


Salutació  
de l’alcalde

Torna la Festa Major de  
Palau-solità i Plegamans, 
torna amb més ganes i il·lusió 
que mai i, enguany, podrem  
tornar a gaudir-la com es mereix.

%ĳˉŀČ°ˉċ°éČõŢÉ°ˉēĬēįĻŀČóĻ°ĻˉĬÓįĮŀàˉ
sortim al carrer, ens divertim amb la nos-
tra gent i demostrem el potencial creatiu 
i la riquesa de l’activitat cívica i cultural 
de la nostra vila. Vull donar el meu agraï-
ment a tothom: entitats, ciutadania i ser-
veis municipals, perquè amb el seu esforç 
i implicació fan que torni a ser possible, 
un cop més, la nostra Festa Major.

Omplim els carrers, participem de tots 
els actes i activitats que han organit-
zat les diferents entitats i gaudim de la 
màgia d’aquest municipi i de la seva gent. 
Gaudim-la, però sempre tenint presents 
el civisme i el respecte.

Ens trobem amb més ganes que mai 
a les places i carrers de Palau-solità i 
Plegamans!

Molt bona Festa Major a tothom i visca 
la Festa Major!

Oriol Lozano Rocabruna 
Alcalde de Palau-solità i Plegamans
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Punt  
d’informació
AJUNTAMENT DE PALAU!SOLITÀ  
I PLEGAMANS
PLAÇA DE LA VILA, 1

08184 Palau-solità i Plegamans

Horari: de 10 a 14h i de 16 a 20h

Telèfon: 938 648 056

Dies de servei: de dilluns 22  
a divendres 26 d’agost

Telèfons  
d’interès
MASIA DE CAN CORTÈS 
CASA DE CULTURA   
938 644 177

ESPAI JOVE L’ESCORXADOR 
938 645 118

TORRE FOLCH | VIVER CULTURAL 
938 643 533

POLICIA LOCAL  
938 649 696

CENTRE D’ATENCIÓ  
PRIMÀRIA (CAP)  
938 649 898
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El cartell de la Festa Major 

La imatge combina, sobre fons clar, 
ŀČ°ˉĻóĬēéį°Ţ°ˉċēąĻˉąąŀċóČēĳ°ˉóˉÏÓˉ
caràcter festiu amb els elements 
ċÔĳˉÓċÈąÓċÁĻóÉĳˉÏÓąˉċŀČóÉóĬóʙˉēČˉ

ĳˀóČÉąēŀÓČˉ Ļ°ċÈÔˉ °ąéŀČÓĳˉ ÏÓˉ ąÓĳˉ °ÉĻóŔó-
Ļ°Ļĳˉ ÉŀąĻŀį°ąĳˉ ĮŀÓˉ Óĳˉ Ïŀį°Čˉ °ˉ ĻÓįċÓˉÏŀ-
į°ČĻˉą°ˉ8ÓĳĻ°ˉZ°ÿēįʘˉTˀÓĳąĞé°ČˉÏÓˉą°ˉèÓĳĻ°ʙˉ
ÓČˉ ĬēĳóÉóĔˉ ÉÓČĻį°ąʙˉ ÓĳÏÓŔÔˉ ŀČˉ ÓąÓċÓČĻˉ
ċēąĻˉŔóĳóÈąÓˉÏÓĳˉÏÓˉą°ˉÏóĳĻÁČÉó°ʘ

Procés d’elecció del cartell
zÓį į̄Ó°ąóĻŞ°į Ó̄ą É̄°įĻÓąąˉÏˀÓČéŀ°ČŗˉÏÓ ą̄° 8̄ÓĳĻ°ˉ
Major s’ha obert un concurs entre els i les 
°ąŀċČÓĳˉÏÓˉÈ°ĻŖóąąÓį°Ļˉ°įĻõĳĻóÉˉÏÓˉąˀCČĳĻóĻŀĻˉ
}°ċēČˉ�°ĳ°ĳˉ óˉ�°įÈĔʙˉĻēĻˉ óˉĮŀÓˉŢČ°ąċÓČĻˉ
ÓĳˉŔ°ČˉĬįÓĳÓČĻ°įˉŀČˉċÁŖóċˉÏÓˉɾɼˉēÈįÓĳˉĳÓ-
ąÓÉÉóēČ°ÏÓĳˉĬÓįˉĬ°įĻˉÏÓąˉĬįēèÓĳĳēį°Ļʘˉ�°Ï°ˉ
ÉēČÉŀįĳ°ČĻˉĬēÏó°ˉĬįÓĳÓČĻ°įˉŀČ°ˉĳēą°ˉēÈį° ó̄ˉ
ï°ŔóÓČˉÏÓˉĳÓįˉēįóéóČ°ąĳʙˉóČàÏóĻÓĳʘˉ

EL CARTELL DE FESTA MAJOR D’ENGUANY L’HA FET L’AINA RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
ALUMNA DE 2N DE BATXILLERAT DE L’INSTITUT RAMON CASAS I CARBÓ.
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1 Plaça de la Vila
2 Plaça Onze de Setembre
3 Plaça de l’1 d’octubre
4 Mas Pla
5 Plaça de ca l’Estruch
6 Carrer de Can Cortès
7 Rambla Mestre Pere Pou
8 Parc de l’Hostal del Fum
9 Parc de Can Linares
10 Bosc de Can Pavana
11 El Pati de l’Escola Folch i Torres
12 Espai Foodgonetes
13 Espai Barraques El Corral / Pista semicoberta
14 Fira d’atraccions
15 Masia de Can Cortès

Plaça de la Vila 
del 25 al 29 d’agost

La Plaça de la Vila és el centre 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 
espai protagonista per rebre l’inici de 
la festa major i ple d’activitat diverses 
per a públics de totes les edats.

 El Pati 
del 27 al 28 d’agost

L’espai per a les famílies de la nostra 
Festa Major és al pati de l’escola Folch i 
Torres. Enguany el CIRC és la temàtica 
central. Espectacles, i tallers ompliran 
de vida el Pati i el convertiran en un 
circ viu i divertit. No t’ho pensis més i 
vine a El Pati de la Festa Major!

Espai de Foodgonetes 
del 26 al 29 d’agost

Benvinguts/des a una petita mostra 
del món de la cultura del menjar al 
carrer! A la Rambla Mestre Pere Pou 
trobareu una oferta gastronòmica 
formada per food trucks, que respon 
a les tendències d’alimentació més 
saludable. Si cerques una alternativa, 
aquest és el teu espai!

Espais de  
la Festa Major
Plànol de la Festa

01

11

12



- 7 -

16 Sala Polivalent
17 Espai Jove l’Escorxador
18 Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor 
19 Camp Municipal de Futbol  Francesc  
 Serracanta
20 Skatepark / Pista de Calistènia 
21 Pistes de Can Falguera 
22 Torre Folch – Viver Cultural

A  Ajuntament
B Policia local
C Centre d’Atenció Primària
K  Karpalila i Karpassana
P  Zones d’aparcament

Torre Folch,  Viver Cultural 
del 22 al 27 d’agost

Visita el nou equipament municipal i 
descobreix els seus jardins. Romandrà 
obert en el seu horari habitual, les 
tardes entre setmana de 16h a 21h i 
el dissabte al matí de 10h a 14h. Passa 
°ˉŔÓŀįÓˉąˀÓŖĬēĳóÉóĔˉÏÓˉèēĻēéį°Ţ°ˉÏÓˉ
Festa Major.

Fira d’atraccions 
del 25 al 29 d’agost

Trobareu el conjunt d’instal·lacions 
recreatives que es munta amb motiu de 
la Festa Major al carrer Doctor Fleming. 
Tots els dies d’obertura del recinte entre 
les 19h30 i les 21h00 es realitzaran ses-
sions sense música i amb llums suaus, 
°Ï°ĬĻ°ČĻˉąˀÓĳĬ°óˉÏÓˉą°ˉŢį°ˉ°ˉĬÓįĳēČÓĳˉ
amb sensibilitats especials i donant 
espai a les diversitats sensorials. 

Espai de Barraques el Corral 
del 25 al 29 d’agost

Es tracta d’un punt de reunió i retro-
bament per a infants, joves, famílies, 
grups d’amigues i amics, que us per-
metrà compartir un temps de descans 
amb aquells que més us estimeu. 
Un lloc especial creat per diferents 
associacions sense ànim de lucre, on 
l’ambient festiu, popular i nocturn 
estan d’enhorabona.

22
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DIA 27 a les 18h 
JugaPetits 
Activijoc   
Instal·lació 180 minuts

DIA 27 a les 18.30h 
The Flamingos 
Cia. Los Herrerita  
Teatre/Circ 30 minuts

+i
nf

o
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El Pati  
DEL 26 AL 29 D’AGOST

Pati de l’Escola Folch i Torres  
d’educació infantil.  
$ČĻį°Ï°ˉĬÓįˉą°ˉį°ċÈą°ˉZÓĳĻįÓˉzÓįÓˉzēŀ

Horari espai el Pati:  
ÏÓˉÏóĳĳ°ÈĻÓˉ°ˉÏóŀċÓČéÓˉ°ˉĬ°įĻóįˉÏÓˉąÓĳˉɽʄïˉ
ŢČĳˉąˀŁąĻóċˉĬ°ĳĳóʘˉEspai lliure de fum
Prohibida l’entrada amb animals

DIA 26 a les 22.30h 
Esencial
Cia. Vaiven Circo 
Circ 60 minuts

DIA 27 a les 18h 
Circ a les Golfes
Cia. Los Herrerita 
Instal·lació 180 minuts

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

Plaça de  
Ca l’Estruch
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DIA 27 a les 19.30h 
The Flamingos
Cia. Los Herrerita  
Teatre/Circ 30 minuts

