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Aquest any s’ha fet el 25è aniversari de l’inici de la construcció del Tren de 
Palau el Calderí, el més petit dels grans trens, amb més de 26.000 quilòmetres 
recorreguts i 253.000 viatgers. Se li va donar aquest nom com a homenatge 
al tren de via estreta que va funcionar entre Palau-solità i Plegamans, Caldes, 
Gallecs i Santa Perpètua de Mogoda des de 1880 fins el 1932. Ara, la Festa 
Major ha convertit metafòricament la vila en un itinerari imaginari de ferrocarril 
i els actes organitzats seran estacions on s’aturarà el tren.
          
          PUJA AL TREN MÀGIC I VINE AMB NOSALTRES!

El Calderí, un tren màgic
Sóc un tren màgic, pel poble us vull portar.
El Calderí és el nom que em vam posar.
Sóc fort perquè de ferro em van fer, 
Per una via estreta vaig corrent.
El meu xiulet ressona tot content,
Mentre travesso el poble portant a molta gent.
Mercaderies, llambordes i teixits, 
De tot anava jo sempre carregat.
Tothom viatjava amb mi, amunt i avall, 
I no parava fins fer-se de nit.
De  bon matí xiulava: “Sóc aquí!
Un dia nou comença... au, puja a El Calderí”
Sóc fet de ferro i foc, i el meu motor és el vapor;
La seva força em fa recórrer el Vallès com si res.

Cançó El Calderí, un tren màgic, inclosa al llibre Història del nostre temps. Un conte 
musical sobre Palau-solità i Plegamans.

DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
I GAUDEIX DE LA FESTA MAJOR

PUJA AL TREN

3



EDITA: AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
REDACCIÓ: REGIDORIA DE FESTES
AMB LA COL·LABORACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU
IMATGE PORTADA, DISSENY I MAQUETACIÓ: IDEOGRAPHIA
TIRATGE: llibret: 6.000 exemplars, programa de butxaca: 2.000 exemplars (distribució gratuïta)

PUJA AL TREN
DE LA
FESTA MAJOR!



PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS . Festa Major ,17

ÍNDEX

Salutació de l’Alcaldessa
Salutació de la Regidora de Festes Populars
El Procés Participatiu
Tarda castellera
La cabina que retrata
I Mostra de bestiari
El Pati
Espais de Festa Major
Concurs d’Instagram
Repte #fmp5ip 
L’App de la Festa Major
Cinema a la fresca
Exhibició d’skaters, scooters i bikers i concerts. 
Exposicions
Dijous 24
Divendres 25
Dissabte 26
Diumenge 27
Dilluns 28 · Festa Major petita
Venda de tiquets
Inscripcions
No t’adormis davant del foc!
Recorreguts del correfoc
Notes d’interès

6
7
9

12
14
15
16
20
22
23
24
25
26
27
28
30
34
38
42
45
45
48
49
50

5



SALUTACIONS
TERESA PADRÓS I CASAÑAS
ALCALDESSA

Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes, 

La Festa Major d’aquest 2017 ja és entre 
nosaltres. Puntual com cada any, l’últim cap de 
setmana d’agost, i acompanyada de les nostres 
ganes d’alegria i de retrobament. 

La nostra festa gran és l’excusa perfecta per viure 
moments divertits, participar en activitats amb 
tota la família, gaudir d’estones amb els amics, 
de jocs, espectacles i concerts que s’han preparat 
especialment per a tots i totes vosaltres.

Des d’aquí vull donar les gràcies a tots els que 
fan possible la festa. Sobretot a les entitats que col·laboren amb la regidoria de Festes 
Populars, i a tots aquells implicats en activitats festives per aquests engrescadors dies, 
als professionals de l’Ajuntament, als col·laboradors espontanis, així com als treballadors 
i treballadores de les empreses contractades, músics i artistes en general. 

També vull agrair la feina de les Brigades Municipals, la Policia Local i Protecció Civil, 
que durant els dies de Festa Major fan que tot estigui preparat i que es resolguin 
ràpidament les petites incidències que poden aparèixer. I no vull deixar-me un agraïment 
molt especial per a totes les persones que col·laboren amb la Cursa Maria Víctor.
 
La Festa Major, que sempre marca el calendari de la nostra vida popular, ha de ser més 
que mai un espai de convivència i alegria per a tots els veïns i veïnes de la vila i per a 
tots aquells que ens visitaran. Gaudiu plenament de tots els actes, i convideu, si s’escau, 
familiars i amics a compartir carrers i alegria, que sàpiga tothom que Palau-solità i 
Plegamans ha estat, és, i serà sempre un poble obert i acollidor.

Us desitjo una molt bona Festa Major, la vostra!

PUJA AL TREN
DE LA
FESTA MAJOR!
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CARME SANZ CABERO
REGIDORA DE FESTES

Estimats amics i amigues, veïns i veïnes,

El tren de la Festa Major ha arribat un any més 
a l’estació de Palau-solità i Plegamans. Ara teniu 
l’oportunitat de pujar-hi i recórrer els indrets 
més emblemàtics de la nostra vila participant 
dels actes que us detallem en el programa que 
ja teniu a les vostres mans. La programació s’ha 
preparat amb molt treball, implicació, dedicació i 
estima per part de les entitats que formen part 
del Procés Participatiu de Festa Major, un grup 
de persones per a qui només puc tenir paraules 
d’agraïment ja que són el veritable cor i l’ànima 
d’aquesta festa.

Cal recordar que la Festa Major es prepara i decideix en reunions prèvies i obertes a 
tothom que vulgui participar-hi, i així s’aconsegueix la implicació de persones i entitats 
que fan de la nostra festa la festa de tots.

Com cada any, trobareu activitats per a totes les edats i per a tots els gustos: concerts, 
jocs, música, aigua, color, espectacle i molta il·lusió. Volem que viviu, que gaudiu de la 
festa amb els amics i la família.

