




Hem passat tots i totes, com a col·lectiu, 
un llarg temps de difi cultat, incertesa i 
desànim. La Covid-19 ha trastocat la nos-
tra vida quotidiana i s’ha emportat perso-
nes que ens estimàvem. Però gràcies a 
l’esforç conjunt que hem estat capaços 
de fer com a societat, ja comencem a 
veure la llum al fi nal del túnel.

L’any passat no vàrem poder celebrar 
com cal la Festa Major, aquest moment 
tan especial del nostre calendari que 
omple de vida els carrers i ens acosta a 
les nostres amistats, familiars, compan-
yes i veïns i veïnes. Però enguany podrem 
tornar a gaudir d’aquesta bonica celebra-
ció, complint sempre amb totes les me-
sures de seguretat necessàries i sense 
abaixar la guàrdia.

La Festa Major ens lliga a la terra, però 
també ens fa elevar l’esperit cap al 
cel. És punt de trobada, és dedicar-nos 
temps i dedicar-lo als altres. Ens ho han 
manllevat perquè la salut i la seguretat 
així ho exigien. Però ens hem guanyat un 
parèntesi per respirar, retrobar-nos i ce-
lebrar. 

Hem sabut romandre a casa quan calia. 
Regalem-nos, així doncs, aquesta me-
rescuda Festa Major. I fem-ho amb res-
ponsabilitat i precaució, però també amb 
alegria i vitalitat. I tinguem ben presents 
aquelles persones que no podran gaudir 
de la festa perquè ja no hi són, perquè 
han perdut un ésser estimat o perquè 
estan lluitant contra la malaltia. La Festa 
Major és també un reconeixement a tots 
ells, així com un homenatge a tots no-
saltres. Perquè hem resistit, hem remat 
junts i hem vençut. 

Bona Festa Major! 

Veïns i veïnes,

Viu la Festa Major 2021!
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Salutació
de l’Alcalde Oriol Lozano Rocabruna

Alcalde de Palau-solità i Plegamans
Jordi Plaza Nualart

Regidor de Festes Populars
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Benvolguts veïns i veïnes,
 
La Festa Major de Palau-solità i Plega-
mans és sinònim de passar-nos-ho bé, 
de retrobaments, tradició, diversió, cele-
bració, oci, cultura i un llarg etcètera de 
coses bones. I és que les persones ne-
cessitem de les celebracions per socia-
litzar, estar amb els altres i enriquir-nos 
mútuament. En aquest sentit, la Festa 
Major ens convida a sortir, compartir, va-
lorar el nostre territori, gaudir dels nos-
tres espais, recuperar tradicions i cele-
brar qui som.

Els carrers són vius quan els omplim 
de gent, de música, de color i de fes-
ta. Aquest és l’esperit que, any rere any, 
mou la nostra Festa Major, el gran punt 
de trobada. Enguany, encara amb moltes 
precaucions, volem que aquests carrers 
tornin a ser aquest punt de trobada. Com 
a poble viu, cultural i obert a les entitats i 
a les persones, la Festa Major és un dels 
grans eixos vertebradors que ens uneix a 
tots i a totes.

Voldria mostrar el meu agraïment a 
tothom, entitats, ciutadania i serveis 
municipals perquè amb el seu esforç i 
implicació fan que torni a ser possible, 
un cop més, la nostra festa major. Estic 
convençut que sabrem gaudir en equili-
bri entre diversió i civisme aquesta Festa 
major 2021.

Regalem-nos, així doncs, aquesta me-
rescuda Festa Major. Fem-ho amb res-
ponsabilitat i precaució, però també amb 
alegria i vitalitat.

Molt bona Festa Major!



L’últim dissabte d’agost a Palau-solità 
i Plegamans és sinònim de Festa Major. 
És sinònim de retrobaments i abraçades, 
enguany potser més que mai. Aquesta 
Festa Major tornarà a fer bullir carrers 
i places de la nostra vila, encara caldrà 
fer-ho amb prudència, però s’ha progra-
mat una Festa Major el més similar pos-
sible a les dels anys previs a la pandèmia. 

Vull aprofi tar aquestes línies per agrair 
a totes les entitats que conformen el 
Procés Participatiu de Festa Major la 
seva feina incansable, la seva capacitat 
d’adaptació a les circumstàncies que vi-
vim i la perseverança i implicació impa-
gables. També vull fer un agraïment als i 
les joves del nostre poble que han tingut 
molt a dir a l’hora de planifi car aquesta 
Festa Major amb la seva participació en 
el Mulla’t. 

Aquesta Festa Major ha estat pensa-
da perquè tots els veïns i veïnes de Pa-
lau-solità i Plegamans la puguem gaudir 
i hi trobem el nostre espai, recuperant 
tradicions i apostant per la cultura po-
pular i vetllant perquè sigui una Festa 
Major segura per a tothom, gaudint-la 
entre tots amb civisme i respecte cap als 
altres. 

Ens trobem a les places i carrers de Pa-
lau-solità i Plegamans! Bona Festa Ma-
jor!! 

Visca la Festa Major!

Salutació
del Regidor de FestesJordi Plaza Nualart

Regidor de Festes Populars
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El procés participatiu de la Festa Ma-
jor d’enguany ha estat marcat per les 
peculiaritats del context sociosanita-
ri. Aquest any s’ha realitzat el procés 
amb representants de diverses asso-
ciacions del municipi implicades amb 
les Festes Populars i Tradicionals, així 
com per representants del Mulla’t per 
la Festa Major. Aquestes dues bran-
ques del procés han treballat des del 
mes d’abril fi ns a dia d’avui per partici-
par en la presa de decisió i col·laborar 
a construir una festa major on tots els 
vilatans de Palau-solità i Plegamans 
puguin gaudir del poble de nou.

