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“El megàlit que es troba en un camp
prop de Palau-solità, el diable el portava a coll des del Montseny, on l'havia
arrencat, a Martorell, per acabar-hi el
famós pont romà conegut per Pont del
Diable, que travessa el Llobregat. Part
d'ençà del riu hi havia un gran hostal
on no hi havia cap pou per a proveir-se d'aigua. Hi havia una serventa
que s'havia de passar gairebé tot el dia
anant a cercar l'aigua a l'altra banda
del riu en una fonteta. Un dia que el

La bèstia es posà a cantar…

riu baixava molt ple va dir que més
valdria donar-se al dimoni que haver
de fer tants viatges a la font. A l'instant se li presentà un cavaller que li
prometé fer-li un pont en una sola nit
a canvi de la seva ànima. La serventa
va acceptar. El diable, car no era altre
el cavaller, es posà tot seguit a treballar amb tota fúria. Només hi mancava
una pedra. La matinada s'acostava.
En passar el diable per davant de can
Cortès, el gall d'aquesta casa es posà a

cantar anunciant el dia. El diable, que
només pot treballar durant les hores
de la fosca, en sentir cantar el gall cregué que ja era de dia. No havent tingut
temps d'acabar el pont, deixà caure
amb ràbia la pedra a terra, i quedà
dreta, tal com encara avui es troba, i
enfonsada set canes. Hi ha variants
segons les quals la serventa estava
inquieta, es va llevar poc més enllà de
mitjanit i veié amb paüra que el pont
ja estava gairebé llest. Cridà l'hostalera

i plorant li contà el que li passava. La
mestressa prometé salvar-la. Tirà una
galleda d'aigua al damunt del pobre
gall, que dormia. La bèstia es posà a
cantar. Els galls veïns li contestaren
ﬁns a arribar a cantar els de can Cortès de Palau, quan el diable passava
per allí.”
Joan Amades
“El Pont Del Diable”
Les Millors Llegendes Populars.
Barcelona: Selecta, 1986, p. 281-282
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Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes,

Veïns, veïnes. Amics i amigues,

De nou estem a les portes de la Festa Major del nostre poble.
Després d'uns dies de descans, es converteix en el punt de trobada amb els amics, la família, els veïns i tota la ciutadania que
vol sortir al carrer a gaudir de la festa i l'alegria que ens envolta.

Com cada any, teniu a les vostres mans el programa de la Festa
Major de Palau-solità i Plegamans, un programa que s'ha preparat amb molt treball, implicació, dedicació i estima per part
de les entitats que formen part del Procés Participatiu de Festa
Major, un grup de persones per a qui només puc tenir paraules
d'agraïment ja que són el veritable cor i l'ànima d'aquesta festa.

La Festa Major és l'excusa perfecta per viure moments divertits, participar en activitats amb tota la família, gaudir d'estones
amb els amics, de jocs, d'espectacles i de concerts que s'han
preparat especialment per a tots i totes vosaltres.
Permeteu-me que faci arribar un sincer agraïment a totes les
entitats i associacions que fan possible aquesta Festa Major.
La seva implicació, treball i dedicació fan que la nostra sigui
una de les festes més participatives i variades en les seves
activitats. Gràcies a totes les persones que treballeu al llarg de
tot l'any de forma desinteressada per fer-la possible. I gràcies
també a la Regidoria de Festes Populars per coordinar tota la
feina i crear aquests dies de disbauxa.
També vull agrair la feina de les Brigades Municipals, la Policia
Local i Protecció Civil, que durant els dies de Festa Major
fan que tot estigui preparat i que es resolguin ràpidament les
petites incidències que poden aparèixer. I no vull deixar-me
un agraïment molt especial per a totes les persones voluntàries
que col·laboren amb la Cursa Maria Víctor. Per cert, enguany
serà el primer any en què la cursa no tindrà la seva protagonista. Des d'aquestes línies aproﬁto per fer un reconeixement molt especial a la Maria Víctor, una gran atleta i una gran
amiga que sempre estarà en el nostre record.
Per últim, vull demanar a tots i cadascun dels veïns i veïnes
de la vila que viviu la nostra festa gran amb civisme i alegria.
Entre tots i totes fem cada any més gran la Festa Major…
a gaudir!

Carme Sanz Cabero
REGIDORA DE FESTES
POPULARS

La Festa Major és fruit de la participació i el consens i el resultat són quatre dies plens d'activitats, alegria i bon humor… tot
pensat per a què gaudim de la festa al carrer.
Com cada any, trobareu activitats per a totes les edats i per a
tots els gustos: concerts, jocs, música, aigua, color, espectacle
i molta, molta alegria. Volem que viviu, que gaudiu de la festa
amb els amics i la família.
I, a més a més, aquest any tenim preparada una sorpresa molt
especial… Heu d'estar atents després del pregó per descobrir
que és allò que amaga l'ou del cartell de la Festa.
Aproﬁto també per donar les gràcies al personal de l'Ajuntament, en especial a les Brigades Municipals perquè sense
ells, sense la seva feina, no seria possible. Gràcies també a la
Policia Local, a Protecció Civil, a la Creu Roja i als voluntaris
que participen a la Cursa Maria Víctor.
Gràcies de tot cor a tothom.
Us animem a participar i gaudir, a viure i riure sempre.
Desperta Festa Major!
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El Procés
Participatiu
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VAQUES I
CABRES

AGRUPACIÓ
SARDANISTA

CENTRE CULTURAL
ANDALUZ

ESPLAI
EL BOTÓ

ASSOCIACIÓ COUNTRY
CAN FALGUERA

ELS
TABALAUENCS

ASSOCIACIÓ
A TU RITMO

DEIXEBLES DEL DIMONI
DE LA PEDRA LLARGA

LES
EMPALMADES

ELS LLOPS
DE PALAU

EL RAMAT,
GRUP GRALLER

CASAL POPULAR
LA REVOLTA

El procés participatiu de
Festa Major està format
per representants de
diverses associacions
del municipi implicades
amb les Festes Populars
i Tradicionals, així com
per representants del
Mulla't per la Festa Major, i la taula de treball
de l'Espai de Barrakes
el Corral. Aquestes
diferents branques del
procés han treballat al

llarg de l'any a partir de
l'avaluació de l'anterior
edició de la Festa Major,
per crear una festa
intergeneracional on
tots els vilatans de Palau-solità i Plegamans
trobin el seu espai.
Amb l'objectiu de dissenyar una festa identitària, tot mantenint
aquells actes consolidats
que deﬁneixen la festa

de la nostra vila des de
fa anys, així com impulsar creacions locals i
acostar propostes innovadores, us presentem
aquest programa d'actes
després d'haver estat
treballat des del prisma
del debat i del consens.
Així doncs, després de
tot aquest esforç, només
ens queda desitjar-vos
una molt bona Festa
Major!