DIA 27 a les 20.30h 
The Flamingos
Cia. Los Herrerita  
Teatre/Circ 30 minuts

DIA 28  a les 18h 
Juga Circ (5-12)    
Activijoc   
Instal·lació 180 minuts

DIA 28  a les 18h    
LudoBaby 
LudoBaby (0-5)    
Instal·lació 180 minuts

DIA 28  a les 18.30h  
L’home Roda    Cia. Karoli    
Teatre/Circ  30 minuts

DIA 28 a les 19.30h    
L’home Roda
Cia. Karoli  
Teatre/Circ 30 minuts

DIA 28 a les 20.30h    
L’home Roda 
Cia. Karoli     
Teatre/Circ 30 minuts

DIA 29  a les 18.30h 
Gregaris    
Soon Circus Company    
Circ 50 minuts

Plaça de Ca l’Estruch  CČ°ŀéŀį°ÉóĔˉóˉĻ°ČÉ°ċÓČĻˉÏÓąĳˉÓĳĬÓÉĻ°ÉąÓĳˉè°ċóąó°įĳʙ  ̄
ÏóŔÓČÏįÓĳˉɾʂˉ°ˉąÓĳˉɾɾʘɿɼïˉóˉÏóąąŀČĳˉɾʅˉ°ˉąÓĳˉɽʄʘɿɼˉïˉ°ˉą°ˉzą°Ì°ˉÏÓˉ�°ˉąˀ$ĳĻįŀÉïʘ

Plaça de  
Ca l’Estruch
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EL PROCÉS PARTICIPATIU

EąˉĬįēÉÔĳˉĬ°įĻóÉóĬ°ĻóŀˉÏÓˉ8ÓĳĻ°ˉZ°ÿēįˉ
ÓĳĻÁˉ èēįċ°ĻˉĬÓįˉįÓĬįÓĳÓČĻ°ČĻĳˉÏÓˉ
ÏóŔÓįĳÓĳˉ °ĳĳēÉó°ÉóēČĳˉ óˉ ÓČĻóĻ°Ļĳˉ
ÏÓąˉ ċŀČóÉóĬóˉ óċĬąóÉ°ÏÓĳˉ °ċÈˉ ąÓĳˉ

8ÓĳĻÓĳˉ zēĬŀą°įĳˉ óˉ �į°ÏóÉóēČ°ąĳʙˉ °óŖõˉ Éēċˉ
ĬÓįˉįÓĬįÓĳÓČĻ°ČĻĳˉÏÓąˉZŀąą°ˀĻˉĬÓįˉą°ˉ8ÓĳĻ°ˉ
Z°ÿēįˉ óˉ ą°ˉ Ļ°ŀą°ˉ ÏÓˉ ĻįÓÈ°ąąˉ ÏÓˉ ąˀ$ĳĬ°óˉ ÏÓˉ
Barraques el Corral.

�ĮŀÓĳĻÓĳˉ ÏóèÓįÓČĻĳˉ ʽĻ°ŀąÓĳʾˉ ĻįÓÈ°ąąÓČˉ
°ąˉ ąą°įéˉ ÏÓˉ ąˀ°Čŗˉ °ˉ Ĭ°įĻóįˉ ÏÓˉ ąˀ°Ŕ°ąŀ°ÉóĔˉ
ÏÓˉ ąˀ°ČĻÓįóēįˉ ÓÏóÉóĔˉ ÏÓˉ ą°ˉ 8ÓĳĻ°ˉ Z°ÿēįˉ
ĬÓįˉĬįēĬēĳ°įˉŀČ°ˉ èÓĳĻ°ˉ óÏÓČĻóĻÁįó°ʛˉ °ċÈˉ
°ĮŀÓąąĳˉ °ÉĻÓĳˉ ÿ°ˉ ÉēČĳēąóÏ°Ļĳˉ ˉ ĮŀÓˉ ÏÓŢ-
ČÓóŖÓČˉą°ˉèÓĳĻ°ˉÏÓˉą°ˉČēĳĻį°ˉŔóą°ˉóˉ°ċÈˉÏˀ°ą-
ĻįÓĳˉÏÓˉČēŀĳʙˉąēÉ°ąĳˉóˉ óČČēŔ°ÏēįĳˉĬÓįĮŀàˉ
ÓąĳˉĬŀéŀÓŀˉé°ŀÏóįˉĻēĻĳˉóˉĻēĻÓĳʘ

Molt bona Festa Major!

Agrupació Sardanista

Associació Country Can Falguera

Cabres i Vaques

Candombe Bantu

Casal Popular la Revolta

Centro Cultural Andaluz

Deixebles de la Pedra Llarga

Esplai El Botó

Flying Squirrels 

Geganters i Grallers de Palau-solità i 
Plegamans

Palau Medieval

Sector Friki

Entitats / Associacions  
del Procés Participatiu
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DIMECRES  24

11h | Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Victor (Sala B)
Torneig 12h futsal
�ēįČÓóéˉÏÓˉèŀĻÈēąˉĳ°ą°ˉĬÓįˉÿēŔÓĳʘˉ 
zą°ÉÓĳˉąóċóĻ°ÏÓĳʘˉCČĳÉįóĬÉóēČĳˉ°ˉ 
ÿēŔÓČĻŀĻ̑Ĭ°ą°ŀĬąÓé°ċ°ČĳʘÉ°Ļˉ

Organitza: Comissió Mulla’t  
óˉ}ÓéóÏēįó°ˉÏÓˉOēŔÓČĻŀĻ

21.00h | Plaça de la Vila
Cinema de Festa Major: 
Canta 2
DuradaʚˉɽɽɼˉċóČŀĻĳˉˉ

Per a tots els públics

$ČˉŀČˉċĔČˉÏˀ°Čóċ°ąĳˉ°ČĻįēĬēċĞįŢÉĳʙˉÓąˉ
Ăē°ą°ˉ�ŀĳĻÓįˉZēēČˉÔĳˉÓąˉĬįēĬóÓĻ°įóˉÏˀŀČˉ
teatre on organitza espectacles musi-
É°ąĳʘˉ$ČˉÓąˉÉēČÉŀįĳˉÏÓˉÉ°ČĻˉċÔĳˉéį°ČˉÏÓąˉ
ċĔČˉŔ°ˉ°ÉēČĳÓéŀóįˉĮŀÓˉÓąĳˉÏÓÈŀĻ°ČĻĳˉ
}ēĳóĻ°ʙˉZóĂÓʙˉOēïČČŗʙˉ�ĳïˉóˉZÓÓČ°ˉèēĳĳóČˉ
llançats a la fama. Buster Moon i els seus 
°ċóÉĳˉï°ŀį°ČˉÏÓˉĬÓįĳŀ°Ïóįˉ°ˉąˀÓĳĻįÓąą°ˉÏÓąˉ
įēÉĂˉ�ą°ŗˉ�°ąąēŕ°ŗˉĬÓįˉ°ˉĮŀÓˉĳˀŀČÓóŖóˉ°ˉ
ÓąąĳˉÓČˉąˀÓĳĻįÓČ°ˉÏÓąˉČēŀˉÓĳĬÓÉĻ°ÉąÓ

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

�èēį°ċÓČĻˉąóċóĻ°ĻˉŢČĳˉĮŀÓˉĳˀēċĬąóČˉąÓĳˉ
É°ÏóįÓĳ
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DIJOUS  25

17.30h | Exterior Espai Jove l’Escorxador
Gimcana XL
�ˉĬ°įĻóįˉÏÓˉɽɾˉ°ČŗĳʘˉCČĳÉįóĬÉóēČĳˉ°ąˉċ°óąˉ
ÓĳĬą°óÓąÈēĻē̑éċ°óąʘÉēċˉēˉɽʁˉċóČŀĻĳˉ°È°Čĳˉ
ÏÓˉąˀ°ÉĻóŔóĻ°Ļʘˉ�èēį°ċÓČĻˉÏÓˉʄɼˉÿēŔÓĳʘ

Organitza: Esplai El Botó 

20.30h | Plaça de la Vila
Sopar de duro
TÓĳˉįÓĳÓįŔÓĳˉÏÓˉĻ°ŀąÓĳˉĬÓąˉĳēĬ°įˉÓĳˉĬē-
Ïį°ČˉèÓįˉ°ˉ�°Čˉ�ēįĻàĳʙˉĬÓįˉĻÓąàèēČˉēˉĬįÓ-
ĳÓČÉó°ąċÓČĻʙˉÓąĳˉÏóÓĳˉɾɾʙˉɾɿˉóˉɾʀˉÏˀ°éēĳĻʙˉ
ÏÓˉɽɼˉ°ˉɽʀïˉóˉÏÓˉɽʂˉ°ˉɾɽïʘˉTÓĳˉĬą°ÉÓĳˉÏÓˉ
ĳēĬ°įˉĳĔČˉąóċóĻ°ÏÓĳʘ

Porta el teu sopar

�ĳˉ°éį°óįÓċˉĮŀÓˉĬēįĻÓŀˉą°ˉŔ°óŖÓąą°ˉÏÓˉ
É°ĳ°ʘˉCČĻÓČĻÓŀˉÓŔóĻ°įˉĬą°ĻĳʙˉéēĻĳˉóˉÉēÈÓįĻĳʙˉ
ÏˀŀČˉĳēąˉŁĳʙˉÿ°ˉĮŀÓˉéÓČÓįÓČˉċēąĻĳˉįÓĳóÏŀĳʘ

Coorganitzaʚˉ�°ÈįÓĳˉóˉ¢°ĮŀÓĳˉ 
ÏÓˉz°ą°ŀʵĳēąóĻÁˉóˉząÓé°ċ°Čĳ

21h | Plaça de la Vila
Antipregó
Organitza: Eterna Resaca

23h | Plaça de la Vila
Concert amb  
l’Orquestra Odisea 

00h | Espai Barraques El Corral
Concert amb Santa Salut

A continuació | Espai Barraques El Corral
Dj Mireia DG
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17.30h | Exterior Espai Jove  
Escorxador
Gimcana XXS
CČè°ČĻĳˉÏÓˉʀˉ°ˉɽɽˉ°ČŗĳʘˉCČĳÉįóĬÉóēČĳˉ°ąˉ
ċ°óąˉÓĳĬą°óÓąÈēĻē̑éċ°óąʘÉēċˉēˉˉɽʁˉċó-
ČŀĻĳˉ°È°ČĳˉÏÓˉąˀ°ÉĻóŔóĻ°Ļʘˉ�èēį°ċÓČĻˉÏÓˉ
ʄɼˉóČè°ČĻĳʘ

Organitza: Esplai El Botó 

18.30h | Plaça de la Vila
Ballada de sardanes a 
càrrec de la cobla Ciutat 
de Girona
Organitzaʚˉ�éįŀĬ°ÉóĔˉ�°įÏ°ČóĳĻ°ˉÏÓˉ
Palau-solità i Plegamans 