L’organització de la Festa Major requereix un treball abans, durant i després dels actes, 
per això vull aprofitar també per donar les gràcies al personal de l’Ajuntament, en 
especial a les Brigades Municipals perquè sense ells, sense la seva feina, no seria 
possible. Gràcies també a la Policia Local, a Protecció Civil, Creu Roja i als que ajuden a 
organitzar la Cursa Maria Víctor.

També volem agrair a les veïnes i els veïns la seva participació en els actes, ja que són 
ells qui donen sentit a les festes. Gràcies de tot cor a tothom.

Us animem a pujar al tren de la Festa Major i gaudir d’un viatge de quatre dies ple de 
sorpreses.

Puja al tren de la Festa Major!
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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, i la taula de treball de l’Espai de 
Barrakes el Corral. Aquestes diferents branques del procés han treballat al llarg de 
l’any a partir de l’avaluació de l’anterior edició de la Festa Major per crear una festa 
intergeneracional on totes les persones de Palau-solità i Plegamans trobin el seu espai.

Amb l’objectiu de dissenyar una festa identitària, tot mantenint aquells actes consolidats 
que defineixen la festa de la nostra vila des de fa anys, així com impulsar creacions 
locals i acostar propostes innovadores, us presentem aquest programa d’actes després 
d’haver estat treballat des del prisma del debat i del consens. Així doncs, després de tot 
aquest esforç, només ens queda desitjar-vos una molt bona Festa Major!

CENTRE
CULTURAL

ANDALÚS

CENTRE
CULTURAL

ANDALÚS

EL
 B

O
TÓ

ES
PL

A
I COUNTRY

CAN FALGUERA

AMICS DEL 
FERROCARRIL

TREN DE PALAU

CASAL POPULAR
LA REVOLTA GENT GRAN

CASAL DE LA ATLÈTIC CLUB

BÀSQUET

GRUP GRALLER

EL RAMATEL RAMAT

VAQUES

CABRES

VAQUES

CABRES

COLORAIN
ELS LLOPS

DE PALAU

ELS
TABALUENCS

A TU
RITMO

LES
EMPALMADES

DEIXEBLES 

DE LA PEDRA
LLARGA

DEL DIMONI

AGRUPACIÓ
SARDANISTA

GEGANTERS
I GRALLERS

BITLLES
CATALANES

DISSABTES DEL
COL·LECCIONISTA

CANDOMBE

BANTÚ

FC PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

9



CENTRE
CULTURAL

ANDALÚS

CENTRE
CULTURAL

ANDALÚS

EL
 B

O
TÓ

ES
PL

A
I COUNTRY

CAN FALGUERA
CASAL POPULAR
LA REVOLTA GENT GRAN

CASAL DE LA ATLÈTIC CLUB

BÀSQUET

GRUP GRALLER

EL RAMATEL RAMAT COLORAIN
DEIXEBLES 

DE LA PEDRA
LLARGA

DEL DIMONI
FC PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

AMICS DEL 
FERROCARRIL

TREN DE PALAU
VAQUES

CABRES

VAQUES

CABRES

ELS LLOPS

DE PALAU

ELS
TABALUENCS

A TU
RITMO

LES
EMPALMADES AGRUPACIÓ

SARDANISTA
GEGANTERS
I GRALLERS

BITLLES
CATALANES

DISSABTES DEL
COL·LECCIONISTA

CANDOMBE

BANTÚ

Entitats col·laboradores en l’organització de la Festa Major

Imatge del dissabte 1 de juliol per a la gravació del vídeo promocional de la Festa Major

PUJA AL TREN
DE LA
FESTA MAJOR!



PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS . Festa Major ,17

CENTRE
CULTURAL

ANDALÚS

CENTRE
CULTURAL

ANDALÚS

EL
 B

O
TÓ

ES
PL

A
I COUNTRY

CAN FALGUERA
CASAL POPULAR
LA REVOLTA GENT GRAN

CASAL DE LA ATLÈTIC CLUB

BÀSQUET

GRUP GRALLER

EL RAMATEL RAMAT COLORAIN
DEIXEBLES 

DE LA PEDRA
LLARGA

DEL DIMONI
FC PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

AMICS DEL 
FERROCARRIL

TREN DE PALAU
VAQUES

CABRES

VAQUES

CABRES

ELS LLOPS

DE PALAU

ELS
TABALUENCS

A TU
RITMO

LES
EMPALMADES AGRUPACIÓ

SARDANISTA
GEGANTERS
I GRALLERS

BITLLES
CATALANES

DISSABTES DEL
COL·LECCIONISTA

CANDOMBE

BANTÚ

Entitats col·laboradores en l’organització de la Festa Major

Imatge del dissabte 1 de juliol per a la gravació del vídeo promocional de la Festa Major

11



TARDA 
CASTELLERA
DISSABTE 26
Actuacions de:
Castellers de Caldes
Capgrossos de Mataró
Minyons de Terrassa 

17.30 h | Itinerant. Inici: passeig de la 
Carrerada
CERCAVILA DE LA TARDA 
CASTELLERA, ENTRADA A PLAÇA

18.O0 h | Plaça de la Vila
TARDA CASTELLERA AMB
CASTELLERS DE CALDES, 
CAPGROSSOS DE MATARÓ I 
MINYONS DE TERRASSA

PUJA AL TREN
DE LA
FESTA MAJOR!
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COLLA CASTELLERA DE CALDES
L’any 1995 un grup de joves pertanyents al Ball de Diables de Caldes es proposaren fer 
un castell com a activitat lúdica. La colla es presentà de forma oficial, amb camisa 
verd ampolla, l’octubre de 1996 a la Festa Major, apadrinats per Xics de Granollers i 
Tirallongues de Manresa.
Els primers castells assolits va ser el 3 de 6, 4 de 6, 4 de 6 amb l’agulla (1997), 2 de 6 
(1998), pilar de 5 carregat (1999), pilar 5 descarregat, 5 de 6 (2000), 3 de 7 (2001). La 
de l’any 2002 va ser la millor temporada de la colla en la que van poder descarregar el 
3 de 7, el 4 de 7 i 3 pilars de 5 al llarg de l’any. Posteriorment carregà un parell de 3 de 
7 més les temporades 2005 i 2006.
La temporada 2012 la colla va aconseguir una fita molt perseguida però sempre 
llunyana: ser una colla de 7. Per a aconseguir-ho, cal descarregar 12 castells de 7 
en 3 anys, però només va fer falta una temporada. En la diada de la colla del 2013 
aconseguiren el seu primer i únic castell de set i mig, el 3 de 7 amb l’agulla.