Les mesures de prevenció del PRO-
CICAT varien setmanalment i aquest 
extrem ha signifi cat que ha estat difí-
cil poder preveure amb temps algunes 
de les activitats i haver d’estar atents 
a tots els canvis legalment previstos. 
Un any més s’ha treballat amb l’objec-
tiu de dissenyar una festa pròpia, tot 
mantenint la majoria d’aquells actes 
consolidats que defi neixen la festa de 
la nostra vila des de fa anys, així com 
vetllant per l’impuls de les creacions 
locals i per acostar a la ciutadania pro-
postes innovadores. 

MULLA’T

Com el procés participatiu de Festa 
Major, el Mulla’t, espai de participació 
individual adreçat a joves, ha estat 
condicionat pel context, convertint-se 
aquest any en una jornada virtual, en 
la que diferents joves del municipi han 
pogut prendre part del programa que 
fi nalment ha quedat recollit. Malgrat 
les difi cultats, les persones joves par-
ticipants han pogut co decidir la tria 
d’alguns concerts, així com proposar 
activitats del programa que organitza-
ran i realitzaran ells/es mateixos/es.  

Volem agrair el grau d’implicació i co 
responsabilitat a la població jove, que 
també ha estat una franja d’edat de la 
nostre població en la que el context 
socio sanitari ha impactat amb duresa.

Us presentem aquest programa d’ac-
tivitats després d’haver-hi dedicat 
temps i esforç, des de la vessant de la 
cultura democràtica de la participa-
ció i el disseny col·laboratiu. Esperem 
que podem gaudir-ne plegats i vivim 
aquest moment amb alegria, respec-
te i esperança.  Us desitgem una molt 
bona Festa Major!

El Procés Participatiu
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El Pati 
i Plaça 
de Ca l’Estruch Del 27 al 30 d’agost

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 i tancament dels espectacles infantils, divendres 27 a les 22.30h i dilluns 30 a les 19:00h 

a la Plaça de Ca l’Estruch

Horari espai el Pati: de dissabte a diumenge a partir de les 18.30h fi ns l’últim passi.

Espai lliure de fum

Prohibida l’entrada d’animals domèstics
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Programació infantil
Dia

27

28

29

30

Hora

22.30h

18.30h

18.30h

19.30h

20:30h

21:30h

18.30h

18.30h

19.30h

20:30h

21:30h

19.00h

Companyia

Cia. Alas Circo Teatro

Cia. Pájaro Carpintero Cia. 

Peus de Porc

Panettone Brothers

Panettone Brothers

Panettone Brothers

Sandal Produccions

Tata Inti

Sandal Produccions

Sandal Produccions

Sandal Produccions

Circ Bover

Espectacle

Bambalas

Petits Somnis 

Teatrets Mecànics

2D2

2D2

2D2

Animalia

Espai Nadons

Animalia

Animalia

Animalia

ÀVOL

Gènere

Circ

Instal·lació

Instal·lació 

Clown

Clown

Clown

Instal·lació

Instal·lació

Teatre/Titelles

Teatre/Titelles

Teatre/Titelles

Circ

Minuts

50

180

180

25

25

25

180

180

30

30
30

70



El Pati
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BAMBALAS, quan allò ‘bonic’ és 
el camí. Els primers raigs de sol 
ens descobreixen a les germa-
nes Bambalas; sorpreses davant 
la presència del públic s’afanya-
ran a demostrar totes les seves 
habilitats. En els seus constants 
ensopegades mostraran una habi-
litat incomparable que, no obstant 
això, elles mateixes no acaben de 
valorar. Un impressionant gronxa-
dor en forma de trapezi servirà per 
provar que la unió fa la força i que 
són moltes les ocasions en què, 
encegats pels nostres objectius 
immediats, no apreciem prou les 
nostres accions. Aquesta obra pre-
tén donar valor a les petites fi tes 
que vam superar cada dia i, sobre-
tot, demostrar que gairebé sempre 
el més valuós el trobem en el camí.

Espectacle tots públics | 50 minuts

BAMBALAS de la Cia. 
Alas Circo Teatro

Espai de creativitat, lliure expressió, 
exploració personal i de l’entorn, 
per a infants de 0-4 anys. Sota una 
cúpula geodèsica de fusta que des-
plega cinc pètals, instal·lem un ma-
terial molt orgànic amb diferents 
formes i textures amb fusta natural 
com a base.
A l’ombra del domo, els més petits 
acompanyats dels seus grans po-
dran gaudir de jocs de construcció 
sense objectiu ni fi nalitat, material 
psicomotriu que podran usar de 
manera afí a les seves capacitats, 
i instal·lacions sonores amb instru-
ments afi nats que podran explorar 
lliurement.

Creació i dinamització d’espais de 
joc. 

PETITS SOMNIS de la 
Cia. Pàjaro Carpintero



El Pati
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Les màquines de bar han sortit al 
carrer i s’han trobat amb els titelles!
Teatrets Mecànics us ofereix l’opor-
tunitat de manipular titelles tot in-
tentant guanyar la partida al vostre 
contrincant. Diferents rutines po-
saran a prova les vostres habilitats. 
L’estètica dels teatrets és a l’estil 
dels teatrins de Punch & Judy an-
glesos (amb diferent combinació 
de colors per a cada teatrí) i les mà-
quines agafen un estil retro amb la 
combinació de fusta i ferro.

Creació i dinamització d’espais de 
joc. 

TEATRETS MECÀNICS de 
la Cia. Peus de Porc

Què pot passar quan s’ajunten una 
plaça plena de gent (amb totes les 
mesures) i els Panettone a l’esce-
nari? Doncs ... Pot passar qualsevol 
cosa.... Aquest és un espectacle 
que sabem com comença, però no 
com acaba ... La comèdia de la vida 
i el circ contemporani en estat pur 
amenitzat amb un toc de comicitat.

En aquesta proposta es barregen 
números d’habilitat, jocs de pallas-
so i la participació inestimable del 
públic.