DIVENDRES  26

11h | Espai Jove l’Escorxador
Frikimajor 

¬ēČ°ˉÏÓ ÿ̄ēÉĳˉÏÓˉĻ°ŀą°ˉēČˉĬēĻĳˉŔÓČóįˉ°ċÈˉ
ą°ˉè°ċõąó°ˉóˉ°ċóÉĳˉ°ˉĬįēŔ°į ÿ̄ēÉĳˉó ÿ̄ŀé°įʝ

Organitzaʚˉ8°ČÉēČˉóˉ įÓ°ċą°ČÏ

12h | Plaça de la Vila
Ball a l’aigua amb  
Escuma! Cia. L’Ou Ferrat 
Espectacle amb aigua, recomanable 
ąˀŁĳˉÏÓˉįēÈ°ˉÏÓˉÈ°Čŗʘ

Un aiguabarreig molt refrescant: 
jocs, ball, música electrònica, cançons, 
°Čóċ°ÉóĔʙˉ°įĻˉŔóĳŀ°ąʜˉóˉ°óéŀ°ʝʝʝˉ��TTˉ
�ˉTˀ�C9��ˉÔĳˉŀČ°ˉĬÓĻóĻ°ˉįÓţÓŖóĔˉĳēÈįÓˉ
ą°ˉĳēĳĻÓČóÈóąóĻ°ĻˊóˉąˀÓÉēąēéó°ʛˉÏŀį°ČĻˉ
ąˀÓĳĬÓÉĻ°ÉąÓˉĳˀŀĻóąóĻŞ°ˉą°ˉċóĻÿ°Č°ˉÏÓˉ
ÉēČĳŀċˊÏˀ°óéŀ°ˉÏˀŀČˉï°ÈóĻ°ČĻˉĬÓįˉÏó°ˉ
°ąĳˉĬ°øĳēĳˉÏÓąˉċĔČˉēÉÉóÏÓČĻ°ąˉóʙˉŢČĳˉóˉ
ĻēĻʙˊÓĳˉĬįēÉŀį°ˉįÓŀĻóąóĻŞ°įɻ ą°ˉ°ąĳˉÏóèÓ-
rents jocs que es plantegen.
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19h | Torre Folch
Inauguració de l’exposició  
de la 38a edició del  
concurs de fotografia  
de Festa Major  
i lliurament de premis
Coorganitzaʚˉ�ĳĳēÉó°ÉóĔˉ�°ąąÓįˉÏÓˉąÓĳˉ�įĻĳˉ
óˉ�ÿŀČĻ°ċÓČĻˉÏÓˉz°ą°ŀʵĳēąóĻÁˉóˉząÓé°ċ°Čĳ

21h | Plaça de la Vila
Tret de sortida de la Festa 
major amb el Pregó a 
càrrec d’Elena Gadel

22.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Inauguració de la  
programació de El Pati
CČ°ŀéŀį°ÉóĔˉÏÓˉą°ˉzįēéį°ċ°ÉóĔˉÏÓąˉz°Ļóˉ
°ċÈˉąˀÓĳĬÓÉĻ°ÉąÓˉʿ$ĳÓČÉó°ąˀˉ°ˉÉÁįįÓÉˉÏÓˉą°ˉ
ÉēċĬ°Čŗó°ˉ¢°óŔÓČˉ�óįÉēʘ

00h | Espai Barraques El Corral 
Concert de Doctor Prats

A continuació | Espai 
Barraques El Corral 
DJ Mamayé

DIVENDRES  26
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07.30h | itinerant 
Matinades
CČóÉóˉ°ˉą°ˉzą°Ì°ˉÏÓˉ�°ČĻˉ9ÓČõĳ
Organitzaʚˉ9į°ąąÓįĳˉóˉĻóċÈ°ąÓįĳˉÏÓˉz°-
lau-solità i Plegamans

09h | Sala Polivalent 
Marató de donació  
de sang de Palau-solità  
i Plegamans
Vine a donar sang, vine a la marató: 
Amb una vegada no n’hi ha prou!
Organitzaʚ̄ �°ČÉˉÏÓˉĳ°ČéˉóˉĻÓóŖóĻĳʙ̄ �ĳĳēÉó°ÉóĔˉ
ÏÓˉ ēČ°ČĻĳˉÏÓˉ�°ČéˉÏÓąˉ¢°ąąàĳˉaÉÉóÏÓČĻ°ą

09h | Pavelló municipal d’esports Maria Victor
28è Torneig 3x3  
de Bàsquet
Inscripció prèvia a:  
È°ĳĮŀÓĻ°ÉÈĬ°ą°ŀ̑éċ°óąʘÉēċ

Més informació aʚ̄ 8°ÉÓÓÈēĂˉÏÓˉąˀ�ĻąàĻóÉˉ�ąŀÈˉ
z°ą°ŀˉÏÓˉząÓé°ċ°Čĳˉóˉ�ŕóĻĻÓįˉ̑ °ÉÈĬ°ą°ŀˉ̄

Organitzaʚˉ�ĻąàĻóÉˉ�ąŀÈˉ�ÁĳĮŀÓĻˉz°ą°ŀˉ
Plegamans

 
 
 
09.30h | Parc de l’Hostal del Fum
Discgolf
Cal inscripció prèvia a  
ŀąĻóċ°ĻÓĬ°ą°ŀ̑éċ°óąʘÉēċˉēˉĬÓįˉ 
CČĳĻ°éį°ċˉ̑ŀąĻóċ°ĻÓʘţŗóČéʘĳĮŀóįįÓąĳˉ

Organitzaʚˉ8ąŗóČéˉ�ĮŀóįįÓąĳˉ óĳÉ9ēąèˉ�ąŀÈ

DISSABTE 27
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10h | Jardins de la Masia de Can Cortès
IX Trobada de plaques  
de cava
�įēÈ°Ï°ˉÏˀóČĻÓįÉ°ČŔóˉÏÓˉĬą°ĮŀÓĳˉĬÓįˉ°ˉ
ĻēĻÓĳˉąÓĳˉÓÏ°Ļĳ

Organitzaʚˉ�ÓÉÉóĔˉ�ēąʡąÓÉÉóēČóĳĻ°ˉÏÓˉ
ąˀ�ĳĳēÉó°ÉóĔˉĬÓĳĳÓÈįóĳĻ°ˉÏÓˉz°ą°ŀʵĳēąóĻÁˉóˉ
Plegamans

10h | Instal·lació Esportiva Municipal de 
de Can Falguera
Tirada Popular de Bitlles 
Catalanes
Inscripció prèvia amb l’entitat

Organitzaʚˉ�ĳĳēÉó°ÉóĔˉÏÓˉ�óĻąąÓĳˉ�°-
Ļ°ą°ČÓĳˉz°ą°ŀʵĳēąóĻÁˉóˉząÓé°ċ°Čĳˉʽ¢°ʙˉ
�ēįČÓċʵïóʾ

11h | Carrer de Can Cortès
Tobogan d’aigua
L’atracció més refrescant i original. En-
éŀ°ČŗˉʀˉÉ°įįóąĳʝ

*En cas de restriccions aquesta activitat 
es podrà veure afectada

12h | Parc de Can Linares
Torneig medieval
�ēįČÓóéˉÏÓˉÏŀÓąĳʙˉĻóįˉ°ċÈˉ°įÉˉóˉÉēċÈ°Ļˉ
ĬÓįˉÓĮŀóĬĳˉÏÓˉɿŖɿʘˉ�ēĻÓĳˉąÓĳˉ°įċÓĳˉĳĔČˉ
ÓċÈŀ°Ļ°ÏÓĳˉóˉÏˀ°ąĻ°ˉĳÓéŀįÓĻ°ĻʙˉĬÓįˉą°ˉ
Įŀ°ąˉÉēĳ°ˉČēˉÔĳˉČÓÉÓĳĳ°įóˉÓĮŀóĬ°ċÓČĻˉÏÓˉ
ĬįēĻÓÉÉóĔʘˉ�ĮŀÓĳĻ°ˉ°ÉĻóŔóĻ°ĻˉÔĳˉēÈÓįĻ°ˉ°ąˉ
públic. 

Organitzaʚˉ�ĳĳēÉó°ÉóĔˉ�ŀąĻŀį°ąˉz°ą°ŀˉ
ZÓÏóÓŔ°ą

13h | Jardins de la Masia de Can Cortès
Concert Vermut  
amb Canya d’Or
Amb la col·laboració deˉ�°ÈįÓĳˉóˉ¢°ĮŀÓĳˉ
ÏÓˉz°ą°ŀʵĳēąóĻÁˉóˉząÓé°ċ°Čĳ
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17h | Mas Pla
Colorain
�ēįČ°ˉą°ˉċóąąēįˉèÓĳĻ°ˉÏÓąĳˉÉēąēįĳˉóˉ
ÏÓˉąˀ°óéŀ°ʘˉ�ēąʡą°Èēį°ˉ°ċÈˉ�ÁįóĻ°ĳˉ
portant el teu aliment. Estigueu 
atentes a les recomanacions.