CAPGROSSOS DE MATARÓ
L’any de fundació va ser el 1996 i el color de la camisa és blau marí, com la bandera 
de la ciutat.
El nom de Capgròs és el malnom amb que històricament anomenaven els barcelonins als 
ciutadans de Mataró. Actualment, el número de socis és de més de 1.000.
Els Capgrossos de Mataró són, òbviament, una colla castellera. La seva passió i raó de ser 
és alçar els castells allà on els conviden, per places del Maresme, Catalunya i l’estranger, 
com més alts millor i sempre des del respecte a un estricte mètode d’assaig, pel qual no 
intenten mai castells que no estiguin al seu abast. Aquest és el seu ‘ADN’ d’avançar 
lentament, “Pas a pas i pis a pis”. Alhora, són una de les entitats amb més socis del 
Maresme i una de les més importants de Catalunya.

MINYONS DE TERRASSA
Els Minyons de Terrassa van fer la seva presentació pública el dia 14 de juliol del 
1979. Malgrat que a la seva ciutat no hi havia una tradició castellera, la colla va 
experimentar un important i ràpid progrés tècnic que els ha portat a ocupar 
una posició capdavantera entre les més de seixanta agrupacions que actualment 
existeixen.
Van ser els pioners en la incorporació plena de la dona als castells i van enterrar 
les velles creences que deien que per ser un bon casteller i arribar a assolir els grans 
castells, s’havia de tenir una formació d’anys, començant pels pisos alts i anar baixant 
progressivament.
A més de les actuacions castelleres els Minyons de Terrassa mantenen tot un seguit 
d’activitats dins el camp de la difusió dels castells a partir del treball a les escoles, 
l’edició d’una revista, exposicions, conferències, debats,...
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LA CABINA
QUE RETRATA

Aquesta és una cabina de fotos dels anys 70. Restaurada i en bones condicions 
de funcionament, els seus resultats ens transporten temps enrere. La màgia del 
procés químic fa que els seus retrats tinguin alguna cosa més que la pura imatge. 
Recordeu: Cal esperar uns 4 minuts per obtenir la foto. Realitza tires de quatre 
fotografies en blanc i negre.

Tota la recaptació d’aquesta activitat es destinarà íntegrament a Càritas Parroquial 
de Palau-solità i Plegamans.

26, 27 i 28 d’agost
al Pati de l’Escola Folch i Torres d’educació infantil
Entrada per la rambla Mestre Pere Pou
Plaça de Ca l’Estruch

18.30h Plantada de bèsties
  Plaça 11 de setembre

21.30h Cercavila de foc

Camí Reial

Rambla Mestre 
Pere P

ou

Camí Reial
AJUNTAMENT

Parquing 
remolcs 
Bestia

1a ENCESA

2a ENCESA

3a ENCESA

ENCESA
CONJUNTA

PLAÇA DE
CA L’ESTRUCH

Plaça 11
de setembre

Passeig de la Carrerada

c/ Barcelona

c/ Sant M
iquel

PUJA AL TREN
DE LA
FESTA MAJOR!
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de la Festa Major

ESPAI DE CIRC I TEATRE
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Pati de l’Escola Folch i Torres d’educació infantil
Entrada per la rambla Mestre Pere Pou

Inauguració dels espectacles infantils
divendres 25 a les 22.30h
a la plaça de Ca l’Estruch

Horari el Pati:
de dissabte a dilluns, de 18.00 a 21.00h

Espai lliure de fum
Prohibida l’entrada d’animals domèstics

PUJA AL TREN
DE LA
FESTA MAJOR!
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DIVENDRES 25
Hora Espectacle Companyia Gènere Minuts
22.30h Ni cap ni Peus*  Circ Vermut Circ 50-55

DISSABTE 26
Hora Espectacle Companyia Gènere Minuts 
18.00h La Cabina que retrata  Instal·lació 180
18.00h Cal Titella Galiot Teatre Instal·lació  180
19.00h Boiiiing Lucas Locus Circ 20**

DIUMENGE 27
Hora Espectacle Companyia Gènere Minuts 
18.00h La Cabina que retrata  Instal·lació 180
18.00h Taller de circ “Bótes” Circ de les Musaranyes Instal·lació 180
19.00h Palla, fusta, pedra Galiot Teatre
 Carpa Can Galiot Petit  Titelles 30**
18.00h La Cabina que retrata  Instal·lació 180

DILLUNS 28
Hora Espectacle Companyia Gènere Minuts 
18.00h La Bella Tour  La Bella Tour Circ 35

   ** Passis fins les 22h
        

Programació

* A la plaça de Ca l’Estruch
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Ni cap ni peus de la Cia. Circ Vermut
Dos personatges i humor intentaran sortir-se’n dels entrebancs que ells mateixos es 
busquen amb accions quotidianes com seure en una cadira, penjar una jaqueta  o pintar 
un quadre.
Com que decideixen donar-li la volta a tot objecte, persona o animal que es trobin i fer-
lo servir a la seva manera, es veuen immersos en un món d’incongruències impossible 
de desxifrar.
Un espectacle de circ i pallasso, potent i amb moltes disciplines; la roda cyr, malabars, 
pal xinès, manipulació d’objectes, verticals amb cadires i acrobàcia. Un show fresc i de 
caire familiar on la comicitat és sempre present.
Espectacle tots públics | 50-55 minuts

Cal titella de la Cia. Galiot Teatre
Cal Titella és una mena de parc infantil ple d’enginys i de 
diferents maneres de fer titelles, que els visitants poden 
agafar i utilitzar dins del recinte. Cal Titella és un espai 
lúdic i de creació amb titelles per a públic familiar. Hi 
trobarem: teatrets de guant, ombres xineses, marionetes 
de fil, titelles de tija, del canut, de sobretaula, de dit, caixes 
de fusta de grans dimensions amb ninots sorpresa i un 
espai de creació i construcció amb titelles.