3 Passis | Espectacle tots públics | 
25 minuts

2D2 de la Cia. 
Panettone Brothers



El Pati
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Degut a la des-massifi cació dels 
espais urbans, la fauna dels boscos 
catalans ha recuperat el seu espai. 
Serem capaços de conviure-hi? De 
trobar un equilibri? Una proposta 
que parla de com l’egocentrisme 
humà ens ha portat a la destrucció 
d’una biodiversitat equilibrada.

L’equip Animalia,Inc arriba a la ciu-
tat. Mentre els biòlegs desenvolu-
pen les tasques rutinàries al Cam-
pament veiem que alguna cosa 
fa neguitejar els animals. Poden 
confi ar en aquests humans? Els 
respectaran? L’equilibri i la coope-
ració entre espècies és necessària 
per ajudar a un d’ells que sembla 
estar en perill.

Instal·lació i espectacle
3 Passis | Espectacle tots públics 
| 30 minuts

ANIMALIA de la Cia. 
Sandal Produccions

Per als més petits i petites de la 
casa un espai on tocar, moure’s 
i sentir lliure. Instal.lació lúdica i 
creativa on els més petits i petites 
de la casa podrán jugar i moure’s 
en llibertat. L’espai conté un racó 
de psicomotricitat (inspirat en 
Pickler) així com elements de joc 
heurístic (panera dels tresors ma-
terials sensorials i materials tous). 
Amb canviador i espai d’allema-
nent. Espai de joc, moviment i ex-
perimentació per a infants entre 0 i 
3 anys. L’espai es pot adaptar a di-
ferents mides i tant a espais oberts 
com tancats

Creació i dinamització 
d’espais de joc. 

ESPAI NADONS 
de la Cia. Tata Inti



El Pati

13

AVOL reivindica la fi gura de l’artis-
ta i ho fa mitjançant quatre perso-
natges que sobtadament es troben 
amb la necessitat de reinventar-se. 
La situació sobrevinguda els tras-
llada a un univers escènic creat 
a partir de pals bambú i cordes. 
La superació dels nous reptes els 
empeny a desenvolupar habilitats 
ocultes fi ns llavors. Junts exploren 
la creació artística i estableixen un 
diàleg amb el públic al voltant de 
la identitat i el sentiment de perti-
nença. L’obra és una manifestació 
còmica i refl exiva en relació a el 
paper de la cultura actualment a 
través de el circ contemporani.

Espectacle tots públics | 70 minuts

ÀVOL de la Cia. Circ 
Bover

La superació dels nous reptes els La superació dels nous reptes els La superació dels nous reptes els La superació dels nous reptes els La superació dels nous reptes els La superació dels nous reptes els La superació dels nous reptes els La superació dels nous reptes els La superació dels nous reptes els 

amb la necessitat de reinventar-se. amb la necessitat de reinventar-se. amb la necessitat de reinventar-se. amb la necessitat de reinventar-se. amb la necessitat de reinventar-se. amb la necessitat de reinventar-se. amb la necessitat de reinventar-se. 

ocultes fi ns llavors. Junts exploren ocultes fi ns llavors. Junts exploren 
la creació artística i estableixen un 
ocultes fi ns llavors. Junts exploren ocultes fi ns llavors. Junts exploren 
la creació artística i estableixen un la creació artística i estableixen un la creació artística i estableixen un la creació artística i estableixen un la creació artística i estableixen un la creació artística i estableixen un la creació artística i estableixen un 
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Llegenda

1.  Plaça de la Vila

2. Plaça Onze de Setembre

3. Av. Nostra Senyora de Montserrat 

4. Plaça de ca l’Estruch

5. El Pati de l’Escola Folch i Torres

6. Rambla Mestre Pere Pou

7. Pista Semicoberta

8. Fira d’atraccions

9. Masia de Can Cortès

10. Carrer de Can Cortès

11. Sala Polivalent

12. Plaça de l’1 d’octubre

13. Espai Jove l’Escorxador

14. Parc de l’Hostal del Fum

15. Bosc de Can Pavana

16. Camp Municipal de Futbol

17. Skatepark

18. Pistes de Can Falguera

P. Zones d’aparcament

A. Ajuntament

B. Policia local

C. Centre d’Atenció Primària

Plànol 
de la festa

14



15



La Plaça de la Vila és l’epicentre del 
model de festa major que el procés 
participatiu planteja. És un espai de 
trobada entre els veïns i veïnes de la 
vila. La seva centralitat la converteix 
en una cruïlla de camins i serà un es-
pai protagonista per rebre l’inici de la 
festa major i ple d’activitat diverses per 
a públics de totes les edats per a que 
puguin gaudir plegats i plegades. 

A la pista tindran lloc els concerts de 
festa major i també activitats orga-
nitzades per entitats. Aquest espai 
requerirà inscripció prèvia per a l’ac-
cés, que serà controlat. L’espai estarà 
perimetrat. No es podrà beure, menjar 
ni fumar dins el recinte. Les mesures 
de seguretat poden anar canviant, es-
tigues atent/a!

L’espai per a les famílies de la nostra 
Festa Major és al pati de l’escola Folch 
i Torres. Circ, teatre i instal·lacions om-
pliran de vida el Pati. Amb totes les 
mesures de seguretat. No t’ho pensis 
més i vine a El Pati de la Festa Major!

Espais de la Festa Major

Plaça de la Vila
del 25 al 30 d’agost

Pista Semicoberta 
del 26 al 30 d’agost

El Pati
del 27 al 30 d’agost
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Serà l’espai destinat al foc. Totes les 
activitats dels Deixebles de la Pedra 
Llarga es realitzaran en aquest indret. 
Segueix les mesures de la pàgina 42 
i sobretot segueix les indicacions 
i mesures de seguretat

Trobareu el conjunt d’instal·lacions re-
creatives que es munta amb motiu de 
la Festa Major al carrer Doctor Fleming.

