip incorporat i les samarretes 
serà al Pavelló d’Esports Maria Víctor del 26 al 28 d’agost de 
10.00 a 13.30h i de 17.00 a 20.00h o al mateix dia de la cursa 
de 7.00 a 8.30h. No es donaran dorsals després d’aquesta 
hora ni s’admetran inscripcions el mateix dia.

Classificacions i premis: La classificació dels corredors és 
podrà consultar el mateix dia de la cursa als plafons i al lloc 
web de l’Ajuntament. Es donarà premi als 3 primers corredors 
masculins, a les 3 primeres corredores femenines, als 3 
primers corredors locals, a les 3 primeres corredores locals, al 
corredor més gran i al més petit d’edat, que hagin completat el 
recorregut. El lliurament es durà a terme a les 10.30h.

Caminada Popular Maria Víctor (places limitades) 
Preu: 2,50€ (a partir de 13 anys). Inclou samarreta tècnica, 
aigua i tiquet per a l’esmorzar.

Inscripcions: del 25 al 28 d’agost, de 10.00 a 14.00h i 17.00 
a 20.00h, al Pavelló d’Esports Maria Víctor. No s’admetran 
inscripcions el mateix dia.

Sopar de Duro (places limitades)
Les reserves de taules pel sopar es podran fer a Can Cortès, 
per telèfon o presencialment, els dies 25, 26 i 27 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.
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Correfoc
dissabte a les 22h
a la Plaça de la Vila

Correfoc infantil
dilluns a les 18h
a la Plaça de ca l’Estruch

Si el correfoc passa pel vostre carrer...

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

No tingueu la roba estesa o altres elements penjats, com per 
exemple banderes i desconnecteu tot tipus d’alarmes.

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, 
no en tireu. Evitareu que la pólvora es mulli i exploti o surti en 
direcció inesperada.
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Correfoc infantil
dilluns a les 18h
a la Plaça de ca l’Estruch

Si participeu al correfoc...

Heu d’anar davant de les colles dels diables, adoptant una 
actitud correcta, deixant-vos portar pel diable.

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 demaneu aigua als veïns, així evitareu taps i relliscades 
i també evitareu que la pólvora es mulli i exploti en lloc de 
cremar-se.

Si només voleu mirar i seguir el 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. 

No enceneu foc ni fumeu 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 us acosteu al correfoc amb cotxets, ni amb infants que no 
vagin correctament protegits.

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



NOTES D’INTERÈS

Recorreguts del correfoc
Correfoc
dissabte a les 22h a la Plaça de la Vila
Correfoc infantil
dilluns a les 18h a la Plaça de ca l’Estruch
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El dilluns 1 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 dels 
cossos de Protecció Civil i de la Creu Roja.

Es tancarà al 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 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 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 mitjançant un procés participatiu 
format per persones representants de les associacions 
municipals i del Mulla’t per la Festa Major.

Titularitat i coordinació de tots els actes a càrrec de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.



@palauplegamans I @fmpsip I #fmpsip 

Ajuntament Palau-solità i Plegamans

www.palauplegamans.cat

@fmpsip I #fmpsip 