 Espectacle familiar 

Boiiiing, de la Cia. Lucas Locus
El ritme i els malabars fosos en el mateix número. Una sensacional i innovadora proposta 
circense que compta amb la “col·laboració” de la gravetat. La tècnica més depurada al 
servei d’una música explosiva, això és Boiiiing. Pilotes que boten i reboten sense parar 
creant dibuixos i sons inversemblants; una estructura de ferro i fusta, dissenyada amb 
cura per l’ocasió; racons on percutir per crear músiques diferents.
En resum, un número desbordant d’energia. No us ho perdeu!
Espectacle tots públics | 20 minuts

SINOPSIS
de la Festa Major
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SINOPSIS
Taller de circ ,bótes,

 de la Cia de  Circ de les Musaranyes
Aquest és un taller pensat a partir de la modificació i transformació de les bótes de 
vi en diferents propostes de jocs: d’equilibris, de miralls bojos, de jocs cooperatius, 
d’experimentació sensorial… Hi trobareu jocs de balancí amb equilibris, de mitges rodes, 
de miralls bojos, d’experimentació sensorial, de corre-passadissos, de bombolles de 
sabó, de punteria, d’esquís cooperatius, una pista americana, una pissarra mòbil i una 
bóta submarina.
Espectacle familiar d’1 a 8 anys

Palla, fusta, pedra de la Cia Galiot Teatre
Palla, fusta, pedra: la història de 3 porquets que un bon dia 
es trobem enmig d’un bosc quan arriba el fred. Cadascun 
d’ells decideix construir unes cases de palla, fusta, pedra. 
L’enemic és un llop; però no us preocupeu perquè tothom sap 
com acaba aquesta història. Tots contents i el llop a l’olla. 
Espectacle de titelles en una carpa amb forma hexagonal 
de 6 metres de diàmetre i amb aforament per a unes 50 
persones aproximadament.

S’han adaptat escenografies espectacles per aquest espai de petit format proper i íntim..
Espai mòbil convertit en petit teatre ambulant de titelles, on volem recuperar l’essència 
de fa molts anys, quan arribaven als pobles, les anomenades “barraques de fira”; on dins 
de petits carruatges, envelats o espais inusuals, es feien petites representacions amb un 
públic molt proper.
Espectacle tots públics | 30 minuts

La bella tour, de la Cia La Bella Tour
La Bella Tour és una paròdia sobre dos pallassos de la vella escola que intenten sobreviure 
al món modern fent l’únic que saben fer. 
És la història de dos amics que a vegades deixen que els seus problemes personals 
surtin a la llum, oblidant que el públic n’és testimoni. Dos personatges sense sentit del 
ridícul, que intenten seguir amb el seu propòsit passi el que passi,   
portar l’espectacle endavant i aconseguir les rialles del públic.
 Espectacle tots públics | 35 minuts
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PUJA AL TREN
DE LA
FESTA MAJOR!

CONCURS
D’INSTAGRAM
Podrà participar qualsevol persona que publiqui una fotografia o un vídeo a través de la 
xarxa social Instagram tenint el perfil públic. Per a fer-ho caldrà que l’etiqueti amb els 
hashtags #fmpsip i segueixi el perfil @fmpsip. 

El període de participació serà la durada de la Festa Major, del 24 al 28 d’agost del 2017 
a les 23.30h.

El tema és: Gaudeix de la Festa Major!

Premis:
1r premi: un àpat per a dues persones en un restaurant de la vila.
2r premi: una entrada doble per a l’espectacle a escollir de la programació estable de 
teatre, música i dansa de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
3r premi: una caixa multiexperiències per a una persona.
Premi especial al repte #fmp5ip: un pernil i un lot de vins i caves.

Els guanyadors seran publicats a través d’Instagram i Twitter, i notificats via missatge 
a partir del 5 de setembre. El concurs quedarà desert en el cas que els guanyadors no 
contactin amb l’organització passats 15 dies hàbils després d’haver-los anunciat.

El jurat del concurs estarà format per una comissió de 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.

La publicació i etiquetatge de tota fotografia implicarà la presumpció de la seva autoria. 
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 de Palau-solità i Plegamans els drets per utilitzar-les, publicar-
les en els seus mitjans, i especialment, per a projectar-les en espais públics en dies de 
Festa Major.
Totes les fotografies publicades han de respectar el dret a la intimitat de les persones i 
a la pròpia imatge d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil 
del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants 
es comprometen a tenir el consentiment de les persones que puguin veure afectats els 
seus drets a l’honor ,a la intimitat personal, a la familiar i a la pròpia imatge.

Serà responsabilitat de qui hagi publicat les fotografies tota reclamació que pugui sorgir. 
A aquests efectes l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans podrà dirigir-se contra 
aquesta persona en cas que una fotografia resulti denunciada. 

La participació al concurs suposa l’acceptació de la totalitat de les seves bases.
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Us proposem un repte dins del concurs d’Instagram. El repte consisteix en 
publicar una sèrie de fotografies, afegint a cada una d’elles el hashtag #fmp5ip 
i el progrés de l’1/5 al 5/5 al peu de la fotografia, a les cinc parades del següent 
recorregut:

 1a Mostra del Bestiari a les 18.30h a la plaça de la Vila

 Concert dels Amics de les Arts a les 20.00h a l’Espai de Barrakes el Corral

 La Bella Tour a les 18.00h a la Plaça de Ca l’Estruch

 Tarda Castellera a partir de les 18h a la Plaça de la Vila

 ColorRain a les 16.30h a Mas Pla

Per participar del repte serà necessari complir les bases del concurs general, 
i serà imprescindible publicar una imatge de cada parada. És premiarà al millor 
repte valorant el conjunt de les cinc fotografies. Publicar una fotografia al repte 
no la descarta del concurs general. 

