
del 27 al 31  d’agost
Palau-solità i Plegamans



Disseny de la imatge de Festa Major 
per Ricard Mañosa Asensio 

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



El 1698 Palau-solità per un costat i Plegamans per l’altre, es van 
fusionar esdevenint un municipi reial. Palau-solità representat per 
un palau blanc amb una pala negra a sobre i una senyera al fons, i 
Plegamans representat amb la mà blanca amb fons vermell, es van 
unir. D’aquesta unificació en va esdevenir la bandera apaïsada bicolor 
vertical, blanca i vermella, amb la pala negra de l’escut al centre de la 
meitat blanca i la mà blanca al centre de la meitat vermella.

La mà i la pala han esdevingut l’emblema d’una vila unida, on el seu 
teixit associatiu treballa al llarg de l’any per dinamitzar la cultura local 
d’una manera ferma i constant. Per la Festa Major és el moment on 
més clarament es veu aquest esforç, traduït des de l’organització i la 
motivació, però també l’entusiasme i l’esperit de diversió.

La imatge d’aquest any, no només remet a la identitat del poble, sinó 
que també a allò que representa la Festa Major. La mà i la pala, per 
un costat ens recorden el treball, el seny d’un any sencer de feina, i 
per l’altre l’alegria, la rauxa que ens envaeix al llarg d’aquests dies de 
festa gran.

Ara ja tenim la feina feta, ara toca gaudir. 
Surt al carrer i Juga amb la Festa Major!



Teresa Padrós

Salutació de 
l’AlcAldessA



Benvolguts amics, benvolgudes amigues,

Ens tornem a retrobar a la tornada d’uns dies de descans, i ho fem 
com cada any amb la Festa Major de Palau-solità i Plegamans, la 
nostra festa gran.
Són dies d’alegria, de disbauxa, de gaudir d’activitats al carrer, de 
compartir moments amb les amistats i la família. I per fer-ho, us 
proposem música, jocs, ball, esport, teatre, cinema i espectacle. No 
teniu excusa per quedar-vos a casa, sortiu al carrer i feu vila!

La nostra Festa Major és un exemple de participació. Totes les 
activitats que us oferim estan pensades i proposades per les entitats 
del nostre poble, persones implicades que treballen al llarg de molts 
mesos per millorar i organitzar tota la festa. A totes elles els vull 
fer arribar el meu agraïment més sincer ja que la seva implicació, la 
seva positivitat, el treball i el consens que hi posen fan possible que 
la nostra Festa Major sigui tan divertida i atrevida. Per tant, gràcies a 
totes les entitats i associacions que hi participen.

També he d’agrair la feina i la dedicació del personal de l’Ajuntam-
ent que hi treballa de valent, molt especialment al personal de les 
Brigades Municipals. I també a la Policia Local, a Protecció Civil i 
Creu Roja per la seva dedicació i aconseguir que tot surti bé. I no puc 
oblidar-me de les persones voluntàries que ajuden, any rere any, a 
què la Cursa Popular Maria Víctor sigui més gran i millor. I per últim, 
un agraïment sincer per a la Regidoria de Festes ja que la seva 
aposta per aquest tipus de festa i la seva coordinació donen els bons 
resultats que gaudim ara. Gràcies a tothom.

Només queda desitjar-vos que gaudiu de la millor festa. Sortiu al 
carrer, participeu de les activitats i no oblideu convidar els vostres 
amics i familiars a venir a Palau a descobrir la nostra Festa Major!
Viu la Festa Major!

Teresa Padrós casañas
Alcaldessa 



Carme Sanz

Salutació de 
la RegidoRa 
de Festes



Veïns, veïnes. Amics i amigues,

Un any més teniu a les vostres mans el programa de Festa Major 
on podreu consultar totes les activitats que tenim preparades per a 
aquests dies.
Com ja sabeu, la Festa Major es fa mitjançant un procés participatiu 
on les entitats implicades hi diuen la seva i elaboren les activitats 
per tal que tots i totes en puguem gaudir d’allò més. I sempre 
pensant en tothom, des dels més petits de casa, passant pels joves, 
adults i les nostres persones grans. Des d’aquí, el meu agraïment 
més sincer per la seva feina, la seva dedicació i pel consens amb què 
treballen.