Organitza: Colorain

18h | Pista de Calistènia 
Exhibició Parkour
�°ąąÓįˉēÈÓįĻˉ°ˉÿēŔÓĳˉĮŀÓˉŔŀąéŀóČˉ
ÉēČàóŖÓįˉóˉĬįēŔ°įˉÓąˉĬ°įĂēŀįʛˉóˉ
ĬēĳĻÓįóēįċÓČĻˉÓŖïóÈóÉóĔˉÏÓˉÿēŔÓĳˉ
ĮŀÓˉÓąˉĬį°ÉĻóĮŀÓČʘˉzą°ÉÓĳˉąóċóĻ°ÏÓĳʙˉ
óČĳÉįóĬÉóēČĳˉ°ˉÿēŔÓČĻŀĻ̑Ĭ°ą°ŀĬąÓ-
gamans.cat 

Organitza: Comissió Mulla’t en 
Éēąʡą°Èēį°ÉóĔˉ°ċÈˉą°ˉ}ÓéóÏēįó°ˉÏÓˉ
OēŔÓČĻŀĻ

17h | Pistes Can Falguera
Torneig Americà de Pàdel 
per a joves de 12 a 18 anys
8ēįċ°ĻˉÏÓˉąąóé°ˉ°ċÓįóÉ°Č°ʙˉēČˉĻēĻÓĳˉąÓĳˉ
parelles juguen contra totes.

z°įÓąąÓĳˉèÓċÓČóČÓĳʙˉċ°ĳÉŀąóČÓĳˉēˉċóŖĻÓĳ

Informació i inscripció a: 
Ĭ°ÏÓąÉ°Čè°ąéŀÓį°ʘÉ°Ļ

OrganitzaʚˉzÁÏÓąˉ�°Čˉ8°ąéŀÓį°

18h | Plaça de la Vila
Tarda castellera  
amb els Castellers de 
Caldes, els Capgrossos 
de Mataró i els Minyons 
de Terrassa

DISSABTE 27
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Simultàniament | Plaça de la Vila
Sindriada Popular
Organitzaʚˉ�éįŀĬ°ÉóĔˉ�°įÏ°ČóĳĻ°ˉÏÓˉ
Palau-solità i Plegamans

18h | El Pati
Circ a les Golfes  
a càrrec de la Cia.  
Los Herrerita

18h | El Pati
JugaPetits a càrrec  
de la Cia. Activ!oc

18.30h | 19.30h | 20.30h | El Pati
The Flamingos a càrrec 
de la Cia. Los Herrerita
�ïÓˉţ°ċóČéēĳˉÔĳˉŀČˉÓĳĬÓÉĻ°ÉąÓˉÏÓˉÉóįÉˉ
ĬÓįˉ°ˉĻēĻ°ˉą°ˉè°ċõąó°ˉēČˉÓąĳˉċ°ą°È°įĳʙˉ
l´humor i els monocicles són les eines 
ÏÓąĳˉ°įĻóĳĻÓĳˉĬÓįˉŢÉ°įʵĳÓˉÓąˉĬŁÈąóÉˉ°ˉą°ˉ
ÈŀĻŖ°É°ʘ

Espectacle per a tots els públics | 30 minuts
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18.30h | Pista Semicoberta 
Marató de Country  
de Festa Major
Organitzaʚˉ�ēŀČĻįŗˉ�°Čˉ8°ąéŀÓį°

20h | Plaça de ca l’Estruch 
Concert de Festa Major 
a càrrec de l’Orquestra 
Maravella

22h | Pista Semicoberta 
A compàs per Festa Major
Organitzaʚˉ�ÓČĻįÓˉ�ŀąĻŀį°ąˉ�ČÏ°ąŀŞ

21.30h | Plaça de la Vila
Festa Major amb foc: 
tabalada, versots, ball de 
l’Abraxas i correfoc gran. 
Amb la colla convidada de 
Ball de Diables de Caldes 
de Montbui
Espectacle amb foc, recomanable seguir 
ąÓĳˉóČĳĻįŀÉÉóēČĳˉÏÓˉą°ˉĬÁéʘˉɿʂˉ

Organitzaʚˉ ÓóŖÓÈąÓĳˉÏÓąˉ óċēČóˉÏÓˉą°ˉ
zÓÏį°ˉTą°įé°
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23.30h | Plaça de la Vila
Nit d’stand-up comedy 
amb: Txabi Franquesa, 
Charlie Pee i Víctor Parrado

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

00h | Espai Barraques El Corral
Concert amb  
Versión Imposible

A continuació | Espai Barraques El Corral
Dj Enka

A continuació | Espai Barraques El Corral
Dj Hita de Pawla  
i Dj Àlex Argemí

DISSABTE 27
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Plànol recorreguts

Dissabte 27  
Correfoc Gran

21.15h Cercavila de Tabals  
�°įįÓįˉ8ēąÉïˉóˉ�ēįįÓĳʙˉz°ĳĳÓóéˉÏÓˉą°ˉ
�°įįÓį°Ï°ʙˉ�°įįÓįˉz°ÏįĔˉóˉÓČĻį°Ï°ˉ°ˉą°ˉ
Ĭą°Ì°ˉÏÓˉąˀ�ÿŀČĻ°ċÓČĻˉĬÓįˉąÓĳˉÓĳÉ°ąÓĳˉ

21.30h Inici dels Versots

21.45h Ball de l’Abraxas

22h Encesa de l’Ajuntament  
i Celebració dels 10 anys

22.15h Inici Correfoc  
zą°Ì°ˉÏÓˉąˀ�ÿŀČĻ°ċÓČĻʙˉ�°ċõˉ}Óó°ąʙˉ
Carrer Barcelona, Carrer Don Bosco, 
z°ĳĳÓóéˉÏÓˉą°ˉ�°įįÓį°Ï°ʙˉ�°įįÓįˉz°ÏįĔʙˉ
�°įįÓįˉ�°ČĻˉZóĮŀÓąˉóˉzą°Ì°ˉɽˉÏˀēÉĻŀÈįÓ

*Colla convidada  
�°ąąˉÏÓˉ ó°ÈąÓĳˉÏÓˉ�°ąÏÓĳˉÏÓˉZēČĻÈŀó

Diumenge 28  
Correfoc infantil

21h Cercavila de Tabals  
�°įįÓįˉ8ēąÉïˉóˉ�ēįįÓĳʙˉz°ĳĳÓóéˉÏÓˉą°ˉ�°-
įįÓį°Ï°ʙˉ�°įįÓįˉz°ÏįĔʙˉÓČĻį°Ï°ˉ°ˉą°ˉzą°Ì°ˉ
ɽɽˉÏÓˉ�ÓĻÓċÈįÓ

21.30h Espectacle de les Carioques 

21.45h Ball dels Pollets 

22 h Inici Correfoc  
Carrer Barcelona, Carrer Don Bosco, 
z°ĳĳÓóéˉÏÓˉą°ˉˉ�°įįÓį°Ï°ʙˉ�°įįÓįˉz°ÏįĔʙˉˉ
�°įįÓįˉ�°ČĻˉZóĮŀÓąʙˉzą°Ì°ˉɽˉÏˀēÉĻŀÈįÓ

Espectacles amb foc, recomanable 
seguir les instruccions de la pàg. 36.

Programació dels actes de foc

Correfoc 
gran

Correfoc 
infantil

Ajuntament

Ajuntament
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DIUMENGE 28

06h | Itinerant des de Espai Barraques 
fins Parc de Can Linares
9a Empalmada
�ēįČ°ˉą°ˉèÓĳĻ°ˉĬÓįˉŔÓŀįÓˉĳēįĻóįˉÓąˉĳēąʝ
Organitza: Colorain

09h | Bosc de Can Pavana
Caminada Popular  
Maria Víctor
ZÔĳˉóČèēįċ°ÉóĔˉ°ˉą°ˉĬÁéʘˉɾʂ

09.30h | Bosc de Can Pavana
41a Cursa Popular  
Maria Víctor
ZÔĳˉóČèēįċ°ÉóĔˉ°ˉą°ˉĬÁéʘˉɾʃˉ

09h | Pistes Municipals de Petanca de 
Can Falguera
Campionat Obert  
de Petanca
Inscripcionsˉ°ˉąÓĳˉɼʄʘɿɼˉïēįÓĳʘ
Obert a tothom i amb premis  
ĬÓįˉÓąĳˉéŀ°Čŗ°ÏēįĳʥÓĳ
Organitzaʚˉ�ąŀÈˉÏÓˉzÓĻ°ČÉ°ˉ 
ÏÓˉz°ą°ŀʵĳēąóĻÁˉóˉząÓé°ċ°Čĳ

09h | Instal·lació Esportiva Municipal de 
Can Falguera
Torneig de Pàdel  
de Festa Major 
�°ĻÓéēįóÓĳˉZ°ĳÉŀąóČ°ˉ�ʙˉZ°ĳÉŀąóČ°ˉ�ʙˉ
8ÓċÓČóČ°ˉóˉZóŖĻ°ʘˉPlaces limitades per 
a cada categoria. Els grups i horaris 
ÏÓˉÉēċĬÓĻóÉóĔˉĳÓį°ČˉĬŀÈąóÉ°Ļĳˉ°ˉĻį°ŔÔĳˉ
ÏÓˉąˀ°ĬąóÉ°ÉóĔˉ}ÓĳÓįŔ°zą°ŗˉēˉÏÓˉèēįċ°ˉ
ĬįÓĳÓČÉó°ąˉ°ąˉ�ąŀÈˉÏÓˉzÁÏÓąˉ°ċÈˉɾʀˉïēįÓĳˉ
Ïˀ°ČĻÓą°ÉóĔˉÏÓˉąˀóČóÉóˉÏÓˉą°ˉÉēċĬÓĻóÉóĔʘˉ
Premi per a 1r i 2n de cada categoria. 
CČĳÉįóĬÉóēČĳˉ°ˉ}ÓĳÓįŔ°zą°ŗˉʷˉ�°ċĬóē-
Č°Ļĳˉʷˉ�ēįČÓóéˉÏÓˉ8ÓĳĻ°ˉZ°ÿēįˉ°È°ČĳˉÏÓąˉ
Ïóÿēŀĳˉɾʁʥʄˉ°ˉąÓĳˉɽʁïˉ
OrganitzaʚˉzÁÏÓąˉ�°Čˉ8°ąéŀÓį°

10h | Plaça de Ca l’Estruch
Torneig d’escacs
CČĳÉįóĬÉóēČĳˉ°ˉą°ˉċ°ĻÓóŖ°ˉÓČĻóĻ°Ļ
Organitzaʚˉ�ąŀÈˉÏˀÓĳÉ°Éĳˉ 
ÏÓˉz°ą°ŀʵĳēąóĻÁˉóˉząÓé°ċ°Čĳˉ
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11h | Parc de l’Hostal del Fum
Tren de Palau,  
dia de portes obertes
Preu del bitlletʚˉɿː
Organitzaʚˉ�ċóÉĳˉÏÓąˉ8ÓįįēÉ°įįóąˉʵˉ�įÓČˉ
ÏÓˉz°ą°ŀ

11h | Bosc de Can Pavana

Ballada de sardanes a 
càrrec de la cobla Ciutat 
de Terrassa
Organitzaʚˉ�éįŀĬ°ÉóĔˉ�°įÏ°ČóĳĻ°ˉ 
ÏÓˉz°ą°ŀʵĳēąóĻÁˉóˉząÓé°ċ°Čĳ

