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Benvinguts/des,

Per ajudar-nos a aixecar el vol cap al cel en 
busca de nous horitzons, els últims colors 
de l’estiu i el vent encara càlid ens porten, un 
any més, la Festa Major de Palau-solità i Ple-
gamans. Una mirada des de dalt de tot ens 
transportarà, pausadament, a recuperar el 
ritme de les nostres vides. El cel ens recorda 
que no tenim límits i que el podem conquerir 
simplement pujant en un globus i fent un cop 
d’ull per sobre de la cistella.

Aquest any, la Festa Major vol ser un globus 
gegant, perquè volar en un d’aquests artefac-
tes és una experiència màgica que combina 
l’emoció, la serenitat, el relax i el paisatge. 
Gaudiu amb els vostres familiars i amics d’un 
suau passeig pel cel de la nostra vila.

Portats pel vent, contemplarem la bellesa 
d’una alba inoblidable. Mentre el sol acaba 
de pintar de colors el món, nosaltres jugarem 
amb el vent tocant els núvols per damunt de 
les muntanyes i dels boscos i podrem gaudir 
d’una festa única.

Aconseguirem fugir de les presses, de l’es-
très i de la rutina diària i gaudirem de la pau 
i de la llibertat de cavalcar a lloms del vent.

Volar en globus és un somni que la majoria 
de persones encara no han tingut la possibi-
litat de fer realitat. En aquesta Festa Major: 
Aixeca el vol amb nosaltres!

Aixeca el vol i gaudeix de la teva festa!

Bona Festa Major!



Salutació de l’Alcalde
Salutació del regidor  
de Festes Populars
El Procés Participatiu
Tarda castellera
III Mostra de bestiari
El Pati
Plànol de Festa Major
Espais de la Festa Major
Concurs d’Instagram
Repte #fmp5ip
L’App de la Festa Major
Cinema a la fresca
Exhibició d’Skaters, scooters 
Exposicions

Dijous 29
Divendres 30
Dissabte 31
Diumenge 1
Dilluns 2

Informació notes d’interès
No us adormiu davant del foc!
Recorreguts dels Correfocs
Informació general

Edita: Ajuntament  
de Palau-Solità i plegamans

Redacció: Àrea de Festes Populars i  
Tradicionals i Àrea de Comunicació

Imatge de portada, disseny i maquetació: 
Intus comunicació s. l.

Tiratge:  
· llibre oficial: 6.000 exemplars
· programa de mà: 2.000 exemplars  
(distribució gratuïta)

6
7

8
10
12
14
18
20
22
23
24
25
26
27

28
30
34
40
46

50
52
53
54

Índex



76

Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,

Un any més ha arribat l’últim dissabte 
d’agost i, amb ell, la Festa Major. Tot just 
abans de tornar a la rutina del dia a dia, a 
Palau-solità i Plegamans ens disposem a ce-
lebrar la nostra Festa Major. Aquests han de 
ser dies de retrobament entre veïns i veïnes 
als carrers i places de la nostra vila, on po-
dem divertir-nos plegats.

Les festes majors són el reflex de l’ànima dels 
pobles i ciutats. Fem que la nostra vila sigui 
exemple de civisme, respecte i companyonia. 
Rebutgem, tots plegats, els mals comporta-
ments i, sobretot, lluitem per eradicar-ne les 
actituds masclistes, LGTBI-fòbiques, racistes i 
de qualsevol tipus de discriminació i violència.

En aquest programa hi trobareu cinc dies 
plens d’activitats per a tots els gustos i 
edats. Unes activitats pensades des del Pro-
cés Participatiu de Festa Major i el Mulla’t, 
dos espais de participació ciutadana oberts 
a entitats i joves que dediquen el seu temps 
i esforç a elaborar aquest programa de Fes-
ta Major i a realitzar moltes de les activitats 
que hi trobareu. Vull aprofitar aquestes línies 
per agrair-los a tots i totes la seva tasca i im-
plicació.

Us desitjo una bona Festa Major!

Salut i República  

Jordi Plaza Nualart
Regidor de Festes Populars

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,

És un orgull per a mi poder fer aquesta saluta-
ció. En primer lloc perquè aquesta és la primera 
vegada que puc fer-ho en qualitat d’alcalde i, en  
segon  terme,  perquè  la  Festa Major,  per  mi,  
representa  un  esdeveniment molt especial que 
reforça l’esperit de pertinença al poble de tots 
els veïns i veïnes. 

La Festa Major és una demostració cultural del 
nostre poble que impulsa i reforça el teixit asso-
ciatiu de la vila i que ofereix com a resultat un 
programa d’activitats festives en què la tradició 
i la innovació es fusionen. Són dies de diversió, 
de retrobaments i de compartir amb els amics 
i la família totes aquelles inquietuds, alegries, 
projectes de futur i experiències passades.

El programa de la Festa Major reflecteix 
l’essència de Palau-solità i Plegamans, un 

poble actiu, participatiu, amb una gran vida 
associativa, culturalment ric, cívic i solidari.

Gaudim, ballem, fem-nos nostres els carrers, 
sempre sense perdre de vista el respecte a 
l’altre, el descans veïnal i el respecte a viure i a 
moure’s en llibertat, sense cap agressió mas-
clista ni  cap discriminació envers cap col·lectiu.