Últimes Actuacions castelleres
de Festa Major
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27/08/2011
CASTELLERS DE
CALDES:

JOVE DE
BARCELONA:

XICOTS DE
VILAFRANCA:

P/4, 4/6, 3/6 AGULLA,
3/6, P/4, P/4 BALCÓ

P/4, 4/6, 3/6 AGULLA,
4/6 AGULLA, P/5, P/4

P/4, 4/7 NET, 3/7,
4/7 AGULLA, P/5, P/4

25/08/2012
CASTELLERS DE
CALDES:

CASTELLERS DE
SABADELL:

XICOTS DE
VILAFRANCA:

P/4 CAMINANT, 3/7,
4/7, 5/7, P/5, P/4

P/4 CAMINANT,
4/7 AGULLA, 5/7, 4/7,
P/5, P/4

CAPGROSSOS DE
MATARÓ:

BORDEGASSOS DE
VILANOVA:

P/4 CAMINANT, 5/7,
4/8, 7/7, VANO P/5

P/4 CAMINANT, 4/7
AGULLA, 3/7, 4/7, P/5,
P/4, P/4, P/4

CAPGROSSOS DE
MATARÓ:

CASTELLERS de sant
PERE I Sant PAU:

P/4 CAMINANT, P/4, P/4,
2/7, 3/8, 4/8, VANO P/5

P/4 CAMINANT, P/4, 3/7,
2/7, 4/7, VANO P/5

CAPGROSSOS DE
MATARÓ:

MOIXIGANGUERS
D'IGUALADA:

P/4 CAMINANT, 4/8,
2/7, 5/7, P/6

P/4 CAMINANT, 2/7,
5/7, 4/7 AGULLA, P/4,
P/4, P/4

P/4 SOTA, 4/6 AGULLA,
2/6, 4/6, P/4,
P/4 BALCÓ

31/08/2013
CASTELLERS DE
CALDES:
P/4 SOTA, 4/6 AGULLA,
2/6, 4/6, P/4, P/4
BALCÓ

30/08/2014
CASTELLERS DE
CALDES:
P/4 CAMINANT, P/4, P/4,
4/6 AGULLA, 3/6, 2/6,
P/5, P/4 BALCÓ

29/08/2015
CASTELLERS DE
CALDES:
P/4 CAMINANT, 3/7,
5/6, 2/6, P/5, P/4,
P/4 BALCÓ

Que comenci el Guirigall,
que desperti la Festa Major!

Darrere el menhir de la
Pedra Llarga no només
hi ha milers d'anys
d'història vinculada a
l'evolució de les societats humanes, sinó
que també hi trobem
el patrimoni immaterial de Palau-solità i
Plegamans, que ens ha
acompanyat des de la
nostra infància. Aquest
patrimoni de transmissió
oral estretament lligat a
la Llegenda de la Pedra
Llarga, s'ha anat narrant
generació rere generació
a la vila ﬁns arribar als
nostres dies. Diferents
entitats vinculades a la

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
LA LLEGENDA DE
LA PEDRA LLARGA

tradició cultural catalana hem anat recollit
en els darrers anys el
testimoni de la història
del poble, i l'hem anat
representant en forma
de músiques populars,
ﬁgures d'imatgeria
festiva o danses tradicionals. Ara aquestes
sinergies conﬂueixen
en una mateixa direcció
per portar-vos a plaça
tota aquesta riquesa en
forma de festa popular i
tradicional.
El Guirigall és la nostra
particular versió de la
Llegenda de la Pedra
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Llarga basada en la que
Joan Amades descriu
al capítol d'El Pont del
Diable del llibre titulat
Les millors llegendes
populars. El Gall de
Can Cortès ens mostra
el punt d'inﬂexió entre
el bé i el mal, entre el
seny de la masovera i la
rauxa del dimoni, entre
la quotidianitat i la
celebració. El quiquiriquic del gall és l'element
distorsionador que farà
retornar l'alegria del
poble per a vèncer la
foscor de les tenebres.
Vine a plaça a escoltar
el kikirikí!

Divendres, 26 d'agost
Després del pregó, a la plaça de la Vila

El Guirigall és possible gràcies al Ramat, grup graller, per la selecció musical, la direcció i la coordinació
de l'espectacle conjuntament amb l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, així com els Deixebles del
Dimoni de la Pedra Llarga, els Geganters i Grallers, la Colla de Ball de Gitanes i l'Agrupació Sardanista,
amb la participació en el procés de creació i representació de les escenes. També és possible gràcies a
l'Associació Pessebrista per la recreació de la Pedra Llarga i a la interpretació de la Xerra i la Meques.
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programació
divendres, 26