18h | El Pati
JugaCirc a càrrec de la 
Cia. Activ!oc

18.00h           | El Pati
LudoBaby a càrrec de la 
Cia. Activ!oc

10.00h | Bosc de Can Pavana
Tradicional esmorzar 
popular
Preuʚˉʀːʘˉ¢ÓČÏ°ˉ°ČĻóÉóĬ°Ï°ˉÏÓˉĻóĮŀÓĻĳˉ°ˉ
�°Čˉ�ēįĻàĳʙˉÏÓąˉɾɾˉ°ąˉɾʁˉÏˀ°éēĳĻˉÏÓˉɽʄʘɿɼˉ°ˉ
ɾɽïʙˉóˉĻ°ċÈÔˉ°ˉą°ˉząʘˉÏÓˉą°ˉ¢óą°ˉÓąˉÏóÿēŀĳˉɾʁˉ
Ïŀį°ČĻˉÓąˉ�ēĬ°įˉÏÓˉ ŀįēˉóˉÏóŔÓČÏįÓĳˉɾʂˉ
Ïŀį°ČĻˉą°ˉ�°ąą°Ï°ˉÏÓˉ�°įÏ°ČÓĳʘʘ
Organitzaʚˉ�éįŀĬ°ÉóĔˉ�°įÏ°ČóĳĻ°ˉÏÓˉ
Palau-solità i Plegamans

10.30h | Bosc de Can Pavana
Pavaventura i jocs  
tradicionals 
}ēÉĞÏįēċĳʙˉĬēČĻˉĻóÈÓĻÁʙˉĻóįēąóČ°ˉóˉŀČˉ
ċŀČĻˉÏˀ°ÉĻóŔóĻ°ĻĳˉĳēĻ°ˉÓąĳˉ°įÈįÓĳˉÏÓˉ�°Čˉ
z°Ŕ°Č°ʘˉ�óĻąąÓĳʙˉĻįÓČÉ°įˉąˀēąą°ʙˉĻóį°įˉą°ˉ
ÉēįÏ°ʙˉÉŀįĳÓĳˉÏÓˉĳ°Éʘʘʘ
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41a Cursa Popular  
Maria Víctor

Horari de sortidaʚˉʅï

Preuʚˉʁːʘˉ�ˉĬ°įĻóįˉÏÓˉʁˉ°ČŗĳʙˉċÓČēįĳˉÏÓˉ
ɽɼˉ°Čŗĳˉéį°ĻŀøĻʘˉzą°ÉÓĳˉąóċóĻ°ÏÓĳʘ

Inscripcions en líniaʚˉ ÓˉąˀɽɽˉÏÓˉÿŀąóēąˉ°ąˉ
ɾɼˉÏˀ°éēĳĻˉ°ˉpalauplegamans.cat  

Inscripcions presencials: (si s’esgoten 
ąÓĳˉĬą°ÉÓĳˉĬÓįˉóČĻÓįČÓĻʰʘˉ Óąˉɾɿˉ°ąˉɾʁˉ
Ïˀ°éēĳĻʙˉ°ąˉz°ŔÓąąĔˉZŀČóÉóĬ°ąˉÏˀ$ĳĬēįĻĳˉ
Z°įó°ˉ¢õÉĻēįˉʯzéʘˉÏÓˉą°ˉÉ°įįÓį°Ï°ʙˉʁʁʰˉÏÓˉ
ɽɼˉ°ˉɽɿïˉóˉÏÓˉɽʃˉ°ˉɾɼï

La recollida dels dorsals i samarretes es 
è°įÁˉ°ąˉz°ŔÓąąĔˉZŀČóÉóĬ°ąˉÏˀ$ĳĬēįĻĳˉZ°įó°ˉ
¢õÉĻēįˉʯzéʘˉÏÓˉą°ˉÉ°įįÓį°Ï°ʙˉʁʁʰˉÏÓąˉɾɿˉ°ąˉ
ɾʁˉÏˀ°éēĳĻˉÏÓˉÏÓˉɽɼˉ°ˉɽɿïˉóˉÏÓˉɽʃˉ°ˉɾɼïʙˉēˉÓąˉ
ċ°ĻÓóŖˉÏó°ˉÏÓˉą°ˉÉŀįĳ°ˉÏÓˉʃïˉ°ˉʄʘɿɼïˉˉ

�ą°ĳĳóŢÉ°ÉóēČĳˉóˉĬįÓċóĳʚˉą°ˉÉą°ĳĳóŢÉ°ÉóĔˉ
ÏÓąĳˉÉēįįÓÏēįĳʥÓĳˉÓĳˉĬēÏįÁˉÉēČĳŀąĻ°įˉÓąˉ
ċ°ĻÓóŖˉÏó°ˉÏÓˉą°ˉÉŀįĳ°ˉ°ąĳˉĬą°èēČĳˉóˉ°ąˉąąēÉˉ
ŕÓÈˉÏÓˉąˀ�ÿŀČĻ°ċÓČĻʘˉ$ĳˉÏēČ°įÁˉĬįÓċóˉ
°ąĳˉɿˉĬįóċÓįĳˉÉēįįÓÏēįĳˉċ°ĳÉŀąóČĳʙˉ°ˉąÓĳˉ
ɿˉĬįóċÓįÓĳˉÉēįįÓÏēįÓĳˉèÓċÓČóČÓĳʙˉ°ąĳˉɿˉ
ĬįóċÓįĳˉÉēįįÓÏēįĳˉąēÉ°ąĳʙˉ°ˉąÓĳˉɿˉĬįóċÓįÓĳˉ
ÉēįįÓÏēįÓĳˉąēÉ°ąĳʙˉ°ąˉÉēįįÓÏēįˉċÔĳˉéį°Čˉ
óˉą°ˉċÔĳˉéį°Čʛˉ°ąˉċÔĳˉÿēŔÓˉÏˀÓÏ°Ļˉóˉą°ˉċÔĳˉ
ÿēŔÓʙˉĮŀÓˉï°éóČˉÉēċĬąÓĻ°ĻˉÓąˉįÓÉēįįÓéŀĻʘˉ
$ąˉąąóŀį°ċÓČĻˉÓĳˉÏŀįÁˉ°ˉĻÓįċÓˉ°ˉąÓĳˉɽɽïɼɼˉ
°ąˉÉēĳĻ°ĻˉÏÓˉąˀ°įÉˉÏˀ°įįóÈ°Ï°ʘ

A l’arribada tots i totes les participants 
įÓÈį°ČˉŀČ°ˉ°ċĬēąą°ˉÏˀ°óéŀ°ˉóˉŀČˉÓČĻįÓĬÁˉ
ÏÓˉÈēĻóè°įį°ʘ



ʵˉɾʃˉʵ

Horari de sortidaʚˉʅʘɼʁï

Preuʚˉʀːʘˉ�ˉĬ°įĻóįˉÏÓˉʁˉ°ČŗĳʙˉċÓČēįĳˉÏÓˉ
ɽɼˉ°Čŗĳˉéį°ĻŀøĻʘˉzą°ÉÓĳˉąóċóĻ°ÏÓĳˉ

Inscripcions en líniaʚˉ ÓąˉąˀɽɽˉÏÓˉÿŀąóēąˉ
°ąˉɾɼˉÏˀ°éēĳĻˉ°ˉąˀÓČąą°ÌˉÏÓąˉąąēÉˉŕÓÈˉÏÓˉ
ąˀ�ÿŀČĻ°ċÓČĻʚˉĬ°ą°ŀĬąÓé°ċ°ČĳʘÉ°Ļˉ

Inscripcions presencials: (si s’esgoten 
ąÓĳˉĬą°ÉÓĳˉĬÓįˉóČĻÓįČÓĻʰʘˉ Óąˉɾɿˉ°ąˉɾʁˉ
Ïˀ°éēĳĻʙˉ°ąˉz°ŔÓąąĔˉZŀČóÉóĬ°ąˉÏˀ$ĳĬēįĻĳˉ
Z°įó°ˉ¢õÉĻēįˉʯzéʘˉÏÓˉą°ˉÉ°įįÓį°Ï°ʙˉʁʁʰˉÏÓˉ
ɽɼˉ°ˉɽɿïˉóˉÏÓˉɽʃˉ°ˉɾɼï

La recollida dels dorsals i samarretes es 
è°įÁˉ°ąˉz°ŔÓąąĔˉZŀČóÉóĬ°ąˉÏˀ$ĳĬēįĻĳˉZ°įó°ˉ
¢õÉĻēįˉʯz°ĳĳÓóéˉÏÓˉą°ˉÉ°įįÓį°Ï°ʙˉʁʁʰˉÏÓąˉɾɿˉ

°ąˉɾʁˉÏˀ°éēĳĻˉÏÓˉÏÓˉɽɼˉ°ˉɽɿïˉóˉÏÓˉɽʃˉ°ˉɾɼïʙˉēˉ
Óąˉċ°ĻÓóŖˉÏó°ˉÏÓˉą°ˉÉ°ċóČ°Ï°ˉÏÓˉʄˉ°ˉʄʘʀʁïˉ̄

No es donaran dorsals després de l’hora 
indicadaˉČóˉĳˀ°ÏċÓĻį°ČˉóČĳÉįóĬÉóēČĳˉÓąˉ
ċ°ĻÓóŖˉÏó°ˉÏÓˉąˀ°ÉĻóŔóĻ°Ļ

A l’arribada tots i totes les participants 
įÓÈį°ČˉŀČ°ˉ°ċĬēąą°ˉÏˀ°óéŀ°ˉóˉŀČˉÓČĻįÓĬÁˉ
ÏÓˉÈēĻóè°įį°ʘ

Caminada Popular  
Maria Víctor



ʵˉɾʄˉʵ

18.30h | 19.30h | 20.30h | El Pati
L’Home Roda  
a càrrec de la Cia. Karoli

19h | Camp de Fútbol Municipal Francesc 
Serracanta
Partit de futbol  
de Festa Major
Organitza: Futbol Club Palau-solità i 
Plegamans

20h | Plaça de la Vila
Cantada d’Havaneres 
Amb Barca de Mitjana  
i Escamarlans de Palau
�ˉą°ˉċóĻÿ°ˉĬ°įĻʙˉąąóŀį°ċÓČĻˉ 
ÏÓˉįēċˉÉįÓċ°Ļʘ
Col·laboraʚˉ ÓóŖÓÈąÓĳˉÏÓąˉ óċēČóˉÏÓˉą°ˉ
zÓÏį°ˉTą°įé°