Per últim, agraeixo a tothom, entitats, ciutada-
nia i serveis municipals perquè han aconse-
guit, amb el seu esforç i implicació, que aquest 
any pugui ser possible, un cop més, la festa 
més esperada, la nostra. Estic convençut que 
sabrem gaudir en equilibri entre diversió i civis-
me d’aquesta Festa Major 2019.

Bona Festa Major!

Oriol Lozano Rocabruna
Alcalde de Palau-solità i Plegamans

Salutació Salutació
ORIOL LOZANO ROCABRUNA

ALCALDE DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
JORDI PLAZA NUALART

REGIDOR DE FESTES POPULARS
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Agrupació 
Sardanista

Cabres i Vaques

FC Palau-solità  
i Plegamans

Dissabte del  

Col·leccionista

Casal de la Gen Gran

Casal Popular  

la Revolta

Fancon

Candombe Bantú
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Scolfling Club de Rol

El procés participatiu de Festa Major està for-
mat per representants de diverses associa-
cions del municipi implicades amb les Festes 
Populars i Tradicionals, així com per represen-
tants del Mulla’t per la Festa Major i la taula de 
treball de l’Espai de Barrakes. Aquestes dife-
rents 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 inter-ge-
neracional on tots els vilatans de Palau-solità i 
Plegamans trobin el seu espai.

Amb l’objectiu de dissenyar una festa iden-
titària, tot mantenint aquells actes consoli-
dats 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 de-
bat i del consens. Així doncs, després de tot 
aquest esforç, només ens queda desitjar-vos 
una molt bona Festa Major!

Flyng Squirrels  Ultimate Club

Country Can Falguera

Deixebles del Dimoni  

de la Pedra Llarga

Esp
lai e

l B
otó

Am
ic

s 
de

l F
er

ro
ca

rr
il

Grup Graller  

el Ramat

Bitlle
s Catalanes
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Associació Onwheels 2.0

L’Ordre del Friki

Festukada

Atlètic Club Bàsquet

Les Empalmades
Centre

 Cultural Andalús

Els Tabalauencs



Actuacions de: 
Castellers de Caldes 
Capgrossos de Mataró 
Minyons de Terrassa

Cercavila de la Tarda  
Castellera, entrada a plaça
17.30 h | Itinerant. Inici: 
passeig de la Carrerada

Inauguració de la Plaça  
de la Vila com a Plaça  
Castellera de Nou
18 h | Plaça de la Vila
Convidades d’honor al balcó 
de l’Ajuntament, les jugadores 
del Bàsquet ACB Palau Júnior 
Femení.

  Tarda 
Castellera 
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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 barcelo-
nins als ciutadans de Mataró. Actualment, el 
número de socis és de més de mil.

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 pla-
ces del Maresme, Catalunya i l’estranger, com 
més alts millor i sempre des del respecte a 
un estricte mètode d’assaig, pel qual no inten-
ten 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.

COLLA CASTELLERA DE CALDES
L’any 1995 un grup de joves pertanyents al Ball 
de Diables de Caldes es proposaren fer un cas-
tell 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 van 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 què van poder 

descarregar el 3 de 7, el 4 de 7 i 3 pilars de 5 al 
llarg de l’any. Posteriorment van carregar un pa-
rell de 3 de 7 més les temporades 2005 i 2006.

La temporada 2012 la colla va aconseguir 
una fita molt perseguida però sempre llu-
nyana: 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.

MINYONS DE TERRASSA
Els Minyons de Terrassa van fer la seva presen-
tació pública el dia 14 de juliol del 1979. Malgrat 
que a la seva ciutat no hi havia una tradició cas-
tellera la colla va experimentar un important i 
ràpid progrés tècnic que els ha portat a ocupar 
una posició capdavantera entre les més de sei-
xanta 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 te-
nir 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, ex-
posicions, conferències, debats, ...



1312



PROGRAMACIÓ

L’espai de Circ i Teatre de Carrer de la Festa Major 

Pati de l’Escola Folch i Torres d’educació infantil
Entrada per la rambla Mestre Pere Pou
Plaça de Ca l’Estruch

Inauguració dels espectacles infantils,  
divendres 30 a les 22.30 h
a la Plaça de Ca l’Estruch

Horari espai el Pati:  
de dissabte a dilluns  
a partir de les 18.30 h fins l’últim passi

espai lliure de fum
prohibida l’entrada d’animals domèstics

DIVENDRES 30 D’AGOST
hora espectacle companyia gènere minuts
22.30 h Fili Busters Mortelo&Manzani Circ 45