REPTE
#fmp5ip

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

PUJA AL TREN DE LES XARXES SOCIALS

#fmpsip
Utilitza el hashtag per pujar a la Festa Major de les xarxes socials



Consulta tota la programació, del 24 al 28 d’agost, 
al teu dispositiu mòbil amb l’aplicació FMPSIP. 

A partir del 21 d’agost.

Descarrega,t l,App
i porta la Festa Major

a la butxaca

PUJA AL TREN
DE LA
FESTA MAJOR!
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CINEMA 
A LA FRESCA
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Amb la pel·lícula ‘Vaiana’
Animació, 103 minuts · Per a tots els públics

En el món antic de les illes del sud del Pacífic, Moana, una autèntica navegant, 
viatja a la recerca d’una illa llegendària. Forma equip amb el seu heroi, el 
semidéu Maui, per creuar l’oceà en un viatge replet d’acció. En el seu viatge 
trobarà enormes criatures marines, impressionants submóns i tradicions 
mil·lenàries. 
Elecció de la pel·lícula pel procés participatiu
de Festa Major.

Dimecres 23, a les 21.00h,
a la plaça de la Vila.
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EXHIBICIÓ 
D’SKATERS,

Dimecres 23
A partir de les 19h a la Pista de 
Bàsquet del Pla de l’Alzina
Organitza: Grup de joves Skaters i scooters 
de Palau-solità i Plegamans

CONCERTS 
DE RAP I 
HIP HOP

scooters, bikers

PUJA AL TREN
DE LA
FESTA MAJOR!
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EXPOSICIONS
33è Concurs de Fotografia
Inauguració el divendres 25 a les 19.00h 
del 26 d’agost al 4 de setembre
de 18.00 a 21.00h a la Masia de Can Cortès
Coorganitza: Associació Taller de les Arts i Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans

Visites a l’Arxiu-museu de la 
Fundació Folch i Torres
26 i 27 d’agost
D’11.00 a 14.00h i de 17.00 a 20.00h
Organitza: Fundació Folch i Torres
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DIJOUS
24

SOPAR DE DURO



DIJOUS 24
18.00h | Parc de Can Linares 
(c. Castell / St Lluís)
Gimcana XL
Joves a partir de 12 anys. Inscripcions 
10 minuts abans de l’inici de l’activitat.
Organitza: Esplai el Botó

20.30h | Itinerant. Inici al Casal Popular 
la Revolta (c. Plegamans)
Correbarres de Festa Major, 
amb l’acompanyament 
de la Batukada Festukada
Preu 9 € (sense alcohol) i 10€ (amb alcohol)
Vegeu pàgina 45 (número venda tiquets)
Organitza: Casal Popular la Revolta
Col·labora: Batukada Festukada, Cal Sabater,
Bàsic Taberna, Pipa Pub, Bàsic, El Racó de la
Brenda, el Centre Cultural Andalús, els 
Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga i ICV 
Palau-solità i
Plegamans.

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

21.00h | Plaça de la Vila
Antipregó
Una alternativa políticament incorrecta 
del pregó
Organitza: El Racó d’en Gollum.

21.00h | Barrakes el Corral
Actuació del quadre de ball 
del Centre Cultural Andalús
A continuació hi haurà el vi d’honor 
a l’espai de barraques.
Organitza: Centre Cultural Andalús.

22.30h | Plaça de la Vila
Son de la Rambla, en concert

00.00h | Passeig de la Carrerada
Cursa de roba interior
Inscripcions a partir de les 23.45h 
a la porta del Pavelló d’Esports Maria Víctor.
Organitza: Deixebles del Dimoni 
de la Pedra Llarga.
Col·labora: Excavacions Marsal.

00.30h | Espai de Barrakes el Corral
El Niño de la Hipoteca

A continuació | Espai de Barrakes 
el Corral
DJ Rambla
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DIVENDRES
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DIVENDRES 25
10.00h | Espai Jove l’Escorxador
Frikimajor 
Jocs de taula, torneig de Magic i jocs de Rol.
Organitza: La Orden del Friki.

12.00h | Plaça de la Vila
Animació infantil amb 
els Farsants ‘Escuma a la
Carta’
Espectacle amb aigua, recomanable 
l’ús de roba de bany.

Es tracta d’un espectacle d’animació amb 
música en directe, escuma i un final molt 
remullat indicat per als dies d’estiu.
No es tracta de la típica Festa de l’Escuma,
sinó que l’escuma forma part de l’espectacle
com un element més. 
Tots els públics. Ningú podrà resistir 
d’enfonsar-se en aquest bany de multituds.
Escuma de colors!

17.30h | Plaça de l’Onze de Setembre
Gimcana XXS
Infants de 4 a 12 anys. Inscripcions 10 minuts
abans de l’inici de l’activitat.
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.

19.00h | Masia de Can Cortès
Inauguració de l’exposició de
las 33a edició del concurs de
fotografia de Festa Major i 
lliurament de premis
Coorganitza: Associació Taller de les Arts i
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.



21.00h | Plaça de la Vila
Pregó de la Festa Major 
a càrrec de José Corbacho

A continuació | Plaça de la Vila
Ball de Gegants

21.30h | Espai de Barrakes el Corral
Actuació del quadre de ball del
Centre Cultural Andalús
Organitza: Centre Cultural Andalús.



22h | Itinerant Centre de la Vila
Dinamització amb la Banda de
Jazz Moby Dixie i Màgia de Prop 

22.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Inauguració Programació 
Infantil amb l’espectacle Ni Cap
ni Peus de Circ Vermut

23.00h | Barrakes del Corral
Festa Cubana 
amb Salsa de Reyes
Organitza: Associació A tu Ritmo.