20.30h | Espai Barraques El Corral
Actuació de Candombe 
Bantú. Cultura, ritme  
i dansa uruguaiana
Organitzaʚˉ�°ČÏēċÈÓˉ�°ČĻŁ

DIUMENGE 28
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21.30h | Plaça de l’11 de setembre
Correfoc infantil,  
espectacle de carioques, 
Ball dels Pollets
$ĳĬÓÉĻ°ÉąÓˉÏÓˉèēÉʙˉįÓÉēċ°Č°ÈąÓˉĳÓéŀóįˉ
ąÓĳˉóČĳĻįŀÉÉóēČĳˉÏÓˉą°ˉĬÁéóČ°ˉɿʂ
Organitzaʚˉ ÓóŖÓÈąÓĳˉÏÓąˉ óċēČóˉÏÓˉą°ˉ
zÓÏį°ˉTą°įé°

00h | Espai Barraques El Corral
Concert de Tapeo  
Sound System

Durant el concert | Espai Barraques El Corral
Festa del confeti
¢óČÓˉ°ˉé°ŀÏóįˉÏÓˉą°ˉèÓĳĻ°ˉċ°ÿēįˉÓČˉè°ċõąó°ˉ
óˉÈ°ąą°ˉ°ċÈˉŀČ°ˉĬąŀÿ°ˉÏÓˉÉēČèÓĻóʝ

A continuació | Espai Barraques El Corral
DJ Trapella

DIUMENGE 28
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13h | Pavelló Municipal d’Esports Maria 
Victor
Dinar i Ball  
de la Gent Gran
Organitzaʚˉ�°ĳ°ąˉÏÓˉą°ˉ9ÓČĻˉ9į°Č

18.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Cloenda “El Pati”  
amb Gregaris a càrrec  
de la companyia Soon 
Circus Company 

20h | Plaça de la Vila
Concert de jazz amb  
Gili-Romaní Hot Jazz 
Cats

10h | Espai de Petanca de la Masia de Can 
Cortès
Torneig de petanca
Contacte per inscripcions:  
Telèfonsʚˉʂɽʅˉɼʅˉʅʃˉɼʄˉʥˉʂɽʅʘˉɿʀˉɼɿˉɿʁ 
CorreuˉÉ°ĳ°ąéÓČĻéį°ČĬĳĬ̑éċ°óąʘÉēċˉ

Amb la col·laboracióˉÏÓą̄�°ĳ°ą̄ ÏÓ ą̄°ˉ9ÓČĻ̄9į°Č

10.30h | Plaça de Ca l’Estruch
Festa de l’Aigua
z°įÉˉ°ċÈˉÿēÉĳˉÏˀÓČéóČŗʙˉ°ĮŀÁĻóÉĳˉóˉįÓèįÓĳ-
É°ČĻĳʘˉCČţ°ÈąÓĳˉóˉóČţ°ÈąÓˉĬÓįˉ°ˉ°ÏŀąĻĳ

�ÉĻÓˉ°ċÈˉ°óéŀ°ʙˉįÓÉēċ°Č°ÈąÓˉąˀŁĳˉÏÓˉ
įēÈ°ˉÏÓˉÈ°Čŗˉ

*En cas de restriccions aquesta activitat 
es podrà veure afectada

DILLUNS 29
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20h | Espai Barraques El Corral
Buhos, en concert familiar
Elecció del grup Buhos per tocar al Con-
cert Familiar de la Festa Major Petita 2022
Tˀ�ÿŀČĻ°ċÓČĻˉÏÓˉz°ą°ŀʵĳēąóĻÁˉóˉząÓé°ċ°Čĳˉ
Ŕ°ˉĬēĳ°įˉÓČˉċ°įŖ°ˉ°ˉÉēċÓČÌ°ċÓČĻĳˉÏÓąˉ
ċÓĳˉÏÓˉċ°įÌˉŀČˊĬįēÉÔĳˉēÈÓįĻˉ ÏÓˉĬ°įĻó-
ÉóĬ°ÉóĔˉĬÓįˉĻ°ąˉĮŀÓˉÓąĳˉÉóŀĻ°Ï°ČĳˉĻįóÓĳĳóČˉ

22h | Espai Barraques El Corral
Piromusical

23h | Espai Barraques El Corral
Concert de Miquel  
del Roig

A continuació | Espai Barraques El Corral
Música enllaunada

ĮŀóČˉéįŀĬˉÏÓˉċŁĳóÉ°ˉŔēąóÓČˉĮŀÓˉĻēĮŀÔĳˉ°ąˉ
�ēČÉÓįĻˉ8°ċóąó°įˉÏÓˉą°ˉ8ÓĳĻ°ˉZ°ÿēįˉzÓĻóĻ°ˉ
ɾɼɾɾʘˉCˉÓąĳˉŔÓøČĳˉóˉŔÓøČÓĳˉÏÓąˉċŀČóÉóĬóˉŔ°Čˉ
ÏÓÉóÏóįˉĮŀÓˉèēĳˉʿ �ŀïēĳˀ ą̄ˀÓČÉ°įįÓé°ĻˉÏÓˉĻē-
É°įˉÓąˊÏóąąŀČĳˉɾʅˉÏˀ°éēĳĻˉ°ˉąÓĳˉɾɼˉïēįÓĳˉ°ˉ
ąˀ$ĳĬ°óˉÏÓˉ�°įį°ĮŀÓĳˉ$ąˉ�ēįį°ąʘˉ



ʵˉɿɾˉʵʵˉɿɾˉʵ

1. Podrà participar-hi qualsevol persona 
ĮŀÓˉĬŀÈąóĮŀóˉŀČ°ˉèēĻēéį°Ţ°ˉēˉŀČˉŔõÏÓēˉ
°ˉĻį°ŔÔĳˉÏÓˉą°ˉŖ°įŖ°ˉĳēÉó°ąˉCČĳĻ°éį°ċˉ
ĻÓČóČĻˉÓąˉĬÓįŢąˉĬŁÈąóÉʘˉzÓįˉ°ˉèÓįʵïēˉÉ°ąÏįÁˉ
que l’etiqueti amb els hashtags #fmpsip 
óˉĳÓéŀÓóŖóˉÓąˉĬÓįŢąˉ̑èċĬĳóĬʘˉ

2. El període de participacióˉĳÓįÁˉą°ˉÏŀ-
į°Ï°ˉÏÓˉą°ˉ8ÓĳĻ°ˉZ°ÿēįˉÏÓĳˉÏÓąˉɾʀˉÏˀ°éēĳĻˉ
°ˉąÓĳˉɾɽïˉŢČĳˉ°ąˉɾʅˉÏˀ°éēĳĻˉ°ˉąÓĳˉɾɿïʘ

3. El temaʚˉ¢óŀˉą°ˉ8ÓĳĻ°ˉZ°ÿēįʝ

4. Premis:
ʡˉ 1r premiʚˉŀČˉ°ÈēČ°ċÓČĻˉˉÏÓˉĻÓċĬēį°Ï°ˉ
ÏÓˉą°ˉĬįēéį°ċ°ÉóĔˉÓĳĻ°ÈąÓˉÏÓˉĻÓ°ĻįÓʙˉ
ċŁĳóÉ°ˉóˉÏ°Čĳ°ˉÏÓˉąˀ�ÿŀČĻ°ċÓČĻˉÏÓˉ
Palau-solità i Plegamans. 

ʡˉ 2n premiʚˉŀČˉÁĬ°ĻˉĬÓįˉ°ˉÏŀÓĳˉĬÓįĳēČÓĳˉ
ÓČˉŀČˉįÓĳĻ°ŀį°ČĻˉÏÓˉą°ˉŔóą°ʘ

ʡˉ 3r premiʚˉŀČ°ˉÉ°óŖ°ˉċŀąĻóÓŖĬÓįóàČÉóÓĳˉ
per a una persona.

ʡˉ Premi especial al repte #fmp5ip: un 
ĬÓįČóąˉóˉŀČˉąēĻˉÏÓˉŔóČĳˉóˉÉ°ŔÓĳʘ

5. Els/Les guanyadors/es seran publi-
É°Ļĳˉ°ˉĻį°ŔÔĳˉÏˀCČĳĻ°éį°ċʙˉóˉČēĻóŢÉ°ĻĳˉŔó°ˉ
ċóĳĳ°ĻéÓˉ°ˉĬ°įĻóįˉÏÓąˉɽʁˉÏÓˉĳÓĻÓċÈįÓʘˉ$ąˉ
ÉēČÉŀįĳˉĮŀÓÏ°įÁˉÏÓĳÓįĻˉÓČˉÓąˉÉ°ĳˉĮŀÓˉÓąĳˉ
éŀ°Čŗ°ÏēįĳˉČēˉÉēČĻ°ÉĻóČˉ°ċÈˉąˀēįé°ČóĻ-
Ş°ÉóĔˉĬ°ĳĳ°ĻĳˉɽʁˉÏóÓĳˉïÁÈóąĳˉÏÓĳĬįÔĳˉÏˀï°-
ŔÓįʵąēĳˉ°ČŀČÉó°Ļʘ

6. El jurat del concurs estarà format per 
ŀČ°ˉÉēċóĳĳóĔˉÏÓˉĬįēèÓĳĳóēČ°ąĳˉĬįēĬēĳ°Ļĳˉ
ÏÓĳˉÏÓˉąˀ�ÿŀČĻ°ċÓČĻˉÏÓˉz°ą°ŀʵĳēąóĻÁˉóˉ
ząÓé°ċ°ČĳʙˉĮŀÓˉÏÓÉóÏóį°ČˉĮŀóČÓĳˉĳĔČˉąÓĳˉ
ɿˉċóąąēįĳˉèēĻēéį°ŢÓĳˉēˉŔõÏÓēĳˉÏÓˉĻēĻÓĳˉ
ąÓĳˉįÓ°ąóĻŞ°ÏÓĳˉÏŀį°ČĻˉÓąˉĬÓįõēÏÓˉēÈÓįĻˉ°ˉ
ą°ˉĬ°įĻóÉóĬ°ÉóĔʘˉ$ąĳˉÉįóĻÓįóĳˉÏÓˉŔ°ąēį°ÉóĔˉ
ÓĳˉÈ°ĳ°į°ČˉÓČˉą°ˉįÓĬįÓĳÓČĻ°ĻóŔóĻ°ĻˉÏÓˉą°ˉ
Festa Major i l’originalitat.