DISSABTE 31 D’AGOST
hora espectacle companyia gènere minuts
18.30 h Laberint II Itinerania Instal·lació 180
18.30 h Jocs, Ludobaby 

i taller creatiu
Activijocs Instal·lació 180

19.30 h El Secret  
de la Nanna

Anna Roca Teatre 10

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
hora espectacle companyia gènere minuts
18.30 h Jardí de petits, 

camerino 
maquillatge i 
jocs gegants

El burro dels Jocs Instal·lació 180

18.30 h Espai telers Què fas Carlota? Instal·lació 180
19.30 h Betu  

el Pallasso
Albert Vinyes Clown 60

DILLUNS 2 DE SETEMBRE
hora espectacle companyia gènere minuts
18.30 h Ludus Jordi del Río Teatre 50
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DE LA FESTA MAJORDEL 30 - 31 D’AGOST A L’1 - 2 DE SETEMBREEL PATI
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BETU EL PALLASSO  
de la Cia. Albert Vinyes
L’espectacle d’en Betu és l’essència del pa-
llasso propi d’Albert Vinyes, un recull de nú-
meros de creació pròpia que han passejat 
per diversos escenaris, des de carrers, petits 
menjadors fins a grans teatres i pistes de circ.
Un conte d’animals amb actors triats entre 
el públic que ens parla de l’amor amb humor, 
el mític número de l’acròbata, la màgia que 
surt per art de màgia (o no) i el llegendari 
número del monociclista que acaba amb el 
voluntari damunt les espatlles. 
Espectacle tots públics | 60 minuts

JARDÍ DE PETITS, TALLER DE 
MAQUILLATGE I JOCS GEGANTS  
de la Cia. El Burro dels Jocs
Creació i dinamització d’espais de joc.

ESPAI TELERS  
de la Cia. Què fas Carlota
Creació i dinamització d’espais de joc. 

LUDUS  
de la Cia. Jordi del Río
Ludus és un lloc de desconnexió, un petit 
món al marge de la realitat, ubicat en un es-
pai temps qualsevol de la nostra societat. 
D’una manera lúdica, viuràs situacions quo-
tidianes i tan universals com anar de part o 
contemplar un dia plujós. I a més, a Ludus, 
riuràs, compartiràs, faràs amics, ballaràs, 
t’enamoraràs…

Benvinguts a Ludus, un espectacle de teatre 
d’humor, sense text. Joc escènic, imagina-
ció, surrealisme, emocions i molta interacció 
amb el públic, que està convidat constant-
ment a participar del joc.

Tot és a punt per començar! Només et cal 
agafar una maleta i deixar-te portar. I la pri-
mera persona escollida serà… Vostè! 
Espectacle tots públics | 50 minuts

FILI BUSTERS  
de la Cia. Mortelo&Manzani  
La nova aventura arriscada en la qual  Mor-
telo&Manzani, els actuals ensinistradors de 
l’Elefant del Trapezi, posaran en perill les 
seves vides i les de tot el públic que envol-
ti l’escenari a menys de quatre metres de 
distància. Divertidíssima proposta de circ i 
pallasso, amb tècniques de circ (funambu-
lisme) amb un aparell únic! 
Espectacle tots públics | 45 minuts

LABERINT II 
Molts camins però només una sortida. Un secret 
amagat en una torre central. Laberint II és un mar 
de parets de colors ple d’encreuaments que rep-

ten els participants més intrèpids amb enigmes 
visuals i portes d’habilitat. El gran format creix 
amb aquesta instal·lació de lliure participació on 
perdre’s serà la millor de les aventures!

EL SECRET DE LA NANNA 
de la Cia. Anna Roca
Us imagineu un conte desplegat dins d’un 
camió? La Nanna i el seu company són dos 
imaginautes que recorren el món amb un ca-
mió per a explicar un secret. Aparquen a totes 
les places que troben per poder compartir el 
que porten a la caixa del camió. Tothom qui 
vulgui, pot entrar i descobrir el conte desple-
gat més gran del món. 10 minuts màgics, en 
grups de 10 persones, dins d’un camió. 

JOC, LUDOBABY I TALLER CREATIU  
de la Cia. Activijocs
Creació i dinamització d’espais de joc

SINOPSIS
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C. FOLCH I TORRES

CAMÍ REIAL

C. COMERÇ

C. RIERETA

AV. CATALUNYA

RAMBLA MESTRE PERE POU

C. SECRETARI GIL

C.
 S

A
N

T 
LL

UÍ
S

CASTELL DE
PLEGAMANS

CAMÍ DE LA SERRA

C. CA
N

 CO
RTÈS

C. DOM BOSCO

C. DE PADRÓ

C. D’ANSELM CLAVÉ

C. BARCELON
A

CAMÍ DE CAN PAVANA

AV. CATALUNYA

C. CASTELL

01  Plaça de la Vila
02  Plaça Onze de Setembre
03  Av. Nostra Senyora de Montserrat 
04  Mas Pla
05  Plaça de ca l’Estruch
06  El pati de l’Escola Folch i Torres
07  Rambla Mestre Pere Pou
08  Espai de Barrakes 
09  Fira d’atraccions
10  Masia de Can Cortès
11  Carrer de Can Cortès
12  Sala Polivalent
13  Espai Jove L’Escorxador
14  Parc de l’Hostal del Fum
15 Bosc de Can Pavana
16  Camp Municipal de Futbol
17 Skatepark

P  Zones d’aparcament

A  Ajuntament
B  Policia local
C  Centre d’Atenció Primària
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del 28 d’agost al 2 de setembre
Plaça de la Vila
La Plaça de la Vila és l’epicentre del 
model de festa major que el procés 
participatiu planteja. És un espai que 
per naturalesa esdevé de trobada entre 
els veïns de la vila. Aquest espai cèntric 
és del tot intergeneracional, i la progra-
mació que proposa així ho reflecteix. 
Podreu trobar actes de dia i de nit, des 
de les tradicionals havaneres al concert 
de jazz, passant pel folklore i la tradició. 