01.00h | Espai de Barrakes el Corral
Los 80 Principales

A continuació | Espai de Barrakes el Corral
DJ Chekeré
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DISSABTE
26



DISSABTE 26
07.00h | Itinerant. Inici: plaça de Sant Genís
Matinades
Organitza: El Ramat.

09.00h | Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Víctor-Sala B
XXIV 3x3 de Bàsquet
Informació i inscripcions a la pàgina de 
Facebook de l’Atlètic Club Palau de Plegamans.
Organitza: ACB Palau de Plegamans.

09.00h | Sala Polivalent 
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.

10.00h | Plaça de la Vila
Gimcana Gegantera familiar 
Amb proves relacionades amb 
els gegants, capgrossos i músics.
Organitza: Gegants i Grallers 
de Palau-solità i Plegamans

10.30h | Camp de futbol entre els carrers 
Arquitecte Puig Boada i Camí Reial
Campionat de Bitlles Catalanes
Taller per a infants i campionats 
per a tots els nivells
Organitza: Associació de Bitlles Catalanes
Palau-solità i Plegamans “Va, Tornem-hi”.

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

12.30h | Plaça de l’Onze de Setembre
Concert Vermut 
Organitza: Cabres i Vaques 
de Palau-solità i Plegamans.

17.00h | Mas Pla
ColoRain
La millor festa dels colors i de l’aigua, per a
totes i tots. Col·labora amb Càritas portant 
el teu aliment.
Organitza: Colorain-MJP.
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17.30h | Itinerant. Inici: pg de la Carrerada
Cercavila de la Tarda Castellera,
entrada a plaça 

18.00h | Plaça de la Vila
Tarda castellera amb Castellers
de Caldes, Capgrossos de Ma-
taró i Minyons de Terrassa. 

Simultàniament | Plaça de la Vila
Sindriada popular
Organitza: Agrupació Sardanista 
de Palau-solità i Plegamans. 

18.00h | El Pati
Cal Titella de Galiot Teatre. La
Cabina que retrata

19.00h | Espai de Barrakes el Corral
Marató Country 
Organitza: Associació Country Can Falguera.

19.00h | El Pati
Boiiiing de Lucas Locus

20.00h | Plaça de ca l’Estruch 
Concert de Festa Major a càrrec
de l’Orquestra Maravella

21.30h | Plaça de la Vila
Tabalada 
Amb les colles convidades Follet Fantasma de
Sant Feliu de Codines, Dracs de Canyelles, Dia-
bles de Sant Pau d’Ordal. Espectacle a plaça
pels Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga.
Invocació pels 5 anys de colla. 

Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra
Llarga.



22.00h | Itinerant. Inici: plaça de la Vila
Correfoc amb les colles de dia-
bles: 
Follet Fantasma de Sant Feliu de Codines,
Dracs de Canyelles, Diables de Sant Pau 
d’Ordal.
Espectacle amb foc, recomanable seguir 
les instruccions generals de la pg. 48 
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra
Llarga
Col·labora: FarggiMenorquina 

23.00h | Plaça de la Vila
Nit de monòlegs amb Txabi
Franquesa

00.00h | Espai de Barrakes el Corral
Hotel Cochambre

A continuació | Espai de Barrakes el Corral
DJ Òscar Rubio&Àlex Argemí

00.30h | Plaça de Ca l’Estruch 
Ball de Gala a càrrec 
de l’Orquestra Maravella

06.00h | Itinerant. 
Inici: Espai de Barrakes el Corral
6a Empalmada
Si et quedes amb ganes de gresca...nosaltres
seguim de xerinola! Un cop tanquin les 
barrakes la txaranga ens portarà a la festa! 
Deejays, xocolata de-festa, canó d’escuma,
sorpreses i regals! No t’ho perdis!
Organitza: Les Empalmades- MJP.
Col·labora: Centre Cultural Andalús.
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DIUMENGE 27
09.00h | Bosc de Can Pavana
37a Cursa Popular Maria Víctor
Preu 5,00€ (a partir de 5 anys, menors de 10
anys gratuït) - Veure notes a la pàgina 
d’inscripcions. 

09.05h | Bosc de Can Pavana
Caminada Popular Maria Víctor
Preu 4,00€ (a partir de 5 anys, menors de 10
anys gratuït) - 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.

17.30 | Plaça de Ca l’Estruch
Jocs Rurals
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i
Plegamans.

18.00h | El Pati
Taller de Circ Bótes. La Cabina
que retrata
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18.25h | Plaça de l’Onze de Setembre
1a Mostra de Bestiari
Presentació de cada bèstia i colla amb ball de
presentació. 
Exposició de les besties: La Godra de Caldes de
Montbui, el Borinot del Vendrell, el Cabrot del
Vendrell, el Ceballot de Montornès, el Senglar
de Rubí i el DracGall de Castellgalí. 

Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra
Llarga.
Col·laboren: PipaPub, Systematic, J. Grau 
Pintors, Excavacions Marsal, Pertex, Frio
Palau, Arvitec, FarggiMenorquina.
Agrupació de Bestiari Festiu i Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

19.00h | El Pati
Teatre de titelles: Palla, fusta,
pedra a càrrec de Galiot Teatre



19.00h | Plaça de la Vila
Cantada d’Havaneres a càrrec
de Peix Fregit i Escamarlans de
Palau
A la mitja part, lliurament de rom cremat. 
Col·labora: Deixebles del Dimoni de la Pedra
Llarga.

19.00h | Espai de Barrakes El Corral
Ball en línia
Organitza: Casal de la Gent Gran.

19.30h | Camp de Futbol Municipal 
Francesc Serracanta
Partit de futbol: 
F.C. Palau-solità i Plegamans –
Sant Quirze F.C.
Organitza: Futbol Club Palau-solità 
i Plegamans.