Enguany seguim apostant per las noves tecnologies: xarxes socials 
com Facebook, Twitter, Instagram. El web de l’Ajuntament i l’App 
de Festa Major. Us animem a participar-hi amb l’etiqueta #fmpsip 
i seguir als twitters @palauplegamans i @fmpsip. Recordeu que a 
Instagram també organitzem un concurs per escollir la millor foto! 
Aquest any també hi ha novetats a la festa. Hem creat nous espais, 
en especial un, per tal que gaudeixin al màxim els més petits: El Pati 
a l’Escola Folch i Torres. A més, el jazz torna a la plaça de la Vila i el 
concert de l’Orquestra Meravella es farà al pavelló Maria Víctor.
Us he de dir que ens hem esforçat al màxim per aconseguir una Fes-
ta Major participativa, on tothom hi té cabuda i on podeu trobar allò 
que més us agradi per gaudir aquests dies amb la família i els amics.
També vull agrair la feina realitzada pel personal de l’Ajuntament, 
en especial les Brigades Municipals, perquè sense ells aquesta 
Festa Major no seria possible. I també agrair la feina i dedicació de 
la Policia Local, Creu Roja, Protecció Civil i el voluntariat de la Cursa 
Maria Víctor.  

Us desitjo de tot cor que gaudiu d’uns dies fantàstics on tindreu 
diversió, bona música, circ, concursos, teatre, castellers, sardanes, 
jazz i moltes, moltes coses més.
Gràcies a tots vosaltres per participar i fer de la Festa Major de Pa-
lau-solità i Plegamans la festa de tothom i per a tothom!

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 es tracta d’un lloc especial de la Fes-
ta Major on l’ambient festiu, popular i nocturn estan d’enhorabona. 
Diferents associacions municipals sense ànim de lucre es posen a la 
disposició dels vilatans de Palau per oferir entreteniment, begudes, 
menjar... a preus populars durant les meravelloses nits de Festa Major.  

Desitgem doncs que El Corral esdevingui aquell punt de reunió i 
retrobament per a infants, joves, famílies, grups d’amigues i amics 
després del llarg mes d’agost i que permeti compartir temps de festa 
amb aquells que més us estimeu. 
Veniu, compartiu, refresqueu-vos i atipeu-vos, però sobretot, gaudiu 
amb nosaltres la Festa Major a l’Espai de Barrakes el Corral!!

- casal de Joves enfarrats
- cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans
- centro cultural Andaluz
- els deixebles del dimoni de la Pedra llarga

- esplai el Botó
- iniciativa per catalunya Verds
- JeRc Palau-solità i Plegamans
- les empalmades



exPosicions



Del 28 d’agost al 5 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

29 i 30 d’agost 
Lloc: Castell de Plegamans
d’11.00 a 14.00h i de 17.00 a 20.00h
Organitza: Fundació Folch i Torres

xxxi concuRs de FoToGRAFiA

VisiTes A l’ARxiu-Museu 
de lA FundAciÓ FolcH i ToRRes



Busquem al millor artista per l’Escenari 
Boig, l’espai de la Festa Major on tindràs 

el teu minut de glòria.

de Guillem Albà & The All In Orquestra

Diumenge 30 d’agost a les 23.00h

Inscripcions gratuïtes a l’Espai Jove l’Escorxador 
del 24 al 26 d’agost, de 9:00 a 14.00h o a www.espaijoveescorxador.cat 

Escenari Boig 
amb Marabunta 



Inauguració el divendres 28 a les 23.00h, 
i de dissabte 29 a dilluns 31 d’agost, obert 

de a partir de les 17.00h.

Després de donar la volta al món, la caravana del circ ha aparcat al pati de 
l’escola Folch i Torres d’educació Infantil. A l’espai El Pati tot és possible. Us 
podreu perdre per un laberint màgic, esdevenir els titelles d’unes mans ge-
gants o convertir-vos en equilibristes, malabaristes o acròbates. A més també 

podreu gaudir d’una gran varietat d’espectacles.

23.00h

17.00h
18.00h
19.00h
19.00h
21.00h
22.00h
22.00h

17.00h
18.00h
19.00h
19.00h
21.00h
22.00h
22.00h

17.00h
19.00h

Instal.lació Titeretú
Maiurta de Los Galindos
Sie7e de Ymedioteatro
Instal.lació Titeretú i El Laberint
Maiurta de Los Galindos
Sie7e de Ymedioteatro
Instal.lació El Laberint

Instal.lació Titeretú
El Nou Groc de Txo Titelles
Sie7e de Ymedioteatro
Instal.lació Titeretú i El Laberint
El Nou Groc de Txo Titelles
Sie7e de Ymedioteatro
Instal.lació El Laberint

Gran Taller de Circ
The Incredible Box de la Cia la Tal

De Pas de La Industrial Teatrera

el pati

Entrada per la rambla Mestre Pere Pou.

Els espectacles Maiurta i El Nou Groc són d’aforament limitat. Cal que retireu la 
vostra entrada, gratuïta, a la mateixa carpa una hora abans de cada espectacle. 

Entrades disponibles fins a fi d’existències.

dia 28

dia 29

dia 30

dia 31



uTiliTZA el HAsTAG PeR FoRMAR PART 
de ToT el Que PAssA A lA FesTA MAJoR

#fmpsip



22.30h

17.30h

18.30h

07.00h

16.00h

19.00h

3.00h

22.30h

Taller obert de ball de 
gitanes i ball tradicional 
amb La Cobleta de la Copeta

Has de venir amb ganes de passar-t’ho bé.