del 31 d’agost al 2 de setembre 
El Pati
Després de donar la volta al món, la 
caravana del circ torna al pati de l’escola 
Folch i Torres, on es podrà gaudir d’una 
gran varietat d’espectacles. No t’ho pen-
sis més i vine al Pati de la Festa Major!

del 30 d’agost al 2 de setembre
Espai foodgonetes
Benvinguts a una petita mostra del 
món de la cultura de menjar al carrer! 
A la Rambla Mestre Pere Pou trobareu 
una oferta gastronòmica formada per 
foodtrucks, que respon a les tendències 
d’alimentació més saludables. Si cer-
ques una alternativa alimentària durant 
la Festa Major, aquest és el teu espai!

del 29 d’agost al 2 de setembre

Espai de Barrakes

del 29 d’agost al 2 de setembre
Espai de Barrakes  
Es tracta d’un punt de reunió i retroba-
ment per a infants, joves, famílies, grups 
d’amigues i amics després del llarg 
mes d’agost, que us permetrà compartir 
temps de festa amb aquells que més us 
estimeu. Un lloc especial creat per dife-
rents associacions sense ànim de lucre, 
on l’ambient festiu, popular i nocturn 
estan d’enhorabona. 

del 29 d’agost al 3 de setembre
Fira d’atraccions
Trobareu el conjunt d’instal·lacions 
recreatives que es munta amb motiu de 
la Festa Major al carrer Doctor Fleming.
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Podrà participar qualsevol persona que 
publiqui una fotografia o un vídeo a tra-
vés 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 dura-
da de la Festa Major des del 29 d’agost 
al 2 de setembre de 2019 a les 23.30 h.

EL TEMA: GAUDEIX  
DE LA FESTA MAJOR!
Premis:
1r premi: un abonament  de temporada 
de la programació estable de teatre, 
música i dansa de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans. 
2n premi: un àpat per a dues persones 
en un restaurant de la vila.
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 12 de setembre. 
El concurs quedarà desert en el cas 
que els guanyadors no contactin amb 
la organització passats 15 dies hàbils 
després d’haver-los anunciat.

El jurat del concurs estarà format per 
una comissió de professionals propo-
sats 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 copro-
pietari (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 espe-
cialment, 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 per-
sones 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 comprome-
ten a tenir el consentiment de les perso-
nes 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’Ajunta-
ment 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.

Aquest any us proposem un repte dins del concurs d’Instagram. 
El repte consisteix en publicar una fotografia, 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:

1/5  · Sopar de duro, a les 20.30 h a la Plaça de la Vila
2/5  · Animació infantil amb Escuma a la Carta, a les 12 h a la  
               Plaça de la Vila 
3/5  · Mafalda, a les 00.30 h a Barrakes 
4/5  · Colorain, a les 17 h a Mas Pla
5/5  · 3a Mostra de Bestiari, a les 19 h a la Plaça de la Vila

Per a 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. 

Aixeca el vol amb les Xarxes Socials

Repte #fmp5ip

#fmpsip
Utilitza el hashtag per pujar a la Festa Major de les xarxes socials
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Aixeca el vol amb l’APP
descarrega’t l’app i porta  

la festa major a la butxaca
Consulta tota la programació, del 29 d’agost al 2 de setembre,  

al teu dispositiu mòbil amb l’aplicació FMPSIP.  
La trobaràs a les botigues Apple Store i Google Play a partir del 20 d’agost.

Durada: 90 minuts  
Per a tots els públics

a les 21 h | a la Plaça de la Vila

SINOPSI
L’Anders, que és professor, ha 
de marxar a viure a Groenlàndia. 
Quan hi arriba, troba una 
comunitat molt tancada. Allà, 
haurà d’acceptar un nou estil de 
vida i es qüestionarà les seves 
conviccions, que fins aleshores 
havien estat ben profundes. 
Professor a Groenlàndia és una 
pel·lícula intel·ligent i tendra, en 
què el protagonista dona una 
lliçó de vida emocionant.

elecció de la pel·lícula  
pel procés participatiu  
de festa major

Cinema  
a la fresca 
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del 30 d’agost al 6 de 
setembre de 18 a 21 h  |  
a la Masia de Can Cortès

31 d’agost i 1 de setembre 
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h

Coorganitza: Associació 
Taller de les Arts i Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans

Organitza: Fundació Folch i 
Torres

INAUGURACIÓ  
A LES 19 h 

A L’ARXIU-MUSEU  
DE LA FUNDACIÓ  
FOLCH I TORRES

XXXV CONCURS 
DE FOTOGRAFIA 

VISITES

a partir de les 18 h |  
al Skatepark
Organitza: Grup de joves  
Skaters i scooters de  
Palau-solità i Plegamans

EXHIBICIÓ  
I CONCERTS  
DE RAP  
I HIP-HOP

EXHIBICIÓ 
D’SKATERS  
I SCOOTERS 

30
divendres
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Gimcana XL
hora: 17 h | lloc: Exterior Espai Jove 
Escorxador
Joves a partir de 12 anys. Inscripcions 
10 minuts abans de l’inici de l’activitat.
Organitza: Esplai el Botó

