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Imatge de portada: 
Masson, Chica pelirroja con paraguas y maleta en el exterior.



Benvolguts veïns i veïnes,

 Us convido a gaudir de totes les activi-
tats que s’han programat aquesta Festa Major 
i amb les que volem convidar de nou a la gent 
a compartir experiències alhora que donar una 
“llum festiva” als nostres parcs, places i equipa-
ments.

Com podreu veure en el programa hi ha acti-
vitats per a totes les edats i pensades per gaudir 
amb els amics i família.

Bona Festa major

Montse Rovira Riera



Trobada geganTera
 
10.00 Tallers per a la mainada, 
a la Plaça Joaquim Ruyra

18:00 PlanTada de gegants, a 
la cantonada del carrer Major amb 
Francesc Macià 

19.00 CerCavila de gegants i 
balls finals.
A càrrec de Colla de  Gegants de 
Palafolls

guaiTa 
21.30 a la Glorieta del Dr. Torner 
concert amb: The bird Yelow i
Jo Jet i Maria ribot amb el Cor.
NoU esPeCTaCle
A càrrec de Bang Cultura
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Trobada de PunTaires

9.00, a la Plaça de Joaquim Ruyra A càrrec de 
Puntaires Palafolls 

14.00 boTifarrada, a la Plaça de Joaquim 
Ruyra A càrrec de la Penya Barcelonista Josep 
Suñol Garriga de Palafolls

Diumenge, 2

Cartell d’Enric Sagnier. Museu d’Arenys de Mar
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Pregó de fesTa MaJor
21.00 a la plaça de Poppi

22.30 a la plaça 
de Poppi amb:
PD’S FOUR-
KILLES i 
PD. KOMA



Ben d’hora, ben d’hora, 
MaTinades, als llocs 
més inesperats del  poble 
A càrrec de Diablesfolls i 
Colla Gegantera de 
Palafolls 

10.30 JoCs geganTs 
de fusTa al Fòrum 
Palatiolo. Jocs de fusta 
fets a mà, ens portaran al 
passat, gaudint del pre-
sent. Pares, fills, avis i nets 
jugarant tots plegats.

11.45 baixada 
d’auToriTaTs, des 
de la Plaça Major fins a 
l’església santa Maria

12.00 ofiCi soleM-
ne Col·laboren Coral 
Palatiolo, Associació de 
Pubillatge Palafolls , Banda 
i Cobla de Palafolls

12.30 raPTe de la 
geganta, a la sortida de 
l’església de santa Maria

13.00 sardanes, 
al Fòrum Palatiolo, a 
càrrec de  la Principal 
de la bisbal i la Cobla 
Palafolls
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F. Goya, Perro semihundido



18.30 fira d’artesania, a la Plaça de Joaquim 
Ruyra A càrrec de l’Associació de Comerciants i 
Empresaris de Palafolls

19.00 ConCerT a càrrec de la Principal de 
la bisbal, al Palauet.

20.30 soPars a la fresca, a la plaça de les Valls 
d’Ax A càrrec de la comissió d’Agermanament

21.30 Tabalada, al parc Joaquim Ruyra i, a 
continuació:
22.00 CorrefoC, 
A càrrec de Diablesfolls.

23.00 ball a càrrec de  la Principal de la 
bisbal al Palauet

22.30 alterfesta, a la plaça de 
Poppi amb els grups: 

KOP 
BISONTE 1312 

PUNKS & COMPANY

F. Goya, Perro semihundido



10.30 barraqueTes, al 
Parc de les esplanes
10.30, DJ a les 11.30 el 
grup landry el rumbero, 
i a les 12.45, les refrescants 
i engrescadores bombolles 
de sabó gegants. espectacle 
lúdic a per a totes les edats. 
A càrrec de Bang Cultura

17.00 giMCana, a la 
plaça Joaquim Ruyra A cà-
rrec de l’Esplai El Pas

18.00 CerCavila Cas-
Tellera, des de la Plaça 
Joaquim Ruyra fins al Fòrum 
Palatiolo 
18.30 diada CasTe-
llera, al Fòrum Palatiolo 
A càrrec de Castellers de l’Alt 
Maresme i els Castellers de Les 
Gavarres

Diumenge 9



18.30 fira d’artesania, a la Plaça de Joaquim Ruyra 
A càrrec de l’Associació de Comerciants i Empresaris de 
Palafolls

19.30 ConCerT, a càrrec de l’orquestra Monte-
carlo al Palauet

20.30 soPars a la fresca, a la plaça de les Valls 
d’ax A càrrec de la comissió d’Agermanament

23.00 ball amb l’orquestra Montecarlo al Palauet 

21.30 inauguraCió del ParC de les 
renTadores. Concert: guillem roma
“Connexions” 
Guillem Roma -Veu i guitarres acústiques
Marta Roma -Violoncel i veus 
Guillem Plana – Guitarra elèctrica i veus