EL PATI
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

HORA

23.00 h

COMPANYIA

ESPECTACLE

GÈNERE

Hotel Iocandi

Esquerdes

Circ

MINUTS

50

dissabte, 27
HORA

COMPANYIA

ESPECTACLE

GÈNERE

MINUTS

18.00 h

Laitrum Teatre

Micro-Shakespeare

Instal·lació

18.00 h

Katakrak

Enginys Ekopoetiks

Instal·lació

180

19.00 h

Tombs Creatius

Puck

Cinema

20*

19.00 h

Ireneu Tranis

El venedor d’històries

Teatre

20*

180

21.00 h

Pere Hosta

Open Door

Humor

35

22.00 h

Tombs Creatius

Puck

Cinema

20**

22.00 h

Ireneu Tranis

El venedor d’històries

Teatre

20**

diumenge, 28
COMPANYIA

ESPECTACLE

GÈNERE

18.00 h

HORA

Laitrum Teatre

Micro-Shakespeare

Instal·lació

MINUTS

180

18.00 h

Katakrak

Enginys Ekopoetiks

Instal·lació

180

19.00 h

Tombs Creatius

Puck

Cinema

20*

19.00 h

Ireneu Tranis

El venedor d’històries

Teatre

20*

21.00 h

Pere Hosta

Open Door

Humor

35

22.00 h

Tombs Creatius

Puck

Cinema

20**

22.00 h

Ireneu Tranis

El venedor d’històries

Teatre

20**

dilluns, 29
Inauguració el divendres 26 a les 23.00 h,
i de dissabte 27 a dilluns 29 obert a partir de les 18.00 h

HORA

18.00 h

COMPANYIA

ESPECTACLE

GÈNERE

Leandre

Iceberg

Circ

*Passis de 20 minuts ﬁns a les 21.00 h

MINUTS

40

**passis de 20 minuts ﬁns a les 00.00 h

Espai lliure de fum. Prohibida l'entrada d'animals domèstics.
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EL PATI
ESQUERDES
D'HOTEL IOCANDI
Per a tots els públics
Durada: 50 minuts

Què passa quan algú
irromp en un espai per
primer cop? Com ens
transforma o ens consola la
presència dels altres? Què
hi queda, de nosaltres, als
espais on hem viscut?
Un espectacle de circ, que
combina l'escala d'equilibris, els elements aeris i
la música a través de tres
cossos en moviment en un
joc d'estira i arronsa entre
el desig i la fugida.

Sinopsis
MICROSHAKESPEARE

ENGINYS
EKO.POÈTIKS

PUCK – CINEMA
CARAVANA

DE LAITRUM TRATRE

DE KATAKRAK

DE TOMBS CREATIUS

Per a tots els públics
Durada: 180 minuts

A partir de 6 anys
Durada: 180 minuts

A partir de 6 anys
Durada: 20 minuts, de 19.00
a 21.00 h i de 22.00 a 00.00 h

L'espectador que està darrere de la capsa-teatret “interpretant” rep instruccions
a través d'uns auriculars i
mou els objectes seguint les
instruccions sense saber
per què ho fa. Els espectadors que estan a l'altra
banda de la capsa-teatret
veient l'espectacle, estan
gaudint d'una peça de
Shakespeare a través dels
auriculars.
Shakespeare com mai
l'havies vist… o sentit. Un
espectacle molt complicat
d'explicar, però molt divertit de fer!

Vols gaudir d'un instant
màgic? Cada giny ens
planteja un repte, un espai
atemporal, una mirada
creativa als objectes i a
l'entorn quotidià. "Enginys Eko.poètiks" és una
instal·lació interactiva per
a tots els públics. Aquest
artefacte és únic i autònom
i tots junts creen un espai
original, lúdic i participatiu.

Puck és una caravana
habilitada com a cinema.
El seu ventre és un cinema
minúscul, potser el més
petit del món. Hi caben set
persones. L'objectiu és despertar la passió pel cinema
d'animació o, simplement,
recuperar l'experiència
del cinema d'una forma
particular.

EL VENEDOR
D'HISTÒRIES
D'IRENEU TRANIS
A partir de 3 anys
Durada: 20 minuts, de 19.00
a 21.00 h i de 22.00 a 00.00 h

Mig encantador de serps,
mig triller, un contaire que
recupera les tècniques més
atàviques i populars de
la tradició oral per oferir
espectacle i poesia des del
prisma, el ritme i la sensibilitat actuals. Si el teatre
és artesania, per què no es
pot vendre com arracades,
encensos o mocadors?

OPEN DOOR

ICEBERG

DE PERE HOSTA

DE LEANDRE

Per a tots els públics
Durada: 35 minuts

Per a tots els públics
Durada: 40 minuts

Transporta la porta amb la
necessitat de trobar el seu
lloc. Col·loca una porta amb
humor mentre busca imatges dins l'espai urbà. La
simplicitat ens transportarà
a llocs on l'imaginari entra
i surt. Passin a través de la
porta per poder viure de
manera diferent el carrer
de cada dia i fer el quotidià… inoblidable.

Un iceberg al teu carrer,
gran, imponent. Com una
illa, com l'últim refugi, com
l'expressió del buit, de la
soledat de l'essència. Ell i
ella, com els últims, com
els primers, tan minúsculs i
perduts. Omplint el no res,
observant l'esdevenir. Un
espectacle gran i simple.
Una oda a la felicitat, a
l'optimisme, a la bellesa.
Una gran ximpleria.

Espais de kikirikí!
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• Espai foodgonetes

Plaça de la Vila •

DEL 26 AL 28 D'AGOST

DEL 25 AL 29 D'AGOST

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 food trucks, que respon a les
tendències d'alimentació més saludables. Si cerques
una alternativa alimentària durant la Festa Major,
aquest és el teu espai!

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 programació
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.

El Pati •
DEL 26 AL 29 D'AGOST
Després de donar la volta al món, la
caravana del circ torna al pati de l'escola
Folch i Torres. Aquest any podreu entrar
per la porta de casa d'en Pere, comprar
les històries de l'Ireneu o esdevenir un
personatge d'una obra de Shakespeare.
A més a més, també podreu gaudir
d'una gran varietat d'espectacles. Si
necessites una estona d'esbarjo, no
t'ho pensis més i vine al Pati de la
Festa Major!
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• Fira d'atraccions
DEL 25 AL 29 D'AGOST

1
7

5

Trobareu el conjunt d'instal·lacions recreatives que es munta amb motiu de la Festa
Major al carrer Doctor Fleming.