Festufarra
hora: 20.30 h | lloc: Pl. de l’11 de 
setembre. Itinerant.
Correbars pel poble amb la batucada 
Festukada. Preu tancat. 26 i 27 d’agost 
venda de tiquets a partir de les 19 h a la 
Plaça de la Vila. 
Organitza: Festukada

Sopar de “Duro”  
amb música 
ambient
hora: 20.30 h | lloc: Pl. 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

Antipregó
hora: 21 h | lloc: Pl. de la Vila
Una alternativa políticament incorrecta 
del pregó
Organitza: El Racó d’en Gollum

Festa Salsera
hora: 22.30 h | lloc: Barrakes 

Shariff
hora: 01 h | lloc: Espai de Barrakes 

Àlex Argemí  
i Òscar Rubio 
A continuació | lloc: Espai de 
Barrakes  
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Frikimajor 
hora: 11 h | lloc: Espai Jove 
Escorxador
Jocs de taula,vídeojocs i scape room.
Organitza: Sector Friki, Fancon i Comissió 
Mulla’t 

Escuma a la carta 
amb la Companyia 
Farsants 
hora: 12 h | lloc: Pl. de la Vila
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’Es-
cuma, sinó que l’escuma forma part de 
l’espectacle com un element més. Ningú 
podrà resistir d’enfonsar-se en aquest 
bany de multituds. Escuma de colors!
Tots els públics. 

Gimcana XXS
hora: 17.30 h | lloc: Exterior Espai 
Jove Escorxador
Infants de 4 a 12 anys. Inscripcions 10 
minuts abans de l’inici de l’activitat.
Organitza: Esplai el Botó

Exhibició 
d’skaters, sooters 
i bikers i concerts 
de rap i hip-hop 
hora: 18 h | lloc: Skatepark
Organitza: Grup de joves Skaters, Scooters de Pa-
lau-solità i Plegamans i Associació OnWheels 2.0

Ballada de 
sardanes 
hora: 18.30 h | lloc: Pl. de la Vila
Ballada de sardanes a càrrec de la 
cobla Lluïsos de Taradell
Organitza: Agrupació Sardanista  
de Palau-solità i Plegamans
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Inauguració  
de l’exposició 
hora: 19 h | lloc: Masia de Can 
Cortès
Inauguració de l’exposició de las 35a 
edició del concurs de fotografia de Fes-
ta Major i lliurament de premis
Coorganitza: Associació Taller de les Arts i 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Tret de sortida
hora: 21 h | lloc: Pl. de la Vila
Tret de sortida de la Festa Major amb 
Pep Callau i Pregó a càrrec de Dèlia 
Brufau, protagonista de la sèrie Les de 
l’Hoquei.
Convidades d’honor: Les jugadores de 
l’HC Palau, campiones de l’OK Lliga 2019.

Ball de Gegants 
i especial ball de 
Capgrossos
A continuació | lloc: Pl. de la Vila
Vine a brindar amb la Colla!
Organitza: Geganters i Grallers de Palau-solità 
i Plegamans

Actuació del  
quadre de ball  
del Centre Cultural 
Andalús 
hora: 21 h | lloc: Barrakes 
A continuació hi haurà el vi d’honor a 
l’espai de barraques.
Organitza: Centre Cultural Andalús

Inauguració de 
la Programació 
Infantil 
hora: 22.30 h | lloc: Pl. de Ca 
l’Estruch
Inauguració de la Programació Infantil 
amb l’espectacle Fili Busters a càrrec de 
la Companyia Mortelo & Manzani

Ball en línia 
hora: 23 h | lloc: Pl. de la Vila 

Mafalda
hora: 00.30 h | lloc: Espai de Barrakes 

Dj Time Out
A continuació | lloc: Espai de 
Barrakes 

3332



3534

Matinades
hora: 8 h | lloc: Itinerant.  
Inici: pl. de Sant Genís
Organitza: El Ramat, grup graller

26è Torneig  
3x3 de Bàsquet 
hora: 9 h | lloc: Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor
Inscripcions presencials: 26, 27 i 28 
d’agost de 18 a 20 h al Pavelló.
Més informació a:  
Facebook de l’Atlètic Club Palau de 
Plegamans i Twitter @acbpalau
Organitza: Atlètic Club Bàsquet Palau de 
Plegamans

Discgolf 
hora: 9 h | lloc: Hostal del Fum
Inscripcions a ultimatepalau@gmail.com
Organitza: Flyng Squirrels Ultimate Club

Marató de 
donació de sang
hora: 9 h | lloc: 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

Trobada de  
plaques de cava
hora: 10 h | lloc: Jardins de la Masia 
de Can Cortès
Organitza: Dissabtes del Col·leccionista
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Tarda castellera 
hora: 18 h | lloc: Pl. de la Vila
Tarda castellera amb Castellers de Cal-
des, Capgrossos de Mataró i Minyons 
de Terrassa. Inauguració de la Plaça 
Castellera de Nou. Convidades d’honor 
al balcó de l’Ajuntament, les jugadores 
del Bàsquet ACB Palau Júnior Femení.

Sindriada popular
Simultàniament | lloc: Pl. de la Vila
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-soli-
tà i Plegamans 

Laberint II
hora: 18.30 h | lloc: El Pati
Laberint II a càrrec de la Companyia 
Itinerània.