22.30 alterfesta, a la plaça de 
Poppi amb els grups: 

LA BANDA BIRUJI,
EL CLUB DE LAS MUÑECAS

CEFALO ZERO



10.00 xoColaTada popular, a la plaça 
de les Valls d’ax

De 11.00 a 14.00, al parc de les renta-
dores,  roCodroM i esCalada 
a Pal.  activitat familiar – activitats 
d’aventura 

17.30, celebració de la festivitat de les 
verges Trobades, des del Fòrum 
Palatiolo fins al Castell de Palafolls
Hi haurà petits ensurts pel camí. 
al Castell hi haurà una terrible batalla de 
colors holi i altres sorpreses. 
A càrrec de Colla de Gegants de Palafolls, 
Diablesfolls i Associació Pubillatge Palafolls

18.30 fira d’artesania, a la Plaça de 
Joaquim Ruyra A càrrec de l’Associació de 
Comerciants i Empresaris de Palafolls

23.30 ball al Palauet a càrrec de 
Toni Carlo grup Trio
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12.00 hissada de senYera i pilar casteller 
amb sardanes, al Castell.
Amb els castellers de l’Alt maresme i la Cobla Palafolls.
Tot seguit. sardanes amb la Cobla Palafolls

Dimarts, 11

23.30 alterfesta, a la plaça de Poppi 
amb els grups:
ADALA & The Same Sound Band, 
A4 Reggae Orchestra  
MOZRAP



norMaTiva 
de l’assassí 
de la 
safanòria 

Inici del joc: el 7 de setembre just a l’acabar el 
pregó de Festa Major.
Final del joc: el 10 de setembre a les 20:00h, 
s’anunciarà per xarxes socials i es lliuraran els 
obsequis als guanyadors de l’assassí. 

l’assassí de la safanòria busca al seu successor, 
la persona més capacitada del poble. Per tal de 
mostrar les seves aptituds, haurà d’eliminar de la 
partida tots els altres jugadors. 

Les inscripcions són els dies dissabte 25 (de 
10:30 a 13:00h i de 16:30 a 18:30h) i diumenge 
26 (de 10 a 13:30h.) d’agost. 



Joc apte per a majors de 16 anys (nascuts al 
2002 inclosos). 
el dia de les inscripcions cal portar: fotografia 
mida carnet o similar i fotocòpia del DNI. en 
cas de ser menors, es necessitarà una autorització 
dels pares. 

estigueu atents a la bústia de casa els dies abans 
de començar el joc ja que rebreu tot el material 
necessari. 

Per a més informació, seguiu-nos a les xarxes 
socials (@safanoriaplf )!

A càrrec de l’Esplai El Pas



Consells de segureTaT Pel 
CorrefoC

Per als participants:
- Portar roba de cotó que cobreixi cames, 
braços, cap i boca.
- Portar calçat còmode i que tapi tot el 
peu (bambes o botes de muntanya)
- No demanar aigua als veïns.
- seguir en tot moment les recomana-
cions dels organitzadors i dels serveis 
d’ordre.
- si se t’encén la roba, tira’t al 
terra i roda, 
No CoRRIs!!

Per als veïns i les botigues:
- Desconnectar alarmes i 
protegir vidres i finestres amb 
cartró gruixut.
- Retirar vehicles i qualsevol 
objecte que dificulti el pas del 
correfoc pel recorregut.
- Recollir la roba estesa i 
plegar tendals.



- No llençar aigua als participants ni als 
espectadors del correfoc.
- en cas de trobar restes d’artifici que no s’hagin 
cremat No les recolliu ni manipuleu, aviseu a la 
Policia local o a l’organització.

* els organitzadors no es faran responsables 
dels danys que es puguin causar/ocasionar per 
l’incompliment d’aquestes normes.

Recorregut del correfoc



- l’ajuntament de Palafolls agraeix a les entitats 
culturals, esportives i socials i al personal dels 
serveis municipals la seva implicació en els actes 
de Festa Major. Gràcies!

- la Comissió de la Festa Major demana que a 
la xocolatada i als diferents refrigeris que hi ha 
programats es doni preferència a la mainada i a 
la gent gran. amb la col·laboració de tots farem 
una Festa Major millor i plena de bons mo-
ments!

- la Comissió de 
la Festa Major 
es reserva el dret 
d’anul·lar o canviar 
els horaris o em-
plaçaments en cas 
de ser necessari.
- Podreu trobar 
tota la informació 
dels actes a les 
xarxes socials de 
l’ajuntament i a 
www.palafolls.cat.

F. Goya, El aquelarre, 1797-1798





Ajuntament de Palafolls