Concurs d’Instagram 
#fmpsip | @fmpsip

7. La publicació i etiquetatge de tota 
fotografiaˉóċĬąóÉ°įÁˉą°ˉĬįÓĳŀċĬÉóĔˉÏÓˉ
ą°ˉĳÓŔ°ˉ°ŀĻēįó°ʘˉ$ąĳˉÏįÓĻĳˉÏÓˉąÓĳˉóċ°ĻéÓĳˉ
įÓ°ąóĻŞ°ÏÓĳˉĳÓį°ČˉĳÓċĬįÓˉĬįēĬóÓĻ°ĻˉÏÓˉ
ąˀ°ŀĻēįʥ°ˉóˉ°ċÈˉCČĳĻ°éį°ċˉÉēċˉ°ˉÉēĬįē-
pietari (tal com marquen les normes 
Ïˀ°ĮŀÓĳĻ°ˉŖ°įŖ°ˉĳēÉó°ąʰʘˉ�ēĻˉóˉ°óŖĞʙˉÓąĳˉóˉ
ąÓĳˉĬ°įĻóÉóĬ°ČĻĳˉÉÓÏÓóŖÓČˉ°ˉąˀ�ÿŀČĻ°ċÓČĻˉ
ÏÓˉz°ą°ŀʵĳēąóĻÁˉóˉząÓé°ċ°ČĳˉÓąĳˉÏįÓĻĳˉĬÓįˉ
utilitzar-les, publicar-les en els seus mitjans 
i, especialment, per a projectar-les en 
ÓĳĬ°óĳˉĬŁÈąóÉĳˉÓČˉÏóÓĳˉÏÓˉ8ÓĳĻ°ˉZ°ÿēįʘ

8. Totes les fotografies publicades 
ï°ČˉÏÓˉįÓĳĬÓÉĻ°įˉÓąˉÏįÓĻˉ°ˉą°ˉóČĻóċóĻ°Ļˉ
ÏÓˉąÓĳˉĬÓįĳēČÓĳˉóˉ°ˉą°ˉĬįĞĬó°ˉóċ°ĻéÓˉ
Ïˀ°ÉēįÏˉ°ċÈˉą°ˉTąÓóˉaįéÁČóÉ°ˉɽʥɽʅʄɾʙˉÏÓˉ
ʁˉÏÓˉċ°óéʙˉÏÓˉĬįēĻÓÉÉóĔˉÉóŔóąˉÏÓąˉÏįÓĻˉ°ˉ
l’honor, a la intimitat personal i familiar, 
i a la pròpia imatge. Els i les participants 
es comprometen a tenir el consenti-
ċÓČĻˉÏÓˉąÓĳˉĬÓįĳēČÓĳˉĮŀÓˉĬŀéŀóČˉŔÓŀįÓˉ
°èÓÉĻ°ĻĳˉÓąĳˉĳÓŀĳˉÏįÓĻĳˉ°ˉąˀïēČēįʙˉ°ˉą°ˉ
intimitat personal, a la familiar i a la 
pròpia imatge.

9. Serà responsabilitatˉÏÓˉĮŀóˉï°éóˉĬŀ-
ÈąóÉ°ĻˉąÓĳˉèēĻēéį°ŢÓĳˉĻēĻ°ˉįÓÉą°ċ°ÉóĔˉĮŀÓˉ
Ĭŀéŀóˉĳēįéóįʘˉ�ˉ°ĮŀÓĳĻĳˉÓèÓÉĻÓĳˉąˀ�ÿŀČĻ°-
ċÓČĻˉÏÓˉz°ą°ŀʵĳēąóĻÁˉóˉząÓé°ċ°ČĳˉĬēÏįÁˉ
ÏóįóéóįʵĳÓˉÉēČĻį°ˉ°ĮŀÓĳĻ°ˉĬÓįĳēČ°ˉÓČˉÉ°ĳˉ
ĮŀÓˉŀČ°ˉèēĻēéį°Ţ°ˉįÓĳŀąĻóˉÏÓČŀČÉó°Ï°ʘˉ

10. La participació al concurs suposa  
ąˀ°ÉÉÓĬĻ°ÉóĔˉÏÓˉą°ˉĻēĻ°ąóĻ°ĻˉÏÓˉąÓĳˉĳÓŔÓĳˉÈ°ĳÓĳʘ
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XXXVII CONCURS DE FOTOGRAFIA

Inauguració el divendres 26  
a les 19.00h 

del 26 d’agost al 9 de setembre

de 19.00h a 21.00h a la Sala  
Massagran de la Torre Folch

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

VISITES A L’ARXIU!MUSEU  
DE LA FUNDACIÓ FOLCH I TORRES

Dissabte 27 i diumenge 28 d’agost

D’11.00h a 14.00h  
i de 17.00h a 20.00h

Organitza: Fundació Folch i Torres

Migdiada  
popular
Fes-te una foto fent la migdiada, 
i publica-la a FB, Twitter o Insta-
gram, etiquetant al Casal Popular 
La Revolta @cplarevolta i utilitzant 
el hashtag #MigdiadaPopular. 
Anunciarem els premis a les millors 
fotos a les xarxes abans de començar 
la Festa Major.

DE NOU, AQUEST ANY US PROPOSEM UN 
REPTE DINS DEL CONCURS D’INSTAGRAM. 

El repte consisteix en publicar una 
èēĻēéį°Ţ°ʙˉ°èÓéóČĻˉ°ˉÉ°Ï°ˉŀČ°ˉÏˀÓąąÓĳˉÓąˉ
hashtag #fmp5ipˉóˉÓąˉĬįēéįÔĳˉÏÓˉąˀɽʥʁˉ
°ąˉʁʥʁˉ°ąˉĬÓŀˉÏÓˉą°ˉèēĻēéį°Ţ°ʙˉ°ˉąÓĳˉÉóČÉˉ
Ĭ°į°ÏÓĳˉÏÓąˉĳÓéŅÓČĻˉįÓÉēįįÓéŀĻʚ

1/5  Sopar de duro de d!ous 25 

2/5   Tret de sortida amb el pregó  
 de divendres 26

3/5  Tarda Castellera de dissabte 27 

4/5  Pavanaventura de diumenge 28

5/5 Concert de Buhos de dilluns 29

Per participar del repte serà necessari 
complir les bases del concurs general, i 
serà imprescindible publicar una imatge 
de cada parada. Es premiarà el millor 
repte valorant el conjunt de les cinc  
èēĻēéį°ŢÓĳʑ˂zŀÈąóÉ°į˂ŀČ°˂èēĻēéį°Ţ°˂°ą˂
repte no la descarta del concurs general.

Repte  
#fmp5ip

Exposicions



ʵˉɿʀˉʵ

PER UNA FESTA MAJOR LLIURE 
DE VIOLÈNCIES MASCLISTES  
I LGTBIFÒBIQUES
Vine i informa’t a la Karpalila

LˀÓĳĬ°óˉ ÏÓˉ �°įį°ĂÓĳˉ ĻįÓÈ°ąą°ˉ ÓĳĻįÓ-
Ļ°ċÓČĻˉ °ċÈˉ ąˀ�ÿŀČĻ°ċÓČĻˉĬÓįˉ ÓŔó-
Ļ°įˉ óˉ ĬįÓŔÓČóįˉ ąÓĳˉ ŔóēąàČÉóÓĳˉ ċ°ĳ-
ÉąóĳĻÓĳˉ óˉ T9��CèĞÈóĮŀÓĳˉ Ïŀį°ČĻˉ ą°ˉ

8ÓĳĻ°ˉZ°ÿēįʘˉTÓĳˉÓČĻóĻ°ĻĳˉÏÓˉ�°įį°ĂÓĳˉï°Čˉ
ÓĳĻ°Ļˉèēįċ°ÏÓĳˉĬÓįˉĬįÓĳĻ°įˉą°ˉĳÓŔ°ˉ°ÿŀÏ°ˉ
ÓČˉÉ°ĳˉĮŀÓˉŔÓéóČˉēˉĻóČéŀóČˉÉēČÓóŖÓċÓČĻˉ
Ïˀ°ąéŀČ°ˉĳóĻŀ°ÉóĔˉÏÓˉŔóēąàČÉó°ˉċ°ĳÉąóĳĻ°ˉēˉ
T9��CèĞÈóÉ°ʘˉ

�óˉ ŔÓŀĳˉ ēˉ Ŕóŀĳˉ °ąéŀČ°ˉ ĳóĻŀ°ÉóĔˉ ÏÓˉ ŔóēąàČ-
Éó°ˉ ċ°ĳÉąóĳĻ°ˉ óˉ T9��CèĞÈóÉ°ˉ óˉ ČÓÉÓĳĳóĻÓĳˉ
°ÉēċĬ°Čŗ°ċÓČĻʙˉ Čēˉ ÏŀÈĻóĳˉ Ïˀ°ĬįēĬ°įʵĻÓˉ
°ˉ °ąéŀČ°ˉ È°įį°Ă°ʙˉ °Č°įˉ °ˉ ą°ˉKarpalila o 
°ÏįÓÌ°įʵĻÓˉ°ˉąÓĳˉ�éÓČĻĳˉzįÓŔÓČĻóŔÓĳˉʯpor-
ĻÓČˉ ŀČ°ˉ °įċóąą°ˉ óÏÓČĻóŢÉ°Ï°ˉ °ċÈˉ Óąˉ ąē-
gotip del No tot s’hi val). 

�óˉŔēąĳˉóČèēįċ°ÉóĔˉĳēÈįÓˉįÓÉŀįĳēĳˉÏˀ°ĻÓČ-
ÉóĔˉ óˉ °ÉēċĬ°Čŗ°ċÓČĻˉ ÓČˉ ĳóĻŀ°ÉóĔˉ ÏÓˉ
ŔóēąàČÉóÓĳˉċ°ĳÉąóĳĻÓĳˉ óˉ T9��CèĞÈóĮŀÓĳˉ ēˉ
ĳēÈįÓˉÏóŔÓįĳóĻ°Ļˉ °èÓÉĻóŔ°ʙˉ ĳÓŖŀ°ąˉ óˉ ÏÓˉéà-
ČÓįÓʙˉÏóįóéÓóŖʵĻÓˉ°ˉą°ˉKarpalila.