Marató de Country 
hora: 19 h | lloc: Espai de Barrakes 
Marató de Country de Festa Major. 
Organitza: Associació Country Can Falguera

El Secret  
de la Nanna 
hora: 19.30 h | lloc: El Pati
El Secret de la Nanna a càrrec de la 
Companyia Anna Roca.

Concert de Festa 
Major a càrrec 
de l’orquestra  
Maravella
hora: 20 h | lloc: Pl. de ca l’Estruch 

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

Tren de Palau 
hora: 11 h | lloc: Parc de l’Hostal 
del Fum
Tren de Palau, dia de portes obertes
Preu del bitllet: 2€
Organitza: Amics del Ferrocarril - Tren de Palau

Tobogan d’aigua
hora: 11 h | lloc: Carrer de Can 
Cortès
L’atracció més refrescant i original. 

Concert Vermut  
a càrrec de Swing 
Mass amb Anna 
Soley
hora: 13 h | lloc: Masia de Can Cortès
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i 
Plegamans

ColoRain
hora: 17 h | lloc: Mas Pla
La millor festa dels colors i de l’aigua, 
per a totes i tots. Col·labora amb Càri-
tas portant el teu aliment.
Organitza: Colorain

Cercavila de la 
Tarda Castellera
hora: 17.30 h | lloc: Itinerant.  
Inici: passeig de la Carrerada.
Cercavila de la Tarda Castellera, entrada a 
plaça. 
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Tabalada 
hora: 21.15 h | lloc: Pl. de la Vila
Tabalada amb les colles convidades 
Diables de Castellar del Vallès, Diables 
de Barberà del Vallès
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

Correfoc 
hora: 22 h | lloc: Itinerant.  
Inici: pl. de la Vila
Correfoc amb les colles de diables: Diables 
de Castellar del Vallès, Diables de Barberà 
del Vallès i Deixebles del Dimoni de la 
Pedra Llarga. 
Espectacle amb foc, recomanable seguir 
les instruccions generals de la pàgina 52. 
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

Nit de monòlegs 
hora: 23 h | lloc: Pl. de la Vila
Nit de monòlegs amb Dani Pérez

Versió Impossible
hora: 00.30 h | lloc: Espai de Barrakes 

Dj Petardeo 
ketearreo
A continuació | lloc: Espai de Barrakes 

Ball de Gala  
a càrrec de  
l’Orquestra  
Maravella 
hora: 0.30 h | lloc: Pl. de ca l’Estruch 

8a Empalmada 
hora: 6 h | lloc: Itinerant. Inici: Espai 
de Barrakes a Parc de Can Linares
Si et quedes amb ganes de gresca...nosal-
tres seguim de xerinola! Un cop tanquin les 
barrakes la txaranga ens portarà a la festa! 
Disjòquei, xocolata desfeta, canó d’escu-
ma, sorpreses i regals! No t’ho perdis!
Organitza: Colorain
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Campionat  
obert de Petanca
hora: 9 h | lloc: Pistes Municipals  
de Petanca
Inscripcions a les 8.30 h. Obert a tothom. 

39a Cursa Popular 
Maria Víctor 
hora: 9 h | lloc: Bosc de Can Pavana
Preu 5 € (a partir de 5 anys, menors 
de 10 anys gratuït) - Veure notes a la 
pàgina d’inscripcions. 

Caminada popular 
Maria Víctor 
hora: 9.05 h | lloc: Bosc de Can Pavana
Preu 4 € (a partir de 5 anys, menors 
de 10 anys gratuït) - Veure notes a la 
pàgina d’inscripcions. 

Tradicional  
esmorzar popular 
hora: 10 h | lloc: Bosc de Can Pavana
Preu 3,50€ - Veure la pàgina de notes 
d’interès.
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-soli-
tà i Plegamans
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3a Mostra  
de Bestiari
hora: 19 h | lloc: Pl. de l’Onze de 
Setembre
Exposició de les Bèsties: La Bèstia de Pa-
rets del Vallès, Muçol de Castellterçol, Drac 
Capallà d’Horta – Carmel de Barcelona, 
Espurna de La Llagosta, Llaunes de Mont-
gat i Abraxas de Palau-solità i Plegamans. 
A les 21.30 h Presentació de cada bèstia.
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

Betu, el pallasso
hora: 19.30 h | lloc: El Pati
A càrrec de La Companyia d’Albert Vinyes.

Partit de futbol  
de Festa Major 
hora: 19.30 h | lloc: Camp de Futbol 
Municipal Francesc Serracanta
Organitza: Futbol Club Palau-solità i Plegamans

Cantada 
d’Havaneres
hora: 20 h | lloc: Pl. de la Vila
A càrrec d’Ultramar i Escamarlans de Pa-
lau. A la mitja part, lliurament rom cremat. 
Col·labora: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

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

Ballada de 
Sardanes 
hora: 11 h | lloc: Bosc de Can Pavana
A càrrec de la cobla Ciutat de Terrassa
Organitza: Agrupació Sardanista de Palau-soli-
tà i Plegamans.

Jocs Rurals 
hora: 17 h | lloc: Pl. de Ca l’Estruch
Organitza: Cabres i Vaques de Palau-solità i 
Plegamans.