Plaça 1 d’octubre 
del 28 al 30 d’agost

Fira d’atraccions 
del 26 al 30 d’agost

Espais de la Festa Major
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Concurs d’Instagram
1. Podrà participar qualsevol persona 
que publiqui una fotografi a o un vídeo a 
través de la xarxa social Instagram tenint el 
perfi l públic. Per a fer-ho caldrà que l’eti-
queti amb els hashtags #fmpsip i segueixi 
el perfi l @ajpalauplegamans. 

2. El període de participació serà la durada 
de la Festa Major des del 25 al 30 d’agost de 
2021 a les 23.00h.

3. El tema: Viu la Festa Major!

4. 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.

5. Els guanyadors seran publicats a través 
d’Instagram i Twitter, i notifi cats via mis-
satge a partir del 15 de setembre. El con-
curs quedarà desert en el cas que els guan-
yadors no contactin amb l’organització 
passats 15 dies hàbils després d’haver-los 
anunciat.

6. El jurat del concurs estarà format per 
una comissió de professionals proposats 
des de l’Ajuntament de Palau-solità i Plega-
mans, que decidiran quines són les 3 millors 
fotografi es o vídeos de totes les realitzades 
durant el període obert a la participació.

7. La publicació i etiquetatge de tota foto-
grafi a implicarà la presumpció de la seva 
autoria. Els drets de les imatges realit-
zades seran sempre propietat de l’autor 
i amb Instagram com a copropietari (tal 
com marquen les normes d’aquesta xarxa 
social). 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.

8. Totes les fotografi es 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 pro-
tecció 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.

9. Serà responsabilitat de qui hagi publicat 
les fotografi es 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 fo-

tografi a resulti denunciada. 

10. La participació al concurs suposa l’ac-
ceptació de la totalitat de les seves bases.



19

De nou, aquest any us proposem un rep-
te dins del concurs d’Instagram. El rep-
te consisteix en publicar una fotografi a, 
afegint a cada una d’elles el hashtag 
#fmp5ip i el progrés de l’1/5 al 5/5 al peu 
de la fotografi a, a les cinc parades del 
següent recorregut:

1/5 – Tret de sortida, divendres 27 a les 
21h00 a la Plaça de la Vila.

2/5 – Exhibició de Parkour, dissabte 28 a 
les 17h00 a la Pista de Calistenia. 

3/5 – El correfoc Gran, dissabte 28 a les 
22h00 a la Plaça de l’1 d’octubre. 

4/5 – Reggae per Xics, diumenge 29 a les 
12h00 a la Pista Semicoberta.

5/5 – Castell de Focs, dilluns 30 a les 
22h00 a la zona de la pista semicoberta.

Per a participar del repte serà necessari 
complir les bases del concurs general, i 
serà imprescindible publicar una imat-
ge de cada parada. És premiarà al millor 
repte valorant el conjunt de les cinc fo-
tografi es. Publicar una fotografi a al repte 
no la descarta del concurs general. 

Repte #fmp5ip

XXXVII Concurs de 
Fotografi a
Inauguració el divendres 27 a les 
19.00h 
del 30 d’agost al 9 de setembre
de 19.00h 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
El 28 i 29 d’agost
D’11.00h a 14.00h i de 17.00 a 20.00h
Organitza: Fundació Folch i Torres

Exposicions
te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, 

Repte #fmp5ipRepte #fmp5ipRepte #fmp5ipRepte #fmp5ipRepte #fmp5ipRepte #fmp5ipRepte #fmp5ipRepte #fmp5ip

te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, te consisteix en publicar una fotografi a, 



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

Descarrega’t l’App i porta la Festa Major a la butxaca.

Consulta tota la programació, del 26 al 30 d’agost, 
al teu dispositiu mòbil amb l’aplicació FMPSIP. 

La trobaràs a les botigues Apple Store i Google Play a partir del 17 d’agost.

Viu la FM
amb les Xarxes Socials

Viu la FM
amb amb l’APP!!! 
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Sinopsi

Raya i l’últim drac viatja al món 
fantàstic de Kumandra, on els 

humans i el dracs van conviure 
durant molt de temps en har-
monia fi ns que va aparèixer el 

mal i els dracs es van sacrifi car 
per salvar la humanitat. Ara, han 
passat 500 anys i han tornat les 

forces del mal. Raya, una guerrera 
solitària, ha de trobar el llegenda-

ri últim drac.

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

Cinema a la fresca 
amb la pel·lícula Raya i l’últim drac
Durada: 114 minuts  
Per a tots els públics
Dimecres 25, a les 21.00h a la Plaça de la Vila
Cal inscripció prèvia a: https://palauplegamans.koobin.cat/
Aforament limitat



Dijous 26 d’agost del 2021

Gimcana XL
17.30h | Exterior Espai Jove l’Escorxador
A partir de 12 anys. Cal inscripció prèvia 
a bit.ly/GimcanaXL21 
Organitza: Esplai El Botó 

ZeBRASS Marching 
Band
19.00h | Voltants de la Plaça de la Vila
Pel centre de la Vïla per recollir a la gent 
per anar cap a l’Antipregó

22



Antipregó
20.00h | Plaça de la Vila
Una alternativa políticament incorrecta 
al pregó tradicional
Organitza: El Racó d’en Gollum
Caldrà inscripció amb codi QR

Concert amb 
l’Orquestra Metropol
22.00h | Plaça de la Vila
Cal inscripció prèvia a:
 https://palauplegamans.koobin.cat/ 

Concert jove amb 
Dr. Ring Ding
22.30h | Pista Semicoberta 
Cal inscripció prèvia a: 
https://palauplegamans.koobin.cat/ 
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Gimcana XXS 
17.30h | Exterior Espai Jove Escorxador
Infants de 4 a 12 anys. Cal inscripció 
prèvia a bit.ly/GimcanaXXS21 
Organitza: Esplai El Botó 

Concert de sardanes 
a càrrec de la cobla 
Lluïsos de Taradell 
18.30h | Plaça de la Vila
Cal inscripció prèvia al mail: 
agrupaciosardanista@hotmail.com
Organitza: Agrupació Sardanista de 
Palau-solità i Plegamans 