6

8
9
Recorregut del correfoc
Recorregut del correfoc infantil

12

13

14

Espai de Barrakes el Corral •
DEL 25 AL 29 D'AGOST
Es tracta d'un punt de reunió i retrobament 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 diferents associacions sense ànim
de lucre, on l'ambient festiu, popular i nocturn estan d'enhorabona.

P
A
B
C

Zones d'aparcament
Ajuntament
Policia local
Centre d'Atenció Primària

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Plaça de la Vila
Plaça Onze de Setembre
Av. Nostra Senyora de Montserrat
Mas Pla
Plaça de ca l'Estruch
El Pati de l'Escola Folch i Torres
Rambla Mestre Pere Pou
Espai de Barrakes el Corral
Fira d'atraccions
Masia de Can Cortès
Sala Polivalent
Espai Jove l'Escorxador
Bosc de Can Pavana
Camp Municipal de Futbol

Concurs
d'Instagram
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Guanyadors
2015

1. Hi podrà participar
qualsevol persona que
publiqui una fotograﬁa
o un vídeo a través de la
xarxa social Instagram
tenint el perﬁl públic.
Per a fer-ho caldrà
que l'etiqueti amb els
hashtags #fmpsip i
segueixi el perﬁl
@fmpsip.
2. El període de
participació serà la
durada de la Festa
Major des del 25 ﬁns al
29 d'agost de 2016 a les
23.30 h.
3. El tema: "Desperta
Festa Major!"
4. Premis:
1r premi: un àpat per
a dues persones en un
restaurant de la vila.
2n premi: una entrada
doble per a l'espectacle

a escollir de la
programació estable
de teatre, música i
dansa de l'Ajuntament
de Palau-solità i
Plegamans.
3r premi: una caixa
multiexperiències per a
una persona.
Premi especial al repte
#fmp5ip: un pernil i un
lot de vins i caves.
5. Els guanyadors seran
publicats a través
d'Instagram i Twitter,
i notiﬁcats via missatge
a partir del 15 de
setembre. El concurs
quedarà desert en el
cas que els guanyadors
no contactin amb
l'organització passats
15 dies hàbils després
d'haver-los anunciat.
6. El jurat del concurs
estarà format per

una comissió de
professionals proposats
des de l'Ajuntament
de Palau-solità i
Plegamans, que
decidiran quines són
les 3 millors fotograﬁes
o vídeos de totes les
realitzades durant
el període obert a la
participació.
7. La publicació i
etiquetatge de tota
fotograﬁa implicarà la
presumpció de la seva
autoria. Els drets de
les imatges realitzades
seran sempre
propietat de l'autor
i amb Instagram
com a copropietari
(tal com marquen les
normes d'Instagram).
Tot i això, els
participants cedeixen a
l'Ajuntament de Palausolità 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 fotograﬁes
publicades han de
respectar el dret a
la intimitat de les
persones i a la pròpia
imatge d'acord amb la
Llei Orgànica 1/1982, de
5 de maig, de protecció
civil del dret a l'honor,
a la intimitat personal
i familiar, i a la pròpia
imatge. Els participants
es comprometen a tenir
el consentiment de les
persones que puguin
veure afectats els seus
drets a l'honor, a la
intimitat personal, a
la familiar i a la pròpia
imatge.

9. Serà responsabilitat
de qui hagi publicat
les fotograﬁes tota
reclamació que pugui
sorgir. A aquests
efectes, l'Ajuntament
de Palau-solità i
Plegamans podrà
dirigir-se contra
aquesta persona en
cas que una fotograﬁa
resulti denunciada.
10. La participació al
concurs suposa
l'acceptació de la
totalitat de les seves
bases.

Repte #fmp5ip
1/5 Iceberg de Leandre, a
les 18.00 h a El Pati

Aquest any us proposem
un repte dins del concurs
d'Instagram. El repte
consisteix a 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:

L'APP que et farà
despertar!
Descarrega’t l’App i porta la Festa Major a la butxaca!
Consulta tota la programació, del 25 al 29 d’agost,
al teu dispositiu mòbil amb l’aplicació FMPSIP.
A partir del 22 d’agost a:

2/5 Correfoc infantil, a les
19.00 h a la plaça Onze
de Setembre. Itinerant.
3/5 Concert d'Els Catarres,
a les 20.00 h a l'Espai
de Barrakes el Corral
4/5 Ball del confeti, a les
21.45 h a l'Espai de
Barrakes el Corral

23

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.

5/5 Focs d'artiﬁci, a les
22.30 h a l'Espai de
Barrakes el Corral

ELKIKI IKÍ
R

d les xarxes
de
socials
s

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

CINEMA A LA FRESCA

Exposicions

kung fu panda 3

XXXII Concurs
de Fotografia
Sinopsi

Dimecres 24, a les 21.00 h
• A la Plaça de la vila
Animació, 95 m
Per a tots els pú

Aquest ﬁlm d'animació és la tercera part de la saga
inspirada en les aventures del panda Po i ha estat dirigida
per Jennifer Yuh i Alessandro Carloni.
En Po ha de fer front a dos reptes: un, d'origen
obrenatural; l'altre, molt proper, quan apareix
un ós panda que diu que és el seu pare
biològic. O sigui, que té dos pares i una colla
de parents que li recorden qui és.