Automàticament quedaràs exclòs en cas d’incompliment de la primera norma.

No t’has d’inscriure prèviament.

Has d’anar degudament identificat amb els colors de Cabres o Vaques.

Caldrà que acceptis el resultat de cada prova que determinarà un jurat imparcial.

Cal participar a les 7 proves organitzades per diverses associciacions durant 
tota la Festa Major.

Per a la final dels Jocs Rurals, cal portar roba còmoda i calçat tancat però que 
es pugui mullar o embrutar.

Jocs Rurals

Ballada de sardanes a 
càrrec de la cobla Lluïsos 
de Taradell

Festa salsera

Matinades

Colorain

Marató de country

Cursa de roba interior

Plaça de la Vila

Plaça de 
ca l’Estruch

Itinerant

Mas Pla

Barrakes 

Passeig de la 
Carrerada

Plaça de la Vila

Plaça de la Vila

Colla del 
Ball de Gitanes

Cabres i Vaques

Agrupació 
Sardanista

El Ramat

ColoRainers-MJP
Associació Coun-
try Can Falguera
Deixebles 
del Dimoni

A tu ritmo

dia 27

dia 30

les PRoVes

lA FinAl

i RecoRdA, Que PeR PodeR JuGAR...

dia 28

dia 29



1

3

5

6

8

7

4

2

Podrà participar qualsevol persona que pengi una fotografia o un vídeo a través de la 
xarxa social Instagram tenint el perfil públic. Caldrà que l’etiqueti amb els hashtags 
#fmpsip i segueixi el perfil @fmpsip. El període de participació serà la durada de la Festa 
Major des del 26 al 31 d’agost a les 23.30h.

El jurat estarà format per una comissió mixta entre dues persones guanyadores de l’ante-
rior edició i dos professionals proposats des 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.

Els guanyadors seran notificats a través d’Instagram i Twitter 
a partir del 7 de setembre.

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

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

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.

PREMIS:

1r premi: una entrada doble per a l’espectacle Mar i Cel de Dagoll Dagom al 
Teatre Victòria durant la primera setmana d’octubre.

2r premi: una entrada doble per a l’espectacle a escollir de la programació es-
table de teatre, música i dansa de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

3r premi: una caixa multiexperiències per a una persona.

EL TEMA: Juga amb la Festa Major

les BAses

concuRs



CONSULTA TOTA LA PROGRAMACIó, 
rep avisos i participa activament de la festa 

a través del hashtag 

Tindràs tota la Festa Major del 2015 al teu dispositiu mòbil.
Totes les activitats de la Festa Major, del 27 al 31 d’agost, a la teva butxaca!

A partir del 24 d’agost descarrega’t de manera gratuïta 
l’aplicació fmpsip a l’Apple Store i Google Play.

#FMPsiP



26 d’AGosT del 2015



21.00h cineMA A lA FRescA 
AMB lA Pel.lículA cenicienTAPlaça de la Vila

Aventures fantàstiques, 105 minuts  
Per a tots els públics

Sinopsi
La història de Ventafocs explica les aventures de la jove Ella (Lily James), que vol 
complaure al seu pare i acull amb afecte a la seva nova madrastra (Cate Blanchett) i 
a les seves filles Anastasia (Holliday Grainger) i Drisella (Sophie McShera) a la casa 
familiar. Però, quan el seu pare mor inesperadament, la jove es troba en mans d’una 
nova família gelosa i cruel. 

Ella no perd l’esperança i malgrat la crueltat amb la qual la tracten, està disposada 
a complir les últimes paraules de la seva mare: sigues valenta i amable. La seva 
sort és a punt de canviar quan envien des de palau una invitació oberta a totes les 
donzelles perquè assisteixin a un ball. Per desgràcia, la seva madrastra li prohibeix 
assistir-hi i li estripa el seu vestit en un acte de crueltat. Però, com en tots els bons 
contes de fades, algú acudeix a ajudar-la. 