Inauguració de 
l’exposició de las 37a 
edició del concurs de 
fotografi a de Festa 
Major i lliurament de 
premis
19.00h | Masia de Can Cortès
Coorganitza: Associació Taller de les 
Arts i Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans

Concert de 31fam 
19.00h | Pista Semicoberta 
Cal inscripció prèvia a: 
https://palauplegamans.koobin.cat//

Divendres 27 d’agost del 2021
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Tret de sortida de la 
Festa Major amb Pregó 
a càrrec de Pep Plaza, 
21.00h | Plaça de la Vila
Convidades d’honor: comunitat educativa 
de Palau, per agrair l’esforç dels últims 
anys
Cal inscripció prèvia a:
 https://palauplegamans.koobin.cat/

Ball de Gegants
i Capgrossos 
A continuació | Plaça de la Vila
Organitza: Geganters i Grallers de Palau-
solità i Plegamans

Inauguració de la 
Programació del Pati 
amb l’espectacle 
Bambalas a càrrec 
de la companyia Alas 
Circo Teatro
22.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Cal inscripció prèvia a:
https://palauplegamans.koobin.cat/

Concert de Versión 
Imposible
22.30h | Pista Semicoberta 
Cal inscripció prèvia a:
 https://palauplegamans.koobin.cat/
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Dissabte 28 d’agost del 2021

Matinades
08.00h | itinerant 
Inici a la Plaça de Sant Genís
Organitza: El Ramat, grup Graller

27è Torneig 3x3 de 
Bàsquet
09.00h | Pavelló municipal d’esports 
Maria Victor
Inscripció prèvia a: basquetacbpalau@
gmail.com
Més informació a: Faceebok de l’Atlètic 
Club Palau de Plegamans i Twitter @
acbpalau  
Organitza: Atlètic Club Bàsquet Palau 
Plegamans

Discgolf
10.00h | Hostal del Fum
Cal inscripció prèvia a ultimatepalau@
gmail.com
Organitza: Flyng Squirrels Ultimate Club

Marató de donació de 
sang de Palau-solità i 
Plegamans 
09.00h | 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

VIII Trobada de plaques 
de cava
10.00h | Jardins de la Masia de Can 
Cortès
Organitza: Dissabtes del Col·leccionista
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Campionat de Bitlles 
Catalanes 
10.30h | Pista de Can Falguera
Inscripcions mitjançant QR
Taller per a infants i campionats per a 
tots els nivells
Organitza: Associació de Bitlles 
Catalanes Palau-solità i Plegamans “Va, 
Tornem-hi”

Xip Xap, XOPS
12.00h | Plaça Ca l’Estruch
Fa calor, molta calor... i tenim ganes de 
ballar fi ns que estiguem ben XOPS.
Cal inscripció prèvia a:
https://palauplegamans.koobin.cat/

Concert Vermut 
amb ABBA The New 
Experience 
13.00h | Plaça de l’Onze de Setembre
Cal inscripció prèvia a 
cabresivaquespalau@gmail.com 
Amb la col·laboració de: Cabres i Vaques 
de Palau-solità i Plegamans

Exhibició Parkour
17.00h | Pista de Calistènia  
Cal inscripció prèvia a joventut@
palauplegamans.cat 
Organitza: Comissió Mulla’t en 
col·laboració amb la Regidoria de 
Joventut

Torneig Americà de 
Pàdel per a joves de 12 
a 18 anys
17.00h | Pistes Can Falguera
Format de lliga americana, on totes les 
parelles juguen contra totes.
Parelles femenines, masculines o 
mixtes
Informació i inscripció a: 
www.padelcanfalguera.cat
Organitza: Pàdel Can Falguera
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Acció castellera 
amb els Escaldats, 
Castellers de Caldes
18.00h | Plaça de la Vila
Caldrà inscriure’s a l’entrada amb un 
codi QR

Petits Somnis a càrrec 
de la Companyia Pàjaro 
Carpintero 
18.30h | El Pati
Cal inscripció prèvia a https://
palauplegamans.koobin.cat/

Teatrets Mecànics a 
càrrec de la Companyia 
Peus de Porc
18.30h | El Pati
Cal inscripció prèvia a https://
palauplegamans.koobin.cat/ 

2D2 a càrrec de la 
Companyia Panettone 
Brothers
19.30h – 20:30 – 21:30  | El Pati
Cal inscripció prèvia a https://
palauplegamans.koobin.cat/

Concert de Festa Major 
a càrrec de l’Orquestra 
Maravella
20.00h | Plaça de ca l’Estruch 
Cal inscripció prèvia a:
 https://palauplegamans.koobin.cat/

28



A compàs per Festa 
Major
19.30h | Pista Semicoberta 
Cal inscripció prèvia demanant formulari 
d’assistència al 685 13 00 78
Organitza: Centre Cultural Andaluz

Festa Major amb foc: 
tabalada, malabars i 
espectacle de foc
21.30h | Plaça 1 d’octubre
Espectacle amb foc, recomanable 
seguir les instruccions generals de la 
pàgina 42.
Caldrà inscriure’s abans de l’acte 
mitjançant lectura de codi QR
Organitza: Deixebles del Dimoni de la 
Pedra Llarga

Nit de monòlegs amb 
Guillem Estadella
21.00h | Plaça de la Vila
i l’espectacle Quin Pollastre!
Cal inscripció prèvia a:
https://palauplegamans.koobin.cat/
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Concert de Gala a 
càrrec de l’Orquestra 
Maravella 

23.00h | Plaça de ca l’Estruch 
Cal inscripció prèvia a https://
palauplegamans.koobin.cat/

Concert amb els 80 
Principales
23.00h | Pista Semicoberta
Cal inscripció prèvia a https://
palauplegamans.koobin.cat/

Concert de Tribade 
23.00h | Plaça de la Vila
Cal inscripció prèvia a https://
palauplegamans.koobin.cat/

Dissabte 28
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Diumenge 29 d’agost del 2021

Campionat Obert de 
Petanca 
09.00h | Pistes Municipals de Petanca 
de Can Falguera
Inscripcions: a les 08:30 hores.
Obert a tothom i amb premis per 
guanyadors/es

Torneig de Pàdel de 
Festa Major 
09.00h | Pistes Can Falguera
Format exprés de 12 hores, lligueta per 
grups que garanteix 3 partits per parella
Categories: femení, masculí i mixt (més 
de 18 anys)
Informació i inscripció a:
 www.padelcanfalguera.cat
Organitza: Pàdel Can Falguera

Caminada Popular 
Maria Víctor
09.00h | Bosc de Can Pavana
Preu 4,00€ (a partir de 5 anys, menors de 
10 anys gratuït) - Veure notes a la pàgina 
d’inscripcions. 