Espai Telers
hora: 18.30 h | lloc: El Pati
A càrrec de la companyia Què fas Carlota?
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Actuació de 
Candombe Bantu 
hora: 21 h | lloc: Espai de Barrakes 
Cultura, ritme i dansa uruguaiana.

Tabalada 
hora: 21.30 h | lloc: Espai de 
Barrakes. Itinerant. 
Tabalada de les Colles infantils fins a la 
Plaça de l’Onze de Setembre.
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga

Cercavila  
de les Bèsties 
hora: 22 h | lloc: Pl. de l’Onze de 
Setembre. Itinerant. 
Espectacle amb foc, recomanable 
seguir les instruccions generals de la 
pàgina 52.
Organitza: Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
Patrocinadors: Pertex, Arvitec, J.Grau Pintors, Mar-
sal Excavacions, Systematic i Peixos Sampera.

Correfoc Infantil 
hora: 22 h | lloc: Pl. de l’Onze de 
Setembre. Itinerant. 
Correfoc Infantil amb les colles convida-
des: Diables de la Riera de Rubí, Diables 
de Barberà del Vallès, Espurnes de Cas-
tellar del Vallès i Deixebles del Dimoni 
de la Pedra Llarga.
Espectacle amb foc, recomanable 
seguir les instruccions generals de la 
pàgina 52. 
Organitza: Els Deixebles del Dimoni de la Pedra Llarga
Patrocinadors: Pertex, Arvitec, J.Grau Pintors, Mar-
sal Excavacions, Systematic i Peixos Sampera.

80 Principales
hora: 0 h | lloc: Espai de Barrakes 

Dj Mamayé
A continuació | lloc: Espai de 
Barrakes
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Festa de l’Aigua
hora: 10.30 h | Lloc: Pl. de Ca l’Estruch
Parc amb jocs d’enginy, aquàtics i 
refrescants. Inflables i inflable per a 
adults. Acte amb aigua, recomanable 
l’ús de roba de bany.

Dinar i ball 
de la gent gran 
hora: 14 h | Lloc: Pavelló d’Esports 
Maria Víctor
Organitza: Casal de la Gent Gran

Concurs de Cuina  
de Supervivència
hora: 16 h | Lloc: Espai Jove 
l’Escorxador
Concurs per a malabaristes de la cuina! 
Categoria infantil i adults. Inscripcions 
prèvies. Places limitades.
Organitza: La Descoordinadora

Ludus
hora: 18.30 h | Lloc: El Pati
A càrrec de la companyia Jordi del Rio. 

Balkan Paradise 
Orchestra
hora: 20 h | Lloc: Espai de Barrakes 
Concert familiar.
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PER UNA FESTA MAJOR LLIURE
D’ACTITUDS I AGRESSIONS SEXISTES
VINE I INFORMA’T A LA KARPALILA! 

Les actituds sexites 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 relacionant-vos lliurement.

3534

Concert de Jazz
hora: 20 h | Lloc: Pl. de la Vila
Concert de jazz amb Koko Jean&The 
Tonics

Castell de Focs 
hora: 22.30 h | Lloc: Espai de 
Barrakes  
Castell de Focs en memòria de Josep 
Maria Vilardell.
Gentilesa de Petardos CM i CIALFIR

Miquel del Roig
Darrera del Castell de Focs  
| Lloc: Espai de Barrakes  
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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 14 h i de 16 a 20 h
Telèfon: 938 648 056

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

Venda de tiquets
Esmorzar Popular
Preu: 3,50€. Venda anticipada de tiquets 
a Can Cortès, del 27 al 30 d’agost de 
18.30 h a 21 h, i també a la Plaça de 
la Vila el dijous 29 durant el Sopar de 
Duro i divendres 30, 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 27, 28, 30 d’agost de 10 a 14 h. El 
mateix dia 2, 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 26, 27 i 28 
d’agost, de 16 a 21 h. 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.

39a Cursa Popular 
Maria Víctor
Preu: 5€. A partir de 5 anys, menors de 
10 anys gratuït. Places limitades.

Inscripcions: Del 20 de juny al 25 
d’agost a l’enllaç del lloc web de l’Ajun-
tament: www.palauplegamans.cat. En el 
cas que no s’hagin cobert totes les pla-

ces es podran fer al Pavelló d’Esports 
Maria Víctor del 27 al 29 d’agost de 10 a 
13.30 h i de 17 a 20 h.

La recollida dels dorsal i les samarretes 
es farà al pavelló d’esports Maria Víctor 
del 27 al 29 d’agost de 10 a 13.30 h i de 
17 a 20 h, o el mateix dia de la cursa de 
7 a 8.30 h.  

No es donaran dorsals després d’aques-
ta 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’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 al costat de l’arc d’arribada.

Caminada Popular 
Maria Víctor
Preu 4€. A partir de 5 anys, menors de 
10 anys gratuït. Places limitades.
 
Inscripcions: El 26 d’agost de 17 a 20 h 
i del 27 al 29 d’agost 10 a 13.30 h i 17 a 
20 h, al Pavelló d’Esports Maria Víctor. 
No s’admetran inscripcions el mateix dia.

Es lliurarà una samarreta tècnica al mo-
ment de 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 
estretament 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 co-
neixement d’alguna agressió sexista.