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

Dimecres 26 d’agost de 2015



27 d’AGosT del 2015



18.00h GiMcAnA xlEspaiBarrakes 
El Corral

Organitza: Esplai el Botó

18.00h cAMPionAT 
de dòMinoEspaiBarrakes 

El Corral

Organitza: Iniciativa per Catalunya Verds

19.00h AcTuAciÓ del QuAdRe de BAll 
del cenTRe culTuRAl AndAlúsPlaça de la Vila

A continuació hi haurà el vi d’honor a l’espai El Corral
Organitza: Centre Cultural Andalús

20.30h Tu si Que VAlesPlaça Federico 
Garcia Lorca

Amenitzat amb tapes i menjar típic andalús
Organitza: Casa d’Andalusia

Dijous 27 d’agost de 2015



20.40h soPAR de ‘duRo’
Plaça de la Vila

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 27 d’agost de 2015

20.30h AnTiPReGÓ
Plaça de la Vila

Una alternativa políticament incorrecta del pregó
Organitza: El Racó d’en Gollum

20.30h coRReBARRes 
de FesTA MAJoR Inici al Casal 

Popular 
la Revolta

Preu:9/10€ - Llegiu la pàgina de notes d’interès
Vota la consumició que més t’hagi agradat a la barraca del Casal Popular La Revolta– CJ Enfarrats
Organitza: Casal de Joves Enfarrats i Casal Popular la Revolta
Col.labora: Batukada Festukada, Steak Band, Centre Cultural Andalús, Deixebles del Dimoni de 
la Pedra Llarga, ICV, Cal Sabater, Pipa Pub, La Teta, Bar Ca l’Àvia i Casa d’Andalusia.



desPRÉs
del soPaR TAlleR oBeRT de BAll de GiTAnes i BAll Folk 

AMB lA coBleTA de lA coPeTA
Plaça de la Vila

Organitza: Colla del Ball de Gitanes

23.00h niT de HiP HoPEspaiBarrakes 
El Corral

Concert de Kovitch&Pau Beats amb Yaron Hunter, DJ Q-Est i Gerard Casola. Concert de Ribbi 
Haller. Concert d’Escandaloso Xpósito&Hastosopash i Big Menú

02.00h THe cucuMBeR’s sHowEspaiBarrakes 
El Corral

Dijous 27 d’agost de 2015



28 d’AGosT del 2015



12.00h coRReAiGuA
Plaça de la Vila

Organitza: Casa d’Andalusia 

18.00h 
GiMcAnA xxsPlaça de 

l’Onze de 
Setembre

Veure notes a la pàgina d’inscripcions
Organitza: Esplai el Botó

18.30h BAllAdA de sARdAnes A càRRec 
de lA coBlA lluïsos de TARAdellPlaça de la Vila

Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans

21.00h PReGÓ de lA FesTA MAJoR 
A càRRec de PeP PlAZAPlaça de la Vila

21.15h BAllAdA de GeGAnTs
Plaça de la Vila

Organitza: Geganters i Grallers de Palau-solità i Plegamans

Divendres 28 d’agost de 2015



Divendres 28 d’agost de 2015

21.30h AcTuAciÓ del QuAdRe de BAll 
del cenTRe culTuRAl AndAlúsEspaiBarrakes 

El Corral

Organitza: Centre Cultural Andalús

22.00h AcTuAciÓ dels GRuPs 
de BAll FAnTAsiA FlAMencA Plaça Federico 

Garcia Lorca

Organitza: Casa d’Andalusia

22.00h coRReFoc inFAnTil AMB les colles conVidAdes 
de MAlGRAT de MAR i sAnT cuGATInici: plaça de 

la Vila

Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
Col·labora: Instalacions Miquel Trigo, Pipa Pub i Pertex

22.30h FesTA sAlseRA
Plaça de la Vila

Masterclass, animació i actuació del grup Mixael y su Team Barcelona
Organitza: Associació A tu Ritmo

23.00h de PAs 
de lA indusTRiAl TeATReRAEl Pati

De Pas és un espectacle sobre el cicle de la vida en clau de clown. Un homenatge a les places de poble 
mediterrànies on pasa la vida!

60 minuts | Adults i nens acompanyats a partir de 5 anys



Divendres 28 d’agost de 2015

00.00h dR. cAlyPso i BonGo BoTRAko
en conceRTEspaiBarrakes 

El Corral

eNtRe
CoNCeRts concuRs de MenJAR FlAMs
EspaiBarrakes 
El Corral

Inscripcions mitja hora abans, al corral de Cabres i Vaques
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans

Post-
CoNCeRts discoTecA MòBil 
EspaiBarrakes 
El Corral



29 d’AGosT del 2015



07.00h MATinAdesInici: plaça de 
Sant Genís

Organitza: El Ramat

09.00h 3x3 de BàsQueTEspaiBarrakes 
El Corral

Informació i inscripcions a la pàgina de Facebook de l’Atlètic Club Palau de Plegamans 
Organitza: Atlètic Club Bàsquet Palau de Plegamans

10.00h 
TRoBAdA de PlAQues de cAVAJardins de la 

Masia de 
Can Cortès

Organitza: Dissabtes del Col·leccionista

Dissabte 29 d’agost de 2015

09.00h  
21.00h MARATÓ de donAciÓ de sAnG 

de PAlAu-soliTà i PleGAMAns
Sala Polivalent 

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

-

10.30h 
cAMPionAT de BiTlles cATAlAnesAv. Nostra 

Senyora de 
Montserrat

Taller per a infants i campionats per a tots els nivells.