40a Cursa Popular 
Maria Víctor
09.30h | Bosc de Can Pavana
Preu 5,00€ (a partir de 5 anys, menors de 
10 anys gratuït) - Veure notes a la pàgina 
d’inscripcions. 
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Pavaventura i jocs 
tradicionals
10.30h | Bosc de Can Pavana
Rocòdroms, pont tibetà, tirolina i un 
munt d’activitats sota els arbres de Can 
Pavana.
Caldrà inscriure’s a l’entrada amb un 
codi QR. Aforament limitat.

Tren de Palau, dia de 
portes obertes
11.00h | Parc de l’Hostal del Fum
Preu del bitllet: 3€
Organitza: Amics del Ferrocarril - Tren 
de Palau

Concert familiar amb 
Reggae per Xics
Presentant el seu nou 
treball “Quadern de 
Bitàcola”
12.00h | Pista Semicoberta
Cal inscripció prèvia a:
 https://palauplegamans.koobin.cat/

Animalia (instal·lació) a 
càrrec de la Cia. Sàndal 
Produccions
18.30h | El Pati
Cal inscripció prèvia a https://
palauplegamans.koobin.cat/.

Animalia (espectacle) a 
càrrec de la Cia. Sàndal 
Produccions
19.30h - 20:30h – 21:30h | El Pati
Cal inscripció prèvia a:
https://palauplegamans.koobin.cat/

Diumenge 29



Partit de futbol de Festa 
Major – Amateur A 
19:00h | Camp de Fútbol Municipal 
Francesc Serracanta
Entrada mitjançant codi QR.
Organitza: Futbol Club Palau-solità i 
Plegamans

Cantada d’Havaneres a 
càrrec de L’Empordanet 
i Escamarlans de Palau 
20.00h | Plaça de la Vila
Cal inscripció prèvia a:
https://palauplegamans.koobin.cat/

Actuació de Candombe 
Bantú. Cultura, ritme i 
dansa uruguaiana 
19.30h | Pista Semicoberta 
Cal inscripció prèvia a: 
candombebantu@gmail.com 
Organitza: Candombe Bantú

Ballem amb l’Abraxas 
22.00h | Plaça de l’1 d’Octubre
Espectacle de foc, recomanable seguir 
les instruccions generals de la pàgin 42.
Caldrà inscriure’s abans de l’acte 
mitjançant lectura de codi QR
Organitza: Deixebles del Dimoni de la 
Pedra Llarga

Concert de The Sey 
Sisters
23.00h | Pista Semicoberta 
Cal inscripció prèvia a https://
palauplegamans.koobin.cat/

Concert de La banda del 
Coche Rojo
22.30h | Plaça Ca l’Estruch
Cal inscripció prèvia a:
https://palauplegamans.koobin.cat/
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Dilluns 30 d’agost del 2021

Torneig de petanca
10.00h | Espai de Petanca de la Masia de 
Can Cortès
Contacte per inscripcions: Telèfons: 
619.09.97.08 / 619.34.03.35 – Correu: 
casalgentgranpsp@gmail.com 
Amb la col·laboració de:  Casal de la 
Gent Gran

Festa de l’Aigua
10.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Parc amb jocs d’enginy, aquàtics i 
refrescants. Infl ables i infl able per 
adults
Acte amb aigua, recomanable l’ús de 
roba de bany
Cal inscripció prèvia a:
https://palauplegamans.koobin.cat/

Bingo 
18.00h | Darrera la Masia de Can Cortès
Contacte per inscripcions: Telèfons: 
619.09.97.08 / 619.34.03.35 – Correu: 
casalgentgranpsp@gmail.com 
Amb la col·laboració de: Casal de la Gent 
Gran

Cloenda “El Pati” amb 
ÀVOL a càrrec de la 
companyia Circ Bover. 
19.00h | Plaça de Ca l’Estruch
Cal inscripció prèvia a https://
palauplegamans.koobin.cat/

FESTA MAJOR PETITA
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Concert de jazz Big 
Dani Pérez 
20.00h | Plaça de la Vila
Cal inscripció prèvia a https://
palauplegamans.koobin.cat/

Concert familiar amb 
Oques Grasses
20.30h | Pista Semicoberta 
Cal inscripció prèvia a https://
palauplegamans.koobin.cat/

Els petits cremen
21.50h | Plaça de l’1 d’Octubre
Espectacle de foc, recomanable seguir 
les instruccions generals de la pàgina 42.
Caldrà inscriure’s abans de l’acte 
mitjançant lectura de codi QR
Organitza: Deixebles del Dimoni de la 
Pedra Llarga

Piromusical
22.30h | Pista Semicoberta.  
Caldrà inscriure’s abans de l’acte 
mitjançant lectura de codi QR
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Protocol d’actuació contra les agressions 
masclistes i LGTBIfòbiques en contextos 
d’oci de Palau-solità i Plegamans

No tot s’hi val

Els diferents espais treballaran estreta-
ment amb l’Ajuntament per evitar i pre-
venir les agressions masclistes i LGT-
BIfòbiques durant la Festa Major. Les 
Entitats implicades en el Protocol no tot 
s’hi val 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’agres-
sió i necessites un acompanyament, no 
dubtis en anar a la Karpa Lila, els/les 
Agents de Prevenció t’ajudaran (porten 
una samarreta lila com a identifi cació).
Si vols assabentar-te sobre els 

recursos d’atenció i acompanyament 
en situació de violències masclistes 
i LGTBIfòbiques i la lluita contra 
aquestes, dirigeix-te a la Karpa Lila.