Visites a
l'Arxiu-museu
de la Fundació
Folch i Torres

Ous
desperts

Del 27 d'agost al 3 de
setembre
• De 18.00 a 21.00 h
• Masia de Can Cortès

27 i 28 d'agost
• D'11.00 a 14.00 h i de 17.00
a 20.00 h

Del 24 d'agost al 3 de
setembre
• De 10.00 a 14.00 h i de
16.00 a 20.00 h
• Ajuntament de Palausolità i Plegamans
• Diumenges i festius tancat

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

Organitza:
Fundació Folch i Torres

Organitza:
Ajuntament de Palau-solità
i Plegamans

INAUGURACIÓ:
DIVENDRES 26
A LES 19.00 HORES

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

Dijous, 25

S
DEER
P !
TA

25
DIJOUS

18.00 h

Espai de Barrakes el Corral

Gimcana XL
Joves a partir de 12 anys. Inscripcions 10
minuts abans de l'inici de l'activitat.
Organitza: Esplai el Botó

19.00 h

Plaça de la Vila

Actuació del quadre de
ball del Centre Cultural
Andalús

20.30 h Itinerant. Inici al Casal Popular
la Revolta

Correbarres
de Festa Major,
amb l'acompanyament
de la Batukada
Festukada
Preu: 8/9 € - Vegeu pàg. 48
Organitza: Casal Popular la Revolta
Col·labora: Batukada Festukada, Cal
Sabater, Pipa Pub, La Teta, El Racó de la
Brenda, Els Deixebles del Dimoni de la
Pedra Llarga i el Centre Cultural Andalús

A continuació hi haurà el vi d'honor a
l'espai de barraques.
Organitza: Centre Cultural Andalús

Actuació del quadre de ball del Centre Cultural Andalús

Dijous, 25

20.30 h

Plaça de la Vila

21.00 h

Plaça de la Vila

Sopar de "Duro"

Antipregó

Tria el bàndol (cabres, vaques o neutres) i
porta't el sopar.
Cal reserva prèvia. Vegeu pàg. 48
Organitza: Cabres i Vaques de Palausolità i Plegamans

Una alternativa políticament incorrecta
del pregó.
Organitza: El Racó d'en Gollum

22.30 h
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Plaça de la Vila

Cul de Sac, en concert
Sopar de "Duro"
Itaca Band

00.00 h

Passeig de la Carrerada

01.00 h

Espai de Barrakes el Corral

Cursa de roba interior

Itaca Band, en concert

Inscripcions a partir de les 23.45 h a la
porta del Pavelló d'Esports Maria Víctor.
Organitza: Deixebles del Dimoni de la
Pedra Llarga

A continuació
Corral

Espai de Barrakes el

The Cucumber's Show
feat Oscar Rubio
Organitza: Els llops de Palau
00.30 h

Espai de Barrakes el Corral

The Cucumber's Warm Up
Organitza: Els llops de Palau

Divendres, 26
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26
DIVENDRES

12.00 h

Plaça de la Vila

18.30 h

Plaça de la Vila

Animació infantil
amb Bassal Rock
d'Ambäukatunàbia

Ballada de sardanes
a càrrec de la cobla
Lluïsos de Taradell

Espectacle amb aigua, recomanable l'ús
de roba de bany.
Per passar un estiu ben fresc i divertit no
hi ha res millor que una bona remullada.
Bassal Rock està creat especialment
per combatre la calor de la manera més
original i divertida! Aquest espectacle
uneix l'animació musical en directe amb
un seguit de recursos aquàtics dissenyats
expressament per tal que cada gota
d'aigua reparteixi un mar de felicitat!

Organitza: Agrupació Sardanista de
Palau-solità i Plegamans

17.30 h

Plaça de l'Onze de Setembre

Gimcana XXS
Infants de 4 a 12 anys. Inscripcions 10
minuts abans de l'inici de l'activitat.
Organitza: Esplai el Botó

19.00 h

Inauguració de
l'exposició de la
32a edició del concurs
de fotografia de Festa
Major i lliurament de
premis
Coorganitza: Associació Taller de les Arts
i Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

19.45 h

18.00 h

Espai de Barrakes el Corral

Concurs de Cosplay
Vine al concurs on et pots vestir i actuar
com qualsevol personatge d'anime,
manga, videojoc, etc. Llueix el teu
Cosplay i passa-t'ho genial!! Consulta les
bases al lloc web de l'Ajuntament
de Palau-solità i Plegamans:
www.palauplegamans.cat
Organitza: Club Anime Manga Palau - MJP

Masia de Can Cortès

Espai de Barrakes el Corral

Tarda de Hip Hop
amb les actuacions
de Polivar i Big Gang
Crew
Coorganitza: Comissió Mulla't per la
Festa Major

Divendres, 26

21.00 h

Plaça de la Vila

Pregó de la Festa
Major a càrrec de
Quim Masferrer

23.00 h

Plaça de ca l'Estruch

Festa Cubana
Tallers de Salsa i Kizomba a càrrec de Javi
Rubio, Sergio i Tania, i música en viu de
Salsa de Reyes amb animacions.
Organitza: Associació A tu Ritmo

23.00 h

El Pati

"Esquerdes",
d'Hotel Iocandi

23.30 h
Tot seguit

Plaça de la Vila

El Guirigall
Vine a plaça a escoltar el kikirikí!
Que comenci el Guirigall, que desperti la
Festa Major!
Espectacle amb foc, recomanable seguir les
instruccions generals de la pàg. 49

21.30 h

Espai de Barrakes el Corral

Actuació del quadre de
ball del Centre Cultural
Andalús
Organitza: Centre Cultural Andalús

Espai de Barrakes el Corral

Concert d'Erick Hervé,
Omar El Hachemi i DJ
Rosvil; i de Dani i Elio
Toffana

Entre concerts
Corral

Espai de Barrakes el

Concurs de menjar
flams
Cabres i Vaques.
Organitza: Cabres i Vaques de Palausolità i Plegamans

A continuació
Corral

Espai de Barrakes el

Pepet i Marieta,
en concert

Després del concert
el Corral
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Espai de Barrakes

Discoteca Mòbil
Pepet i Marieta

Dissabte, 27
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27
DISSABTE

07.00 h
Genís

Itinerant. Inici: plaça de Sant

Campionat de Bitlles
Catalanes

Matinades
Organitza: El Ramat

09.00 h

10.30 h Av. Nostra Senyora de Montserrat

Taller per a infants i campionats per a tots
els nivells.