21.00h | Espai de Barrakes el Corral
Actuació de Candombe Bantú.
Cultura, ritme i dansa uru-
guaia. 

21.30 | Plaça Onze de Setembre. Itinerant. 
Cercavila de les Bèsties
Espectacle amb foc, recomanable seguir les
instruccions generals de la pg. 49 
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra
Llarga.

00.00h | Espai de Barrakes el Corral
Dr. Prats

A continuació | Espai de Barrakes el Corral
DJ OGT
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DILLUNS 
28
FESTA MAJOR PETITA
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DILLUNS 28
FESTA MAJOR
PETITA
09.00h | Itinerant. Inici: pl. de St. Genís
Matinades Infantils
Organitza: El Ramat.

10.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Festa de l’Aigua
Parc amb jocs d’enginy, aquàtics i refrescants.
Inflables i inflable per a adults.
Acte amb aigua, recomanable l’ús de roba de
bany.

13.00h | Pavelló d’Esports Maria Víctor
Dinar i ball de la gent gran
Organitza: Casal de la Gent Gran

16.30h | Espai Barrakes el Corral 
Festa infantil
Organitza: Centro Cultural Andalús 

18.00h | El Pati
La Bella Tour. 
La cabina que retrata

19.00h | Espai Jove l’Escorxador
Concurs de Cuina 
de Supervivència
Concurs per a malabaristes de la cuina! 
Categoria infantil i adults. Inscripcions prèvies.
Places limitades.
Organitza: La Descoordinadora

19.00h | Itinerant. 
Inici: pl. Onze de Setembre
Correfoc Infantil 
Amb les colles convidades: Follet Fantasma 
de Sant Feliu de Codines, Banyetes d’Horta,
Diables de Castellar. 
Espectacle amb foc, recomanable seguir les
instruccions generals de la pg. 49 
Organitza: Els Deixebles del Dimoni de la
Pedra Llarga.
Col·labora: FarggiMenorquina.
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20.00h | Espai de Barrakes el Corral
Els Amics de les Arts, en con-
cert familiar

20.00h | Plaça de la Vila
Concert de jazz amb 
Funkystep&They Sey Sisters

22.30h | Espai de Barrakes el Corral
Castell de Focs en memòria de
Josep Maria Vilardell
Gentilesa de Petardos CM i CIALFIR

A continuació | Espai de Barrakes el Corral i
Carrerada
Espectacle de Malabars de Foc
Organitza: Els Deixebles del Dimoni de la
Pedra Llarga.

22.40h | Espai de Barrakes el Corral
Foto-sketch del concurs 
d’Instagram

23.30h | Espai de Barrakes el Corral
Concert de fi de festa 
amb Homicidio Auditivo 
i Megalomania

A continuació | Espai de Barrakes  
el Corral 
Música enllaunada



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

Telèfons d’interès
Masia de Can Cortès – Casa de Cultura  
T: 938 644 177
Espai Jove l’Escorxador
T: 938 645 118
Policia Local 
T: 938 649 696 (24h)
Centre d’Atenció Primària (CAP) 
T: 938 649 898

VENDA DE TIQUETS

Correbarres de Festa Major 
Preu: 9€ sense alcohol i 10€ amb alcohol.
Venda de tiquets al Casal Popular la Revolta
(c/Plegamans, 12) el 18 i el 21 d’agost de
19:00 a 21:00 hores. Nombre de tiquets limi-
tats. Per a més informació, busca’ns al Face-
book!  

Esmorzar Popular
Preu: 3,50€. Venda anticipada de tiquets a
Can Cortès, del 21 al 24 d’agost de 18.30h a
21.00h, i també a la plaça de la Vila el dijous
24 durant el Sopar de Duro i divendres 26,
durant la Ballada de Sardanes.

INSCRIPCIONS

Concurs de Cuina 
de Supervivència 
Trobareu l’autorització per a menors d’edat i
el formulari d’inscripció a 
www.espaijoveescorxador.cat a partir del 24 de
juliol i a l’Espai Jove l’Escorxador els dies 21,
22, 23 d’agost de 10:00 a 14.00h. El mateix
dia 28, si queden places lliures.

Sopar de Duro 
Les reserves de taules pel sopar es podran fer
a Can Cortès, per telèfon o presencialment, els
dies 21, 22 i 23 d’agost, de 16.00 a 21.00h.
Les places per al sopar són limitades.

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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37a Cursa Popular Maria Víctor
Preu: 5,00€. A partir de 5 anys, menors de 10
anys gratuït. Places limitades.

Inscripcions: Del 19 de juliol al 20 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 22 al 24
d’agost de 10.00 a 13.30h i de 17.00 a
20.00h.

La recollida dels dorsal, i les samarretes es
farà al pavelló d’esports Maria Víctor del 22 al
24 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 es podrà consultar el mateix dia de
la cursa als plafons i al lloc web de l’Ajunta-
ment. Es donarà premi als 3 primers corredors
masculins, a les 3 primeres corredores feme-
nines, als 3 primers corredors locals, a les 3
primeres corredores locals, al corredor més
gran i al més petit d’edat, que hagin comple-
tat el recorregut. El lliurament es durà a
terme a les 10.30h al costat de l’arc d arri-
bada.

Caminada Popular Maria Víctor
Preu 4,00€. A partir de 5 anys. Gratuït per a
menors de 10 anys. Places limitades.

Inscripcions: El 21 d’agost de 17.00 a 20.00h i
del 22 al 24 d’agost de 10.00 a 13.30h i de
17.00 a 20.00h, al Pavelló d’Esports Maria Víc-
tor. No s’admetran inscripcions el mateix dia.

Es lliurarà una samarreta tècnica en tramitar
la inscripció. A l’arribada tots els participants
rebran una ampolla d’aigua i el tiquet per a
l’esmorzar.