11.00h TRen de PAlAu, 
diA de PoRTes oBeRTesParc de l’Hos-

tal del Fum

Preu del bitllet: 1€  |   Organitza: Amics del Ferrocarril - Tren de Palau

12.30h conceRT VeRMuT AMB GRAllioli
Av. Nostra 
Senyora de 
Montserrat

Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans

Durant el concert compra la teva beguda i et regalem la tapa



Dissabte 29 d’agost de 2015

17.00h insTAl.lAciÓ TiTeRiTú 
El Pati

Titeretú són 5 mans gegants de titellaire construïdes amb fusta i ferro amb les seves entranyes 
de mecànica bàsica a la vista. El púbic deixarà de ser un simple espectador per convertir-se 
en el protagonista de la història: el titella! Utilitzant el cos com a única eina, els participants 
resoldran jocs d’equilibri, precisió i coordinació.

17.30h ceRcAVilA d’enTRAdA A PlAçA 
Plaça de la Vila

18.00h sindRiAdA PoPulAR
Plaça de la Vila

18.00h TARdA cAsTelleRA AMB cAsTelleRs de cAldes, 
MoxinGAnGueRs d’iGuAlAdA 
i cAPGRossos de MATARÓPlaça de la Vila

18.00h MAiuRTA de los GAlindos 
El Pati

“He volgut servir-me d’objectes i artificis escènics que fa temps m’acompanyen. He teixit sense 
coherència cronològica per bastir un espai de joc, per explicar un conte sense història, per 
fer circ sense proesa. Ser jo i també els personatges que represento, que no són altres que jo 
mateix en l’instant que màgicament se’ns presenta cada vegada de nou.
Vull compartir amb vosaltres aquest espai de trànsit i d’estada, persistir en el plaer d’emocio-
nar-se, aprendre i experimentar en llibertat, qui sap, potser s’aixeca la pols dels camins que 
pertorba la memòria dels viatgers...”
40 minuts | a partir de 5 anys

16.00h coloRAin
Mas Pla

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.

19.00h MARATÓ de counTRy de FesTA MAJoR EspaiBarrakes 
El Corral

Organitza: Associació Country Can Falguera



Dissabte 29 d’agost de 2015

19.00h sie7e de yMedioTeATRo
El Pati

S’inaugura un nou teatre a la ciutat, però no és un teatre qualsevol... Un teatre mai vist. Un 
teatre sobre rodes. A l’interior, de poc més de set metres quadrats, quinze espectadors 
gaudiran de microfuncions de 10 minuts. Un teatre, sens dubte, especial. Un detallista espai 
escènic en miniatura on caben els somnis més grans. Sorprenents esquetxos còmics basats 
en la manipulació d’objectes quotidians que prenen vida màgicament i ens expliquen les seves 
commovedores històries.
Funcions de 10 minuts | A partir de 5 anys

19.00h insTAl.lAciÓ TiTeRiTú i el lABeRinT
El Pati

19.30h FesTA de les MAscoTesPlaça Federico 
Garcia Lorca

Organitza: Casa d’Andalusia

20.00h AcTuAciÓ del coRo RocieRo i 
del GRuP de BAllPlaça Federico 

Garcia Lorca

Organitza: Casa d’Andalusia

20.00h conceRT de FesTA MAJoR A càRRec 
de l’oRQuesTRA MARAVellAPavelló 

d’Esports 
Maria Víctor 

Aforament limitat
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21.40h ARRiBAdA del diMoni de lA PedRA llARGA
Plaça de la Vila

Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

22.00h coRReFoc AMB les colles conVidAdes 
de MonTBlAnc i sAnTA PeRPèTuA de lA MoGodAInici:

Plaça de la Vila

Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
Col·laboren: Instalacions Miquel Trigo, Pipa Pub, Pertex i Pintors J.Grau.

22.00h sie7e de yMedioTeATRo
El Pati

Funcions de 10 minuts | A partir de 5 anys

22.00h insTAl.lAciÓ el lABeRinT
El Pati

23.00h niT de MonòleGs AMB dAni PéReZ
Plaça de la Vila

Amb la seva veu i el seu gest ens farà viure, com si fos la primera vegada, situacions que 
estem tips d’experimentar. Unes històries que són les nostres històries. Ens ensenyen el que 
Dani Pérez veu, escolta i sent al carrer i ho transforma per plasmar-ho en un escenari buit que, 
a poc a poc, es va omplint de vida, de la nostra vida quotidiana. Així doncs, és una oportunitat 
única de veure en directe aquest actor amb una capacitat innata per connectar amb el públic.