Pista de Can Cortès

3x3 de Bàsquet
Informació i inscripcions a la pàgina
de Facebook de l'Atlètic Club Palau de
Plegamans.
Organitza: Atlètic Club Bàsquet Palau de
Plegamans

09.00 a 21.00 h

Sala Polivalent

Marató de donació
de sang
Vine a donar sang, vine a la marató: amb
una vegada no n'hi ha prou!
Organitza: Banc de sang i teixits,
Associació de Donants de Sang del Vallès
Occidental
10.00 h

Jardins de Can Cortès

Trobada de plaques
de cava
Organitza: Dissabtes del Col·leccionista

11.00 h

Parc de l'Hostal del Fum

Tren de Palau,
dia de portes obertes
Preu: 1 €
Organitza: Amics del Ferrocarril - Tren
de Palau

12.30 h Av. Nostra Senyora de Montserrat

Concert Vermut
Organitza: Cabres i Vaques de Palausolità i Plegamans

Dissabte, 27

16.00 h

Mas Pla

ColoRain
Us esperem a la festa dels colors, no
oblideu de portar la vostra ànima
caritativa i col·laboreu amb nosaltres!
Organitza: Colorain-MJP

18.00 h

Plaça de la Vila

Tarda castellera amb
Castellers de Caldes,
Sagals d'Osona i
CaPgrossos de Mataró

Simultàniament
17.30 h Itinerant. Inici: passeig de la
Carrerada

Cercavila d'entrada
a plaça

Plaça de la Vila

18.00 h

El Pati

19.00 h
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El Pati

"Micro-Shakespeare" de
Laitrium Teatre i "Enginys
Eco.poètics" de Katakrak

"Puk" de Tombs Creatius i
"El venedor" d'històries
d'IrEneu Tranis

19.00 h

20.00 h

Espai de Barrakes el Corral

Sindriada popular

Marató de Country
de Festa Major

Organitza: Agrupació Sardanista de
Palau-solità i Plegamans

Organitza: Associació Country Can
Falguera

Plaça de ca l'Estruch

Concert a càrrec de
l'Orquestra Maravella
21.00 h

El Pati

"Open Door" de Pere
Hosta
Colorain

Orquestra Maravella

Dissabte, 27

21.00 h

Plaça de la Vila

Tabalada
Organitza: Deixebles del Dimoni de la
Pedra Llarga

21.20 h

Plaça de la Vila

Arribada del Dimoni de
la Pedra Llarga i bateig
de foc del Gall de Can
Cortès
Espectacle amb foc, recomanable seguir
les instruccions generals de la pàg. 49
Organitza: Deixebles del Dimoni de la
Pedra Llarga

22.00 h

Itinerant. Inici: plaça de la Vila

Correfoc amb les
colles de diables
convidades de Molins de
Rei, Castellbisbal
i la bèstia de Ripoll

22.00 h

El Pati

"Puk" de Tombs Creatius i
"El venedor d'històries"
d'IrEneu Tranis

01.00 h
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Espai de Barrakes el Corral

9 son, en concert

Tot seguit

Espai de Barrakes el Corral

Discoteca Mòbil

Espectacle amb foc, recomanable seguir
les instruccions generals de la pàg. 49
Organitza: Deixebles del Dimoni de la
Pedra Llarga
Col·laboren: Instalacions Miquel Trigo,
Pertex i Pintors J. Grau

06.00 h Itinerant. Inici: Espai de
Barrakes El Corral

5a Empalmada

23.00 h

Plaça de la Vila

Nit de monòlegs amb
Peyu
Planeta i-Neptú és el segon espectacle
que Peyu presenta als escenaris. Un
text surrealista i explosiu que no deixa
indiferent. Amb aquest projecte Peyu
consolida un estil i una posada en escena
allunyada dels monòlegs convencionals i
fa un pas endavant a nivell teatral.

00.00 h

Plaça de ca l'Estruch

Ball de Gala a
càrrec de l'Orquestra
Maravella

nosaltres seguim de xerinola! Un cop
tanquin les barraques la xaranga ens
portarà a la festa! Dj's, xocolata desfeta,
performance, canó d'escuma, sorpreses i
regals! No t'ho perdis! Vine a celebrar el
cinquè aniversari de l'Empalmada!
Organitza: Les Empalmades
Col·labora: Centre Cultural Andalús

Diumenge, 28
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28
DIUMENGE

09.00 h

Bosc de Can Pavana

36a Cursa Popular Maria
Víctor
Preu: 5 € (a partir de 5 anys, menors de 10
anys gratuït) Vegeu notes d'inscripcions a
la pàg. 48

09.05 h

Preu: 4 € (a partir de 5 anys, menors de 10
anys gratuït) Vegeu notes d'inscripcions a
la pàg. 48

Ballada de Sardanes
a càrrec de la cobla
Ciutat de Terrassa
Organitza: Agrupació Sardanista de
Palau-solità i Plegamans

17.30 h

Plaça de Ca l'Estruch

Jocs Rurals
Organitza: Cabres i Vaques de Palausolità i Plegamans

Bosc de Can Pavana

Tradicional esmorzar
popular
Preu: 3,5 € Vegeu notes d'interès a la
pàg. 48
Organitza: Agrupació Sardanista de
Palau-solità i Plegamans

10.30 h

Bosc de Can Pavana

Bosc de Can Pavana

Caminada Popular Maria
Víctor

10.00 h

11.00 h

Bosc de Can Pavana

Pavaventura i jocs
tradicionals
Bitlles, trencar l'olla, tirar la corda, curses
de sac, rocòdroms, pont tibetà i tirolina.

