REGIDORIA FESTES POPULARS
Consolidació de les següents Festes Populars a Palau-solità i Plegamans.

Revetlla de Cap d’Any
 Any 2019: Canvi d’ubicació al Pavelló Municipal Maria Víctor per augment de
l’aforament.
 Entrada: 1600 persones
 Servei de bar a càrrec entitat Cabres i Vaques
 DJ
 Photocall i cotilló
 Valoració: molt positiva

Nit de Reis
 Treball previ amb les entitats participants de la Cavalcada.
 Coordinació diverses àrees de l’Ajuntament.
 Consolidació de l’espectacle de màpping, abans del lliurament de la clau màgica
per part de la Sra. Alcaldessa.
 Increment de la seguretat: major lloguer de tanques any 2018-2019
 Cavalcada amb vint elements.
 Llançament de 350Kg de caramels i 30 Kg de carbó dolç.
 Lloguer serveis WC instal·lats al carrer Can Cortès cantonada Camí Reial. 20182019.
 Lliurament de les cartes dels nens als Reis a la Masia de Can Cortès.
 Tradicional botifarrada popular a càrrec de l’entitat Associació Pessebrista. Es
reparteix 800 litres de brou i 2900 botifarres.
 Valoració: molt positiva

Carnestoltes











Treball previ de procés participatiu amb entitats i AMPES del municipi.
Participen cada any al voltant de 600 persones.
Rua pels carrers del municipi amenitzat per un Spike.
Festa a la Pista semi coberta, últim any DJ a petició de les entitats i les AMPES
Berenar popular
Coreografia de les Comparses guanyadores
Lliurament de premis en metàl·lic.
Premi de consolació pels participants: Pa de pagès i botifarra.
Festa de caire familiar.
Valoració positiva

Festa de Sant Joan
 Treball previ de procés participatiu amb entitats del municipi.
 Any 2018: canvi d’ubicació de la Plaça de la Vila a la Plaça de Ca l’Estruch per
augmentar l’aforament. Aquesta edició s’han superat les 800 persones.
 Augment lloguer serveis WC
 Arribada de la Flama del Canigó a les 20h.
 Lectura manifest de la Flama del Canigó. Actuació entitats.
 Correfoc i encesa de la foguera a les 21.30h a càrrec de l’entitat Deixebles del
Dimoni de la Pedra Llarga.
 Sopar a la fresca a les 22.30h. Les persones participants s’han de portar el sopar.
 Repartiment de coca a càrrec de l’entitat Vaques i Cabres.
 Ball i discoteca mòbil. Les últimes edicions a càrrec de l’Orquestra Titanium.
 Nits sense incidències remarcables.
 Valoració positiva

Festa Major
 Fruit d’un treball conjunt entre el consistori i el Procés participatiu, al voltant
d’unes 20 entitats. Es comença a treballar el tercer trimestre de l’any anterior.
 Coordinació entre diverses àrees de l’Ajuntament.
 La Festa Major acull sobre una vuitantena d’actes en els següents àmbits:
















Cinema
Concurs de fotografia
Concurs d’Instagram
Exposició de fotografia
Exhibició d’Skaters
Sopar popular
Balls
Concerts totes les nits
Festa familiar
Ballada de sardanes
Castells
Activitats familiars
Activitats esportives. Menció apart la cursa popular Maria Víctor.
Correfocs
Espectacles de teatre i circ.

 Consolidació de l’espai infantil el Pati per realitzar els espectacles de teatre i circ
familiar.
 Consolidació de l’espai Barrakes per realització dels concerts. Servei de bar a
càrrec de les entitats.
 L’any 2018: la plaça de la Vila es converteix en plaça de 9 ha descarregar els
Minyons de Terrassa un castell 3 de 9 amb folre.
 Instal·lació a l’any 2018 d’un tobogan urbà
 Gran afluència de públic a tots els actes proposats
 Valoració: Molt positiva

Festa Castanyera
 Festa pròpia de la vila, en la qual s’inclou la mostra de moniatos disfressats.
Aquest any s’ha arribat a la XXIV Festa Castanyera i XXIII Mostra de Moniatos.
 Treball previ de procés participatiu amb les AMPES del municipi.
 Participació cada any al voltant de 800 persones.
 Festa a la Pista semi coberta amb grup musical familiar.
 Es reparteixen 150 Kg de castanyes torrades i 40 litres de vi moscatell amb
l’ajuda de l’entitat Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga.
 Obsequi a tots els alumnes participants a la mostra de moniatos, consensuat
entre les AMPES i l’Ajuntament.
 Festa de caire familiar.
 Valoració: molt positiva

Subvencions
 Subvencions a les entitats mitjançant la convocatòria de places d’Associonisme
i Innovació, s’estudia el projecte, quantia, justificació i control.
 Atorgació per part de la Diputació de Barcelona de la subvenció Activitats
Culturals a les Festes Major. Any: 2017-2018. Justificat. A l’any 2019 es torna a
demanar.
 Atorgació de la Generalitat de Catalunya Programa.cat a diversos espectacles
de la Festa Major. Any 2017-2018. Obertura de sol·licitud el 14 de maig de 2019.

Altres
 Col·laboració amb les entitats i associacions amb material i logísticament a les
festes organitzades per aquestes per interès general del municipi.