21.00h TABAlAdA
Plaça de la Vila

Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

21.00h MAiuRTA de los GAlindos 
El Pati

40 minuts | a partir de 5 anys
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00.00h BAll de GAlA A càRRec 
de l’oRQuesTRA MARAVellAPavelló 

d’Esports 
Maria Víctor 

Aforament limitat

00.00h RuMBA i FesTA A càRRec de 
el JeRoPlaça Federico 

Garcia Lorca

Organitza: Casa d’Andalusia

00.30h BAll del diMoni de lA PedRA llARGA 
AMB HoTel cocHAMBReEspaiBarrakes 

El Corral

El conserge i els seus grums carregats de valor, interpreten (ja que s’ha de viure d’alguna cosa) 
els èxits que van fer populars els artistes que un dia es van allotjar en aquest hotel.

Post-
CoNCeRts FesTA dels 80 Fins A l’AcTuAliTAT MusicAl
EspaiBarrakes 
El Corral

03.00h cuRsA de RoBA inTeRioRPasseig de la 
Carrerada

Inscripcions a la sortida de la cursa  |  Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

06.00h 
eMPAlMAdAInici: Espai de 

Barrakes El 
Corral

A partir de les 7.00h, xocolatada, canó d’escuma i més sorpreses
Organitza: Les Empalmades     Col·labora: Centre Cultural Andalús



30 d’AGosT del 2015



09.00h 35A cuRsA PoPulAR MARiA VícToR Bosc de Can 
Pavana

Preu 2,50€ (menors de 12 anys gratuït) - Veure notes a la pàgina d’inscripcions.

10.30h PAVAVenTuRA i Jocs TRAdicionAls Bosc de Can 
Pavana

Bitlles, trencar l’olla, tirar la corda, curses de sac, rocòdroms, pont tibetà i tirolina

11.00h BAllAdA de sARdAnes A càRRec de lA coBlA 
ciuTAT de TeRRAssABosc de Can 

Pavana

Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans

14.00h PAellA PoPulARPlaça Federico 
Garcia Lorca

Tiquets al local de la Casa d’Andalusia. Preu: 3 €
Organitza: Casa d’Andalusia

09.05h cAMinAdA PoPulAR MARiA VícToRBosc de Can 
Pavana

Preu 2,50€ (menors de 12 anys gratuït) - Veure notes a la pàgina d’inscripcions.

10.00h TRAdicionAl esMoRZAR PoPulARBosc de Can 
Pavana

Preu 2,50€ - Veure la pàgina de notes d’interès
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-solità i Plegamans

Diumenge 30 d’agost de 2015

17.00h TRoBAdA de BAll en líniA
Mas Pla



Diumenge 30 d’agost de 2015

18.00h el nou GRoc de Txo TiTelles
El Pati

Després d’un malson inquietant, en Groc es lleva i reprèn la seva
rutina diària. Durant el dia s’anirà trobant immers en una sèrie de situacions inesperades que 
el deixaran atònit. Les ha viscut de debò? O tot plegat formava part del malson?
45 minuts i a partir de 3 anys

21.00h el nou GRoc de Txo TiTelles
El Pati

17.30h Jocs RuRAls Inici: plaça de 
Ca l’Estruch

Veure la informació a la pàgina dels Jocs Rurals
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans

19.00h insTAl.lAciÓ TiTeRiTú i el lABeRinT
sie7e de yMedioTeATRoEl Pati

19.00h cAnTAdA d’HAVAneRes A càRRec dels escAMAR-
lAns de PAlAuPlaça de la Vila

A la mitja part, lliurament dels premis del concurs de fotografia i rom cremat. 
Col·labora: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

21.00h RoGeR MAs i lA coBlA sAnT JoRdi, en conceRT
Plaça de la Vila

18.00h 
PResenTAciÓ del PRiMeR eQuiPCamp de 

Futbol Muni-
cipal Francesc 
Serracanta

Organitza: Futbol Club Palau-solità i Plegamans

17.00h insTAl.lAciÓ TiTeRiTú 
El Pati
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22.00h sie7e de yMedioTeATRo
El Pati

Funcions de 10 minuts | A partir de 5 anys

22.00h insTAl.lAciÓ el lABeRinT
El Pati

Funcions de 10 minuts | A partir de 5 anys

23.00h escenARi BoiG AMB MARABunTA, de GuilleM 
AlBà & THe All in oRQuesTRAEspai de 