Si veus o vius alguna situació d’agressió 
i necessites un acompanyament, no 
dubtis en anar a la Karpalila o a qualse-
vol Barraka, els/les Agents de Prevenció 
t’ajudaran (porten un mocador lila com 
a identificació). 

Si vols assabentar-te sobre els recursos 
d’atenció i acompanyament en situació 
de violències masclistes i la lluita contra 
aquestes, o vols més informació sobre la 
campanya, dirigeix-te a la Karpasana. 

Per una Festa Major lliure d’actituds i 
agressions sexistes, informa-te’n!

Informació
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       Com vestir-nos
• Protegiu-vos el cap amb un barret de 
palla i la boca amb un mocador de cotó.

• Tingueu cura dels ulls i de tapar-vos les 
oïdes.

• Samarreta de cotó de màniga llarga.

• Pantalons llargs, de teixits no sintètic.

• Calçat còmode.

• Durant el correfoc recordeu mantenir 
una actitud correcta i deixeu-vos guiar 
pels diables.

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

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 exem-
ple 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 (tes-
tos, taules, cadires, etc.). 

Retireu els vehicles de la zona on es rea-
litzarà 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.

No us adormiu 
davant del foc!
Com vestir per a 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 participeu  
als actes de foc...
Heu d’anar davant de les colles dels 
diables, adopteu una actitud correcta, 
deixeu-vos portar pel diable.

Si per qualsevol circumstància se us 
encenen els vestits tireu-vos a terra i 
rodoleu per apagar les flames. Sobre-
tot no correu, les flames s’estendrien i 
serien més violentes.

No demaneu aigua als veïns, així evita-
reu 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.

Si només voleu mirar i 
seguir els actes de foc...
Seguiu les recomanacions dels orga-
nitzadors i dels serveis de seguretat 
ciutadana a fi que la vostra participació a 
l’acte esdevingui una autèntica festa. 

No encengueu foc ni fumeu a prop de les 
bosses o contenidors de material pirotèc-
nic. Eviteu en la mesura que us sigui possi-
ble les aglomeracions i els taps de gent. 

No us acosteu al correfoc amb cotxets, 
ni amb infants que no vagin correcta-
ment protegits.
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Informació

Dia de l’Infant  
a la Fira d’Atraccions
La Fira d’Atraccions de la Festa Major 
es perllongarà fins dimarts 3 de se-
tembre, amb l’objectiu d’oferir als nens 
i nenes una jornada extra de diversió.  
Només aquest dia el preu de les atrac-
cions serà reduït. Aprofita-ho i vine a la 
Fira d’Atraccions!

El dilluns 2 de 
setembre és dia  
festiu a la població
Per a qualsevol emergència durant un 
acte de Festa Major cal posar-se en 
contacte amb l’oficina de la policia local 
a través del telèfon 938 649 696. Si es 
tracta d’un accident immediatament s’hi 
derivaran un equip de primers auxilis.

Es tancarà el trànsit a qualsevol carrer 
on es desenvolupi algun acte o activitat 
de la Festa Major. Seguiu en tot mo-
ment 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 Ba-
rrakes el Corral tindran servei de bar ofert 
per les associacions. Queda prohibida la 

venda de begudes alcohòliques als me-
nors de 18 anys d’acord amb la normativa 
vigent de la Generalitat de Catalunya.

El fet d’acudir als actes de la Festa 
Major implica que s’accepta que l’Ajun-
tament de Palau-solità i Plegamans faci 
i difongui fotografies i vídeos de les 
persones presents.

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 a través d’un procés parti-
cipatiu format per persones represen-
tants de les associacions municipals 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.
 

La Karpassana 
de la Festa Major 
ESPAI INFORMATIU NOCTURN SO-
BRE TEMÀTIQUES RELACIONADES 
AMB LA SALUT. 

Si tens dubtes sobre alguna substàn-
cia, 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 sim-
plement vols omplir l’enquesta de salut: 
vine a la Karpassana de la Festa Major, 
a l’Espai de Barrakes!

Dijous de 0.30 a 5.30 h
Divendres 0.30 a 5.30 h 
Dissabte de 0.30 a 6 h 
Diumenge de 0.30 a 5.30 h

Ràdio Palau 
PROGRAMACIÓ  
ESPECIAL DE FESTA  
MAJOR 2019

Com a mitjà de comunicació local de 
referència, de proximitat i més immediat, 
Ràdio Palau serà en directe aquesta Festa 
Major amb una programació especial 
del 30 d’agost al 2 de setembre, ambdós 
inclosos. Ràdio Palau fa seguiment de la 
festa gran del poble amb connexions en 
directe, música i entrevistes entre les 17 i 
les 21 h. 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 dipo-
sita’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 pro-
per 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 reutilitza-
bles a les barres de l’Espai de Barrakes. 
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  
Plegamans un poble net i sostenible.
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Aixeca el vol amb les xarxes socials
#fmpsip

Utilitza l’etiqueta per aixecar el vol a la Festa Major de les xarxes socials

@palauplegamans
@fmpsip
#fmpsip

Ajuntament
de Palau-solità

i Plegamans

@ajpsip
@fmpsip
#fmpsip
#fmp5ip

Ajuntament
de Palau-solità

i Plegamans

Accés directe a l’APP
de la Festa Major