DE FESTA, NO TOT S’HI VAL,  
DE FESTA, ACTITUDS FESTIVES 
I NO SEXISTES!



ʵˉɿʁˉʵ

LA KARPASSANA

S óˉĻÓČĳˉÏŀÈĻÓĳˉĳēÈįÓˉ°ąéŀČ°ˉĳŀÈĳ-
tància, sobre el seu ús i els seus 
įóĳÉēĳˉ ēˉ ĳóˉ Ŕēąĳˉ èÓįʵĻÓˉ ą°ˉ ĬįēŔ°ˉ
Ïˀ°ąÉēïēąàċó°ˉ°È°ČĳˉÏÓˉÉēČÏŀóįʘˉ

�óˉŔēąĳˉĬ°įą°įˉĳēÈįÓˉĳÓŖŀ°ąóĻ°ĻʙˉįÓą°ÉóēČĳʙˉ
ÉēĳĳēĳˉēˉČÓÉÓĳĳóĻÓĳˉĬįÓĳÓįŔ°ĻóŀĳʙˉŔóČÓˉ°ˉ
la Karpassanaˉ ÏÓˉ ą°ˉ 8ÓĳĻ°ˉZ°ÿēįʘˉ �óˉ Čēˉ
ĬēĻĳˉ ēˉ Čēˉ Ŕēąĳˉ °ÉēĳĻ°įʵĻˀïóʙˉ Ļ°ċÈÔˉ Ļįē-
È°įÁĳˉ °ˉ °ąĻįÓĳˉÓĳĬ°óĳˉÏÓˉ ą°ˉ èÓĳĻ°ˉ ąÓĳˉĬ°-
įÓąąÓĳˉÓÏŀÉ°ĻóŔÓĳˉóĻóČÓį°ČĻĳˉĬÓįˉįÓĳēąÏįÓˉ
Įŀ°ąĳÓŔēąˉÉēČĳŀąĻ°ʘˉˉ

Espai informatiu nocturn sobre temàtiques 
relacionades amb la salut, coordinat  
per la Regidoria de Joventut

Espai Barraques 
Horari: d!ous, divendres, dissabte i diumenge des de les 23.30 h  
i dilluns des de les 19.30h fins al tancament de les barraques.



ʵˉɿʂˉʵ

No t’adormis davant del foc!
Si participeu als actes de foc...
Seguiu les recomanacions dels organitzadors 
i dels serveis de seguretat ciutadana a fi 
que la vostra participació a l’acte esdevin-
gui una autèntica festa. 
Heu d’anar davant de les colles de diables, 
adoptant una actitud correcta, deixant-
vos portar pel diable.
Si per qualsevol circumstància se us 
encenen els vestits, tireu-vos a terra i 
rodoleu per apagar les flames. Sobretot 
no correu, les flames s’estendrien i serien 
més violentes.
No demaneu aigua a les veïnes, així evi-
tareu taps i relliscades i que la pólvora es 
mulli i exploti en lloc de cremar-se.
Mantingueu sempre una distancia pru-
dencial 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 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 organitza-
dors i dels serveis de seguretat ciutadana 
a fi que la vostra participació a l’acte 
esdevingui una autèntica festa
No enceneu foc ni fumeu a prop de les bos-
ses o contenidors de material pirotècnic. 
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’ac-
tuació i no agafeu ni destorbeu cap dels 
seu membres.
Eviteu en la mesura que us sigui possible 
les aglomeracions i els taps de gent.

Si un acte de foc passa  pel vostre carrer...
Mantingueu les portes i les finestres 
tancades, les persianes abaixades, els 
aparadors protegits i els tendals recollits.
No tingueu roba estesa o altres elements 
penjats, com per exemple banderes, i 
desconnecteu tot tipus d’alarmes.
No col·loqueu cap element que pugui 
obstaculitzar  el desenvolupament de 
l’actuació o els pas fluid de la gent (testos, 
taules, cadires...)
Retireu els vehicles de la zona on es rea-
litzarà l’actuació, per tal d’evitar danys a 
la gent i al vostre cotxe.
Per més que els assistents a l’actuació us 
demanin aigua, no en tireu. Evitareu que 
la pólvora es mulli i exploti o surti en una 
direcció inesperada.

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. 
No utilitzis gel hidroalcohòlic, amb la 
pirotècnia i el foc són incompatibles.
Es recomana usar una mascareta de 
cotó, les quirúrgiques són inflamables. 

COM VESTIR PER PARTICIPAR 
ALS CORREFOCS



Per una Festa Major 
neta i sostenible 

Cuidem l’entorn
Les activitats d’aigua previstes podrien 
veure’s afectades degut a la sequera, 
Si això succeeix, i per cuidar el nostre 
entorn, s’oferiran activitats de joc i gaudi 
alternatives.

Les activitat de foc també poden 
Ĭ°ĻóįˉċēÏóŢÉ°ÉóēČĳˉÿ°ˉĮŀÓˉÓąĳˉ°éÓČĻĳˉ
rurals poden cancel·lar l’autoritza-
ció de foc en cas de risc d’incendis 
forestals. Estigueu atents/es a les 
xarxes socials.

Cada cosa al seu contenidor
Separa els residus que es generin i 
diposita’ls al seu contenidor corres-
ponent. Recorda: al contenidor blau 
s’hi diposita el paper i cartró; al con-
tenidor 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 
ÈŀĳÉ°ˀČˉŀČˉ°ąĻįÓˉÏÓˉĬįēĬÓįˉ°ċÈˉĳŀŢ-
cient capacitat.

Mou-te, però sense contaminar
Els espais de Festa Major estan molt 
°ˉĬįēĬʙˉČēˉÉ°ąˉĮŀÓˉ°é°ŢĳˉÓąˉÉēĻŖÓˉĬÓįˉ
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

També et pot interessar
El dilluns 29 d’agost  
és dia festiu a la població.

Per a qualsevol emergència durant un 
acte de Festa Major cal posar-se en con-
Ļ°ÉĻÓˉ°ċÈˉąˀaŢÉóČ°ˉÏÓˉą°ˉzēąóÉó°ˉTēÉ°ąˉ
a través del telèfon 938 649 696. Si es 
tracta d’un accident immediatament hi 
derivaran 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 mo-
ment les indicacions de la policia local i 
utilitzeu els recorreguts alternatius als 
carrers que romandran tancats.

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

A l’Espai de Barraques queda prohibida 
la venda de begudes alcohòliques als me-
nors de 18 anys d’acord amb la normativa 
vigent de la Generalitat de Catalunya.

Participar dels actes de la Festa major 
implica que s’accepta que l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans faci i difongui fo-
Ļēéį°ŢÓĳˉóˉŔõÏÓēĳˉÏÓˉąÓĳˉĬÓįĳēČÓĳˉĬįÓĳÓČĻĳʘ

L’organització es reserva el dret de 
Ŕ°įó°įˉēˉċēÏóŢÉ°įˉą°ˉĬįēéį°ċ°ÉóĔˉĬÓįˉ
É°ŀĳÓĳˉĮŀÓˉïēˉÿŀĳĻóŢĮŀóČʘ

Els actes han estat organitzats per les 
associacions culturals, juvenils i espor-
tives, 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 
actes corre a càrrec de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans.
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amb l’APP!!!
Tota la programació,   
del 25 al 29 d’agost,   
al teu dispositiu mòbil   
amb l’aplicació FMPSIP. 

Viu la FM amb  
 les Xarxes Socials

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

Ràdio Palau
Programació especial  
de Festa Major 2022

Del 26 al 29 d’agost
Ràdio Palau fa seguiment  
de la festa gran del poble 
amb connexions en directe, 
música i entrevistes, en 
horari de tarda i vespre. 

Ens pots seguir a través del 
91.7 de la FM o bé a través 
d’internet a radiopalau.cat  i 
via dispositius mòbils.

La trobaràs a les botigues   
Apple Store i Google Play   
a partir del 20 d’agost.

ajpalauplegamans
@ajpalauplegamans

@palauplegamans
palauplegamans.cat

@fmpsip | #fmpsip | #fmp5ip
Ajuntament Palau-solità i Plegamans
@fmpsip | #fmpsip
Ajuntament Palau.solità i Plegamans
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Salutació  
del regidor  
de festes

La Festa Major, un dels moments 
de màxima diversió i expressió de 
cultura popular i tradicional de 
Palau-solità i Plegamans, torna 

amb la mateixa força, energia i il·lusió 
que en els anys previs a la pandèmia. Ho 
podem comprovar mirant el programa 
d’actes i activitats que les entitats de la 
vila ens proposen.

Un any més s’ha realitzat el procés parti-
cipatiu amb representants de les diverses 
associacions del municipi implicades en 
les festes populars i tradicionals de la 
Festa Major, així com per representants 
del Mulla’t per la Festa Major i l’espai 
autogestionat de Barraques El Corral. 
Aquestes branques del procés han tre-
È°ąą°ĻˉÏÓĳˉÏÓąˉċÓĳˉÏÓˉèÓÈįÓįˉŢČĳˉ°ŔŀóˉÏó°ˉ
per programar una Festa Major on tots i 
totes les vilatanes de Palau-solità i Plega-
mans trobin el seu espai i en gaudeixin.

Enguany vull destacar la nova fórmula 
per decidir el concert de la Festa Major 
Petita, el dilluns, escollit per votació 
popular d’entre les propostes sorgides 
dels processos participatius d’entitats i 
joves de Palau-solità i Plegamans.

El Mulla’t, l’espai jove de participació 
per la Festa Major, recupera aquest 2022 
algunes de les activitats més populars 
organitzades pels i les joves del muni-
cipi. Moltes gràcies a totes per impli-
car-vos-hi de nou!!

Us presentem aquest programa d’acti-
vitats després d’haver-hi dedicat temps 
i esforç, des del vessant de la cultura 
democràtica, de la participació i el dis-
seny col·laboratiu. Esperem que puguem 
gaudir-ne junts i juntes i vivim aquest 
moment amb alegria i respecte.

Us desitgem una molt bona Festa Major!

Jordi Plaza Nualart 
Regidor de Festes Populars
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@fmpsip | #fmpsip | #fmp5ip

Ajuntament Palau-solità i Plegamans

@fmpsip | #fmpsip

palauplegamans.cat

Ajuntament Palau.solità i Plegamans