Barrakes El 
Corral

Un show de clown, enèrgic i energètic, catapultat per la millor música en directe. Sketch a 
tempo matemàtic. A l’escenari els artistes lluiten perquè res no s’entengui.
Cançons pròpies. Gags absurds. Cabaret. Res no té sentit i tot és possible. Cap ordre establert. 
És el caos del pallasso. Improvisació: sortir i jugar. Divertir-se passi el que passi, i qui sap què 
passarà avui. I demà. I demà passat. Això és la selva. Voleu riure? Esteu convidats.
Dalt de l’escenari la bogeria experta d’un jove clown a punt d’explotar. GUILLEM ALBÀ.
Mira’l. És ell. Ja és aquí. El nostre frontman té classe i zero dignitat. No la vol per a res, i la re-
gala a qui la vulgui. Serà millor que no us cordeu els cinturons. Ell és boig i capaç de tot.Posats 
a fer, relaxeu-vos i deixeu-vos portar. Us assegurem que no prendreu mal.
Més enrere, sis siluetes retallades. Tocant-la amb seguretat i repartint bon joc al mig del camp.
THE ALL IN ORCHESTRA. Dits ràpids. Sang calenta. Capaços de domesticar qualsevol estil 
musical que se’ls posi al davant. Sumen background i multipliquen el joc. Són talent madurat i 
know-how. Són alçada, pes i planta. I mai guarden un as a la màniga. All in.

00.30h 
BAll del conFeTTi AMB l’oRQuesTRA MiTJAniTEspai de 

Barrakes El 
Corral

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 con-
vertit en els últims anys en un referent de les festes majors que aposten per una programació 
moderna, participativa, popular i catalana.
http://www.mitjanit.org/

  a continuació 
discoTecA MòBilEspai de 

Barrakes El 
Corral
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12.00h BAll d’escuMA
Plaça de la Vila

Dilluns 31 d’agost de 2015

13.00h
VeRMuT i dinAR de lA GenT GRAnPavelló d’Es-

ports Maria 
Víctor

Organitza: Casal de la Gent Gran

17.00h GRAn TAlleR de ciRc 
El Pati

Al Gran Taller de Circ de Viu i Riu, el reciclatge i el circ queden immersos en un taller de circ 
mai vist. Malabars de tot tipus, bicicletes de totes les mides i formes possibles, cordes d’equi-
libri, hula-hops, xanques , monocicles,  zones de punteria i moltes sorpreses més... Sigues el 
protagonista d’aquest circ tant especial ! Aprèn , experimenta, juga, respecta el medi ambient, 
però sobretot diverteix-te al Gran Taller de Circ de Viu i Riu!

2 hores | A partir de 3 – 5 anys

19.00h THe incRediBle Box de lA ciA lA TAl
El Pati

Quan es va estrenar, fa 150 anys, THE INCREDIBLE BOX va ser un èxit. Ara, el director i dos ex-
cèntrics ajudants intenten mantenir la grandesa del Show. Però la genialitat no s’hereta, encara 
que potser al final de tant intentar ser magnífics ho aconseguiran.

45 minuts | A partir de 7 anys

19.00h
concuRs de cuinA de suPeRViVènciAEspai de 

Barrakes El 
Corral

Veure notes a la pàgina d’inscripcions 
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20.00h conceRT de JAZZ AMB eVA FeRnándeZ GRouP 
Plaça de la Vila

Eva Fernández és una jove promesa del jazz català que destaca com a saxofonista i cantant. 
En una proposta que reuneix reconeguts músics de prestigi, com són el jazzman David Pastor, 
José Luis Guart, Toni Pagès i Miquel Angel Cordero, batejats amb el nom d’Eva Fernández 
Group, la formació ofereix un repertori de jazz molt variat, presentant-se davant el públic amb 
un espectacle fresc i sorprenent.

22.00h lliuRAMenT dels PReMis de l’AlBeRGíniA 
AssAssinAEspai de 

Barrakes El 
Corral

Organitza: Casal de Joves Enfarrats

22.15h
esPecTAcle de FocEspai de 

Barrakes El 
Corral

Organitza: Deixebles del dimoni de la Pedra Llarga
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23.00h conceRT de Fi de FesTA AMB FAnTAcTels i 
MiQuel del RoiG Espai de 

Barrakes  El 
Corral

Fantactels, guanyadors del Concurs de Música Jove de Palau-solità i Plegamans

22.30h
cAsTell de FocsEspai de 

Barrakes El 
Corral

Organitza: Deixebles del dimoni de la Pedra Llarga
Gentilesa de Petardos CM i CIALFIR

22.40h
FoTo-skeTcH del concuRs d’insTAGRAMEspai de 

Barrakes El 
Corral
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1. Plaça de la Vila
2. Plaça Onze de Setembre
3. Av. Nostra Senyora de Montserrat 
4. Mas Pla
5. Plaça de ca l’Estruch
6. El Pati de l’Escola Folch i Torres
7. Espai de Barrakes El Corral
8. Fira d’atraccions
9. Masia de Can Cortès
10. Sala Polivalent
11. Espai Jove l’Escorxador
12. Parc de l’Hostal del Fum
13. Bosc de Can Pavana
14. Camp Municipal de Futbol

P  Zones d’aparcament

A.  Ajuntament
B.  Policia local
C.  Centre d’Atenció Primària
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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.