18.00 h

El Pati

"Micro-Shakespeare" de
Laitrium Teatre i "Enginys
Eco.poètics" de Katakrak

Diumenge, 28

21.00 h

Plaça de la Vila

00.00 h

Rom cremat

Partit de futbol:
FC Palau-solità i
Plegamans – Balenyà AT
Organitza: Futbol Club Palau-solità i
Plegamans

19.00 h

Cantada d'Havaneres a
càrrec del grup Bergantí
A la mitja part es repartirà rom cremat.
Col·labora: Deixebles del Dimoni de la
Pedra Llarga

19.00 h
19.00 h

El Pati

Plaça de la Vila

Barreja, bon rotllo, personalitat, elegància,
oxitocina i aromes nòmades… Són
algunes de les coses que desprenen les
cançons de Guillem Roma, que es rodeja
d'una ﬂexible Camping Band Orchestra
per acompanyar unes cançons que es
mouen en terreny de frontera, desprenent
energia crítica i optimista! Una autèntica
experiència per deixar-se portar i viatjar
pels paisatges d'aquest món i més enllà.

Espai de Barrakes El Corral

Ball en línia

22.00 h

Organitza: Casal de la Gent Gran

"Puk" de Tombs Creatius i
"El venedor d'històries"
d'IrEneu Tranis

"Puk" de Tombs Creatius i
"El venedor d'històries"
d'IrEneu Tranis
21.00 h

Ball amb Hotel
Cochambre

Hotel Cochambre

19.00 h Camp de Futbol Municipal
Francesc Serracanta

Espai de Barrakes el Corral

Guillem Roma & Camping Band Orchestra

Concert de Guillem Roma
& Camping Band Orchestra
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El Pati

"Open Door" de Pere
Hosta

El Pati

A continuació
Corral

Espai de Barrakes el

Discoteca mòbil
Organitza: Comissió Mulla't per la Festa
Major

Dilluns, 29
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29
DILLUNS

09.00 h
Genís

Itinerant. Inici: plaça de Sant

Matinades Infantils
Preu: El Ramat

10.00 h

16.00 h

Espai Jove l'Escorxador

Concurs de Cuina de
Supervivència
Concurs per malabaristes de la cuina!
Categoria infantil i adults. Inscripcions
prèvies. Places limitades.
Organitza: La Descoordinadora

Plaça de la Vila

Inflables aquàtics
Acte amb aigua, recomanable l'ús de roba
de bany

12.00 h

Plaça de la Vila

Ball d'escuma
Acte amb aigua, recomanable l'ús de roba
de bany

13.00 h

Pavelló d'Esports Maria Víctor

Dinar i ball de la gent
gran

19.00 h Itinerant. Inici: plaça Onze de
Setembre

Organitza: Casal de la Gent Gran

Correfoc Infantil amb
les colles convidades
de Molins de Rei i la
Satànica de Sant Andreu

18.00 h

Espectacle amb foc, recomanable seguir
les instruccions generals de la pàg. 49
Organitza: Els Deixebles del Dimoni de la
Pedra Llarga
Col·labora: Pertex

El Pati

"Iceberg" de Leandre
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Els Catarres.

Dilluns, 29

20.00 h

Espai de Barrakes el Corral

Els Catarres, en concert
familiar

20.00 h

Plaça de la Vila

Concert de jazz amb la
BigCat de música llatina
músics professionals llicenciats a l'Escola
Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) de crear una gran formació
instrumental moderna a partir de materials tant universals com propis de la nostra
cultura. Sota la direcció i obres del pianista
i compositor Eduardo Tancredi, la BigCat
explora repertori modern fusionat amb gèneres tradicionals com el joropo venessolà,
el tango argentí, el baiao brasiler, el son
montuno cubà o la sardana catalana.

21.45 h

Espai de Barrakes el Corral

22.30 h

Espai de Barrakes el Corral

Ball del confeti

Castell de Focs

Vine a acomiadar-te de la festa major en
família amb el tradicional ball del confeti.

Gentilesa de Petardos CM.
En homenatge al Sr. Josep Maria Vilardell.

22.40 h

Espai de Barrakes el Corral

"Foto-sketch"
del concurs
d'Instagram

23.30 h

Espai de Barrakes el Corral

Concert de
fi de festa amb
Soweto

48

venda de
tiquets
CORREBARRES DE
FESTA MAJOR
Preu: 8 € sense alcohol i 9 €
amb alcohol. Venda de tiquets al Casal Popular La
Revolta, el 18 d'agost d'11.00
a 13.00 h i el 19 i 22 d'agost
de 19.00 a 21.00 h. Nombre
de tiquets limitats.
ESMORZAR POPULAR
Preu: 3,50 €. Venda anticipada de tiquets a Can Cortès, del 22 al 25 d'agost de
18.30 a 21.00 h, i també a la
Plaça de la Vila el dijous 25
durant el Sopar de Duro i
divendres 26, durant la Ballada de Sardanes.

49

Jove l'Escorxador els dies
22, 23 i 24 d'agost de 10.00
a 13.00 h.
SOPAR DE DURO

36A CURSA POPULAR
MARIA VÍCTOR

Classiﬁcacions i premis: la
classiﬁcació 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 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
10.30 h a la zona de l'esmorzar popular.

Preu: 5 €. A partir de 5 anys,
menors de 10 anys gratuït.
Places limitades.

CAMINADA POPULAR
MARIA VÍCTOR

Les reserves de taules pel
sopar es podran fer a Can
Cortès, per telèfon o presencialment, els dies 22, 23 i 24
d'agost, de 10.00 a 14.00 h i
de 16.00 a 21.00 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.

CONCURS DE
COSPLAY I CUINA DE
SUPERVIVÈNCIA

Inscripcions: Del 20 de juliol al 21 d'agost a l'enllaç del
lloc web de l'Ajuntament:
www.palauplegamans.cat.
En el cas que no s'hagin
cobert totes les places es
podran fer al Pavelló d'Esports Maria Víctor del 23 al
25 d'agost de 10.00 a 13.30 h
i de 17.00 a 20.00 h.

Trobareu l'autorització per
a menors d'edat i el formulari d'inscripció a www.espaijoveescorxador.cat. Caldrà que les envieu a l'adreça
joventut@palauplegamans.
cat o adreçar-vos a l'Espai

La recollida dels dorsal i les
samarretes es farà al pavelló d'esports Maria Víctor
del 23 al 25 d'agost de 10.00
a 13.30 i de 17.00 a 20.00 h, o
al mateix dia de la cursa de
7.00 a 8.30 h.