No s’admetran inscripcions el mateix dia de la
Cursa

No tot s'hi val! Campanya 
contra les agressions sexistes 
a Barrakes
Enguany l'espai de Barrakes treballarà estre-
tament amb l’Ajuntament per evitar i prevenir
les agressions sexistes durant la Festa Major.
Les entitats de Barrakes han estat formades
per prestar la seva ajuda en cas que vegin o
tinguin coneixement d'alguna agressió sexista.
Si veus o vius alguna situació d'agressió i ne-
cessites un acompanyament, no dubtis en
anar a la Karpasana o a qualsevol Barraka,
els/les Agents de Prevenció t’ajudaran (porten
un mocador lila a mode identificatiu).
Si vols assabentar-te sobre els recursos d'a-
tenció i acompanyament en situació de violèn-
cies masclistes i la lluita contra aquestes, o
vols més informació sobre la campanya, diri-
geix-te a la Karpasana.
Per una festa major lliure d'actituds i agres-
sions sexistes, informa-te'n!
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NO 
NO

és

PER UNA FESTA MAJOR LLIURE
D'ACTITUDS I AGRESSIONS 
SEXISTES, BUSCA EL MOCADOR LILA 
INFORMA-TE'N!

• Les actituds sexistes no són tolerades
• Una agressió és un abús de poder 

d’una persona sobre una altra
• No volem actituds d’aquest tipus durant la Festa Major
• Gaudiu de la Festa Major, relacionant-vos lliurement



NO T’ADORMIS 
DAVANT DEL FOC!
Si participeu als actes de foc...

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

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’esten-
drien 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.

Mantingueu sempre una distància prudencial
amb els elements de foc.

Si teniu menys de 16 anys, cal que vingueu
acompanyats per un adult.

Durant un acte de foc, una bengala de color
verd intens indicarà l’aturada de l’acte. Deixeu

la plaça o el centre del
carrer lliure.

Recorreguts del correfoc
Itineraris: 
Correfoc: plaça de la Vila, Camí Reial, 
c. Barcelona, c. Don Bosco, passeig de la Carre-
rada, c. Padró i plaça Onze de Setembre, 
Correfoc Infantil: plaça Onze de Setembre, 
c. Barcelona, c. Padró, passeig de la Carrerrada,
Espai de Barrakes El Corral.

Si només voleu mirar i seguir els actes de foc...

Seguiu les recomanacions dels organitzadors i
dels serveis de seguretat ciutadana a fi que la
vostra participació a l’acte esdevingui una au-
tèntica 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 envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació
i no agafeu ni destorbeu cap dels seu membres.

CORRE FOCS!

Com vestir per participar 
al Correfoc o al Correfoc Infantil
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 un acte de foc passa 
pel vostre carrer...
Mantingueu les portes i les finestres tancades,
les persianes abaixades, els aparadors i vidres
protegits i els tendals recollits. 

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

No col·loqueu cap element que pugui obstacu-
litzar 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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LA KARPASANA 
DE LA FESTA MAJOR 
Espai informatiu nocturn sobre temàti-
ques relacionades amb la salut. 

Si tens dubtes sobre alguna substància, sobre
el seu ús i abús o els seus riscos; sobre sexua-
litat, 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 de la Festa Major, a l'Es-
pai de Barrakes el Corral!

Dijous, de 23.00h a 5.00h
Divendres, de 00.00h a 5.00h
Dissabte, de 00.00h a 5.00h 
Diumenge, de 00.00h a 5.00h
Dilluns, de 23.00h a 01.00h

RÀDIO PALAU 
Programació especial de Festa Major 2017

Com a mitjà de comunicació local de referèn-
cia, de proximitat i més immediat, Ràdio
Palau serà en directe aquesta Festa Major
amb una programació especial entre els dies
26 i 29 d'agost, ambdós inclosos. Ràdio Palau
fa seguiment de la festa gran del poble amb
connexions en directe, música i entrevistes
entre les 17 i les 21h. Ens pots seguir a través
del 91.7 de la FM o bé a través d’internet a
www.radiopalau.cat i via dispositius mòbils. 

PER FESTA MAJOR,
NO T’ADORMIS!
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 prime-
res 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.

GRÀCIES PER FER DE PALAU-SOLITÀ I PLEGA-
MANS UN POBLE NET I SOSTENIBLE



El dilluns 28 d’agost 
és dia festiu a la població.

Per a qualsevol emergència durant un acte de
Festa Major cal posar-se en contacte amb l’o-
ficina de la Policia Local a través del telèfon
938 649 696. Si es tracta d’un accident im-
mediatament hi derivaran una equip de pri-
mers auxilis.

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 co-
rrefocs.

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 as-
sociacions. Queda prohibida la venda de begu-
des alcohòliques als menors de 18 anys
d’acord amb la normativa vigent de la Genera-
litat de Catalunya.

El fet d'acudir als actes de la Festa Major im-
plica que s'accepta que l'Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans faci i difongui foto-
grafies i vídeos de les persones presents.

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

Els actes han estat organitzats per les asso-
ciacions culturals, juvenils i esportives, i l’A-
juntament de Palau-solità i Plegamans a
través d’un procés participatiu format per per-
sones representants de les associacions muni-
cipals i del Mulla’t per la Festa Major.

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

DIA DE L’INFANT A LA
FIRA D’ATRACCIONS
La Fira d’Atraccions de la
Festa Major es perllongarà,
com cada any, fins dimarts
29 d’agost, amb l’objectiu
d’oferir als nens i nenes una
jornada extra de diversió. 
A més, en aquesta ocasió, i
només aquest dia, el preu de
les atraccions serà d’un euro i
mig. 
Aprofita-ho i vine a la Fira
d’Atraccions!
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PUJA AL TREN DE LES XARXES SOCIALS

#fmpsip
Utilitza el hashtag per pujar a la Festa Major de les xarxes socials

@palauplegamans
@fmpsip
#fmpsip

Ajuntament
de Palau-solità
i Plegamans

Ajuntament
de Palau-solità
i Plegamans

@ajpsip
@fmpsip
#fmpsip
#fmp5ip

Accés directe a l’APP
de la Festa Major