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. 

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.

Gràcies per fer de Palau-solità i Plegamans un poble net i sostenible.

cAdA cosA Al seu conTenidoR 

no l’esGoTis

Mou-Te, PeRò sense conTAMinAR

AMB lA FesTA MAJoR



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 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h
Telèfon: 938 648 056

La botiga de la Festa Major

Vine a visitar la botiga a la Plaça de la Vila durant els primers dies de la 
festa. Aquí trobaràs la samarreta de la Festa Major i els programes de 
mà. Venta de samarretes per a infants i adults fins a fi d’existències.

Telèfons d’interès

Masia de Can Cortès – Casa de Cultura  
938 644 177

Espai Jove l’Escorxador
938 645 118

Policia Local 
938 649 696

Centre d’Atenció Primària (CAP) 
938 649 898

noTes d’inTeRès



Correbarres de Festa Major 
Preu: 9€ sense alcohol –10€ amb alcohol. Venda de tiquets a la plaça de la Vila, els dies 20, 21 i 
24 d’agost, de 19.00 a 21.00h (tiquets limitats)

Esmorzar Popular
Preu: 2,50€. Venda anticipada de tiquets a Can Cortès, de 16.00 a 21.00h, del 24 al 28 d’agost, i 
també a la Plaça de la Vila el divendres 28 de 18.30 a 21.00h.

Escenari Boig i Concurs de Cuina de Supervivència: 
Trobareu el formulari a www.espaijoveescorxador.cat, cal que l’envieu a: joventut@palauple-
gamans.cat o adreçar-vos a l’Espai Jove l’Escorxador els dies 24, 25 i 26 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.

Gimcana XXS, Gimcana XL
es faran el mateix dia al lloc on es fa l’activitat

Albergínia Assassina
Preu: 2€. A partir de 16 anys. A partir del dilluns 17 d’agost fins al diumenge 23 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 20, 21 i 24 d’agost, de 
19.00h a 21.00h, a la plaça de la Vila. La inscripció es farà efectiva un cop abonats els 2€

VendA i TiQueTs

inscRiPcions



XXXV Cursa Popular Maria Víctor (places limitades)
Preu: 2,50€ (menors de 12 anys gratuït). Inclou samarreta tècnica, aigua i tiquet per a l’esmorzar.

Inscripcions: del 15 de juliol al 23 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 25 al 27 d’agost de 10.00 a 13.30h i de 17.00 a 20.00h.
La recollida dels dorsals i les samarretes serà al Pavelló d’Esports Maria Víctor del 25 al 27 
d’agost de 10.00 a 13.30h i de 17.00 a 20.00h o el 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€ (menors de 12 anys gratuït). Inclou samarreta tècnica, aigua i tiquet per a l’esmor-
zar. No hi haurà trofeus al tractar-se d’una caminada de caracter no competitiva.

Inscripcions: del 24 al 27 d’agost, de 10.00 a 13.30h 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, de 
16.00 a 21.00h 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.

inscRiPcions



Si el correfoc passa pel vostre carrer...

Mantingueu les portes i les finestres tancades, les persianes abaixades, els apara-
dors 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.

Consultar recorreguts al lloc web de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

noTes del coRReFoc



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 envaiu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seu 
membres.



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 23.00h a 3.00h
Divendres de 00.00h a 5.00h
Dissabte de 00.30h a 6.00h 
Diumenge de 23.00h a 5.00h

Tant si ets vaca com cabra, o tens la família dividida, penja la teva banderola en un lloc 
ben visible del teu balcó.
Pots adquirir les banderoles i el material de Cabres i Vaques a través del correu cabre-
sivaquespalau@gmail.com o els dies 24, 25 i 26 d’agost a Can Cortés de 18.00 a 20.30h.

Aprofita aquests dies per renovar la teva quota de soci i emporta’t el teu obsequi. 

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.

lA kARPAsAnA de lA FesTA MAJoR 

AQuesTA FesTA MAJoR, 
JuGA A enGAlAnAR el Teu BAlcÓ!

l’AlBeRGíniA AssAssinA



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’Espai de Bar-
rakes El Corral gràcies a la col·laboració dels cossos de Protecció Civil i de la Creu 
roja.

Es tancarà el trànsit a qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de 
la Festa Major. Seguiu en tot moment les indicacions de la policia local i utilitzeu els 
recorreguts alternatius als carrers que romandran tancats.

No aparqueu cotxes en el recorregut dels correfocs.

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

Tots els balls i concerts de l’Espai de Barrakes El Corral 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 és reserva el dret de variar o modificar la programació per causes que 
ho justifiquin.

Els actes han estat organitzats per les associacions culturals, juvenils i esportives, 
i l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a través d’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.

noTes d’inTeRès



@palauplegamans
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