Per una Festa Major lliure d’actituds i 
agressions masclistes i LGTBIfòbiques, 
informa-te’n!
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40a Cursa Popular Maria Víctor Caminada Popular Maria Víctor

• Horari de sortida: 9h30

• Preu: 5,00€. A partir de 5 anys, menors de 
10 anys gratuït. Places limitades amb afo-
rament de 250 persones

• Inscripcions

Inscripcions en línia: Del 12 de juliol al 21 d’agost a 
l’enllaç del lloc web de l’Ajuntament: www.palau-
plegamans.cat  

Inscripcions presencials: (si s’esgoten les pla-
ces per internet). Del 24 al 26 d’agost, a la Pista 
Semicoberta (pg de la carrerada, 55) de 10h00 a 
13h30 i de 17h00 a 20h00

La recollida dels dorsals i samarretes es farà 
a la Pista Semicoberta (pg de la carrerada, 55) 
del 24 al 26 d’agost de 10h00 a 13h30 i de 17h00 a 
20h00, o al mateix dia de la cursa de 8h45 a 9h15  

Classifi cacions i premis: la classifi cació dels 
corredors és podrà consultar el mateix dia de la 
cursa als plafons i al lloc web de l’Ajuntament. 
Es donarà premi als 3 primers corredors mas-
culins, a les 3 primeres corredores femenines, 
als 3 primers corredors locals, a les 3 primeres 
corredores locals, al corredor més gran i la més 
gran al més jove d’edat i la més jove, que hagin 
completat el recorregut. El lliurament es durà 
a terme a les 11h00 al costat de l’arc d’arribada.

• Horari de sortida: 9h00

• Preu: 4,00€. A partir de 5 anys, 
menors de 10 anys gratuït. Places 
limitades amb aforament de 250 
persones

• Inscripcions

Inscripcions en línia : Del 12 de juliol 
al 21 d’agost a l’enllaç del lloc web de 
l’Ajuntament: www.palauplegamans.
cat. 

Inscripcions presencials: (si s’esgoten 
les places per internet). Del 24 al 26 
d’agost, a la Pista Semicoberta (pg de 
la carrerada,55) de 10h00 a 13h30 i de 
17h00 a 20h00.

La recollida dels dorsals i samarretes es 
farà a la pista Semicoberta (pg de la ca-
rrerada,55) del 24 al 26 d’agost de 10h00 a 
13h30 i de 17h00 a 20h00, o al mateix dia de 
la caminada de 08h15 a 8h45 

No es donaran dorsals després 
de l’hora indicada ni s’admetran 
inscripcions el mateix dia de la Cursa

A l’arribada tots els participants rebran 
una ampolla d’aigua i un entrepà.

Inscripcions

Inscripcions als actes
Tots els actes de la Festa Major d’enguany requeriran un procés de verifi cació de la reserva d’entrada a l’accés. 
En alguns casos s’haurà de fer amb Koobin (eina de reserva d’entrades de l’ajuntament), en d’altres, es 
farà mitjançant el sistema previst per cada entitat; o també amb la inscripció personal en el moment 
d’entrada mitjançant la lectura d’un codi QR.

 Revisa la informació completa abans d’assistir a qualsevol acte.
 • Reserva la teva entrada mitjançant el procediment 
corresponent.
 • Porta el comprovant de la teva reserva d’entrades. Amb 
Koobin sempre caldrà el codi QR per accedir al recinte.
 

• Arriba amb temps el dia de l’esdeveniment per fer la 
verifi cació de l’entrada amb temps, els espais obriran 30 
minuts abans dels actes.
•Tingues paciència. Els registres seran individuals per cada 
acte. Als concerts de la Pista Semicoberta caldrà verifi car 
les entrades.
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Com vestir per a participar al Correfoc o al Correfoc Infantil

No t’adormis davant del foc!

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’agafi n fort als peus. 

No utilitzis gel hidroalcohòlic, amb la 
pirotècnia i el foc son incompatibles.

Es recomana usar una mascareta de 
cotó, les quirúrgiques son infl amables. 
 

Aquest any no es podrà participar 
directament als actes de foc, el Pla de 
represa del sector cultural (de 7 de juny 
de 2021) obliga a que les activitats a 
l’exterior siguin en espais perimetrats 
amb control d’accessos i fl uxos. El 
públic no pot tenir contacte amb les 
persones que desenvolupen l’activitat.
 
 

Per mirar i seguir els actes de foc...

Seguiu les recomanacions dels orga-
nitzadors i dels serveis de seguretat 
ciutadana a fi  que la vostra participa-
ció a l’acte esdevingui una autèntica 
festa. 

No enceneu foc ni fumeu a prop de 
les bosses o contenidors de material 
pirotècnic. 

Eviteu 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.

No utilitzis gel hidroalcohòlic, amb la 
pirotècnia i el foc son incompatibles.

Es recomana usar una mascareta de 
cotó, les quirúrgiques son infl ama-
bles. 

Aquest any per anar als espectacles 
de foc... T’HAURÀS D’INSCRIURE
Es farà abans dels diferents actes 
mitjançant lectura d’un codi QR

Protegeix-te el cap amb 
un barret de palla i la boca 
amb un mocador de cotó.
Tingues cura dels ulls i de 
tapar-te les oïdes.
Samarreta de cotó de 
màniga llarga.
Pantalons llargs, de teixit 
no sintètic.
Calçat còmode.