Inscripcions

No es donaran dorsals després d'aquesta hora, ni s'admetran inscripcions el mateix dia.

Preu: 4 €. A partir de 5 anys,
menors de 10 anys gratuït.
Places limitades.
Inscripcions: El 22 d'agost
de 17.00 a 20.00 h i del 23
al 25 d'agost 10.00 a 13.30 h
i 17.00 a 20.00 h, al Pavelló
d'Esports Maria Víctor.
Es lliurarà una samarreta
tècnica al moment 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 t'adormis
davant del foc!
COM VESTIR PER
A PARTICIPAR D'EL
GUIRIGALL O DELS
CORREFOCS
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 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 als
veïns, així evitareu taps
i relliscades i 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 verd intens
indicarà l'aturada de
l'acte. Deixeu la plaça o
el centre del carrer lliure.

Recorreguts
del correfoc
CORREFOC
Plaça de la Vila, Camí Reial,
c. Barcelona, c. Don Bosco,
Passeig de la Carrerada, c.
Padró i plaça Onze de Setembre.
CORREFOC INFANTIL
Plaça Onze de Setembre, c.
Barcelona, c. Padró, Passeig
de la Carrerrada, Espai de
Barrakes El Corral.
Si només voleu mirar i seguir els actes de foc…
• Seguiu les recomanacions
dels organitzadors i dels
serveis de seguretat ciutadana a ﬁ que la vostra participació a l'acte esdevingui una autèntica festa.
• No enceneu foc ni fumeu
a prop de les bosses 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'actuació
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 la 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 el pas ﬂuid
de la gent (testos, taules,
cadires, etc.).
• Retireu els vehicles de la
zona on es realitzarà l'actuació, per evitar danys a
la gent i al vostre cotxe.
• Per més que els assistents
de l'actuació us demanin
aigua, no en tireu. Evitareu que la pólvora es
mulli i exploti o surti en
direcció inesperada.
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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 14.00 h i
de 16.00 a 20.00 h
Telèfon: 938 648 056

Telèfons
d'interès
Masia de Can Cortès
Casa de Cultura
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La Karpassana
de la Festa
Major
Espai informatiu nocturn
sobre temàtiques relacionades amb la salut.
Si tens dubtes sobre alguna substància, 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 simplement vols omplir
l'enquesta de salut: vine a la
Karpassana de la Festa Major, a l'Espai de Barrakes el
Corral!
Dijous,
de 23.00 a 05.30 h

Ràdio Palau
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 entre els
dies 26 i 29 d'agost, ambdós
inclosos. Ràdio Palau fa seguiment de la festa gran del
poble amb connexions en
directe, música i entrevistes
entre les 17.00 i les 21.00 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.

La Tómbola
solidària de
la Festa Major

Dissabte,
de 00.30 a 06.00 h

Sempre toca, un xiulet o
una pilota!

938 649 696

Diumenge,
de 02.00 a 05.30 h

Centre d'Atenció Primària
(CAP)

Dilluns,
de 23.00 a 01.30 h

Durant tota la Festa Major,
vine a la tómbola solidària
de la Festa Major a la Plaça
de la Sardana. La teva visita és necessària per ajudar
les famílies més necessitades de la vila.

Espai Jove l'Escorxador

938 645 118
Policia Local

938 649 898

Cada cosa al seu contenidor
Separa els residus que es
generin i diposita'ls al contenidor corresponent. Recorda: al contenidor blau es
diposita el paper i cartró; al
contenidor verd, el vidre; al
contenidor groc, els envasos i al marró la resta.
Si trobes el contenidor ple
no deixis els residus a qualsevol lloc; si us plau busca'n
un altre de proper amb suﬁcient capacitat.
Mou-te, però sense contaminar

Divendres,
de 00.00 a 05.30 h

938 644 177

Per Festa
Major,
no t'adormis!

Organitza: Càritas Parroquial – secció de Palau-solità i Plegamans

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.
No l'esGOTis
Amb la reutilització estalviem matèries primeres i impactes ambientals que estan
esgotant els recursos naturals. És per això que trobaràs gots reutilitzables a les
barres de l'Espai de Barrakes

el Corral. És molt senzill: la
primera vegada que demanis una consumició pagaràs
una ﬁança que recuperaràs
a la mateixa barra quan retornis el got.
Gràcies per fer de Palau-solità i Plegamans un poble net
i sostenible!

Notes
d'interès
• El dilluns 29 d'agost és
dia festiu a la població.
• Per a qualsevol emergència, cal posar-se en contacte amb la PoliciaLocal
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 moment 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 Barrakes el
Corral tindran servei de
bar ofert per les associacions. Queda prohibida la venda de begudes
alcohòliques als menors
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'Ajuntament 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
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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LA FESTA MAJOR
GRÀCIES A:

TREN DE
PALAU

ASSOCIACIÓ COUNTRY
CAN FALGUERA

ELS
TABALAUENCS

ASSOCIACIÓ
A TU RITMO

DEIXEBLES DEL DIMONI
DE LA PEDRA LLARGA

EL RAMAT,
GRUP GRALLER

LES
EMPALMADES

ELS LLOPS
DE PALAU

FC PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANTS

COLLA DEL BALL
DE GITANES

ATLÈTIC CLUB
BÀSQUET

GEGANTERS I
GRALLERS

ASSOCIACIÓ DE
BITLLES CATALANES

DISSABTES DEL
COL·LECCIONISTA

ESPLAI
EL BOTÓ

CASAL POPULAR
LA REVOLTA

CASAL DE
LA GENT GRAN

ASSOCIACIÓ
PESSEBRISTA

VAQUES I
CABRES

AGRUPACIÓ
SARDANISTA

CENTRE CULTURAL
ANDALUZ

@palauplegamans
@fmpsip
#fmpsip

@ajpsip
@fmpsip
#fmpsip
#fmp5ip

@fmpsip
#fmpsip
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