Durant el correfoc
recorda mantenir una actitud 
correcta i deixa’t guiar pels 
Diables.
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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 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 
20.00h
Telèfon: 938 648 056

TELÈFONS D’INTERÈS

Masia de Can Cortès – Casa de Cultura  
938 644 177

Espai Jove l’Escorxador
938 645 118

Policia Local 
938 649 696

Centre d’Atenció Primària (CAP) 
938 649 898

RESERVA D’ACTIVITATS

Notes d’interès
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MESURES COVID
Portem molts mesos respectant les mesures legalment vigents 
per a prevenció de la covid19 i és important seguir fent ús del 
sentit comú i respectar les mesures indicades per les autoritats.

IMPORTANT!
El registre d’entrada serà específi c per a cada acte cultural, s’haurà de desallotjar 
l’espai i tornar a entrar entre acte i acte, caldrà tornar a fer la verifi cació de l’ac-
cés. Hem d’assegurar el control de les aglomeracions.

Les mesures canvien, per tant hem d’estar preparades i preparats pels canvis de-
rivats del context epidemiològic. Si hi ha modifi cacions, les anunciarem per xarxes 
socials i als plafons informatius al poble al llarg de la Festa Major, estiguem aten-
tes i atents!

S’haurà de realitzar un registre d’en-
trada per anar als actes, informa’t d’on 
s’ha de fer per a cada activitat. S’obri-
ran les inscripcions amb 10 dies d’an-
telació a l’inici de la Festa Major, des 
del 16 d’agost estaran disponibles. Et 
demanem que si no tens certesa en 
que podràs anar, no reservis l’entrada.

No oblidis portar el registre 
de la reserva el dia de l’activitat!

Totes les activitats estaran perimetra-
des, tindran un aforament limitat i se-
ran amb control d’accés.

Respecta a les persones que 
en tenen cura!

Les activitats obriran els accessos 30 
minuts abans de començar, necessi-
tarem verifi car les entrades. És impor-
tant que no oblidis fer els processos 
complets, quan sigui una reserva de 
Koobin, hauràs de descarregar l’entra-
da abans de l’esdeveniment.

Vine amb temps per fer la verifi cació 
amb calma! Respecta les distàncies si 
hi ha cua.

No es pot fumar ni beure a les àrees 
destinades al públic dels esdeveni-
ments i activitats. Si vols sortir de l’es-
deveniment, ho hauràs de fer per el lloc 
destinat a aquest efecte. Per tornar a 
entrar al recinte hauràs d’entrar de nou 
i verifi car que tens l’entrada. 
Preveu-ho abans!

Caldrà dur la mascareta posada en tot 
moment, excepte a les zones de res-
tauració habilitades. En els espais on 
hi hagi aglomeracions i en els llocs on 
no es pot respectar la distància de se-
guretat la mascareta és obligatòria. Hi 
ha haurà persones vetllant per el com-
pliment de les mesures.
Gaudeix amb seguretat!
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AVÍS

Arran de la situació epidemiològica i de les 
mesures de protecció contra la COVID 19, 
que poden anar canviant en funció de l’evo-
lució de la pandèmia, comuniquem que els 
esdeveniments anunciats en aquest progra-
ma poden veure’s afectats en els seus hora-
ris, o fi ns i tot suspendre’s, si així ho reque-
reixen les autoritats sanitàries competents. 

Us demanem disculpes. 
No abaixem la guàrdia.
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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 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 Karpasana de la Festa Major.

Ens trobaràs les nits de divendres, 27, 
dissabte 28 i diumenge 29 d’agost a la 
Pista Semicoberta!

 

Per Festa Major, 
no t’adormis!

Cada cosa al seu contenidor

Separa els residus que es generin i di-
posita’ls al seu contenidor correspo-
nent. Recorda: al contenidor blau es 
diposita el paper i cartró; al contenidor 
verd el vidre; al contenidor groc els en-
vasos i al marró la resta.
Si trobes el contenidor ple no deixis els 
residus a qualsevol lloc; si us plau bus-
ca’n un altre de proper amb sufi cient 
capacitat.

Ràdio Palau 

Programació especial de 
Festa Major 2021

Com a mitjà de comunicació local de 
referència, de proximitat i més imme-
diat, Ràdio Palau serà en directe aques-
ta Festa Major amb una programació 
especial entre els dies 27 i 30 d’agost, 
ambdós inclosos. Ràdio Palau fa se-
guiment de la festa gran del poble amb 
connexions en directe, música i entre-
vistes en horari de tarda i vespre. 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. 

 

Notes d’interès
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Mou-te, però sense 
contaminar

Els espais de Festa Major estan molt a 
prop, no cal que agafi s 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

Dia de l’Infant a la Fira 
d’Atraccions

La Fira d’Atraccions de la Festa Major 
es perllongarà, fi ns dilluns 30 d’agost.
Només aquest dia el preu de les atrac-
cions serà de 2x1. Aprofi ta-ho i vine a la 
Fira d’Atraccions!

El dilluns 30 d’agost és dia festiu a la població.

Per a qualsevol emergència durant un 
acte de Festa Major cal posar-se en con-
tacte amb l’Ofi cina de la Policia Local a 
través del telèfon 938 649 696. Si es tracta 
d’un accident immediatament hi deriva-
ran una 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 moment les in-
dicacions de la policia local i utilitzeu els 
recorreguts alternatius als carrers que ro-
mandran tancats.

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

El fet d’acudir als actes de la Festa Major 
implica que s’accepta que l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans faci i difon-
gui fotografi es i vídeos de les persones 
presents.

L’organització és reserva el dret de variar 
o modifi car la programació per causes 
que ho justifi quin.

Els actes han estat organitzats per les 
associacions culturals, juvenils i esporti-
ves, i l’Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans a través d’un procés participatiu 
format per persones representants de les 
associacions municipals i del Mulla’t per 
la Festa Major.

La titularitat i coordinació de tots els ac-
tes corre a càrrec de l’Ajuntament de Pa-
lau-solità i Plegamans.

Aquest any, més que mai, és possible que 
calgui modifi car
 



#fmpsip

#fmpsip21


