Benvolguts veïns i veïnes,
La Festa Major és, per a qualsevol poble, un
moment de trobada i de celebració col·lectiva.
Té el significat de ser una fita en el calendari per
aturarse i fer un acte de complicitat amb els
altres. De fer poble.
Durant mesos, persones i entitats de Palafolls han
dedicat un tros del seu temps a dissenyar les
activitats que aqui teniu programades i que són
el seu oferiment generós.
Us convido a participarhi i a gaudirles amb tota
la intensitat. I això per dos motius: perquè tots
ens hem guanyat un descans i perquè és un
goig compartir les coses!
Bona Festa Major!

Montse Rovira Riera

Dissabte, 2 de setembre
10:30 Tallers per a la mainada, a la Plaça
Joaquim Ruyra
En el marc de la Trobada gegantera.
18:30 Plantada de gegants, a la cantonada del
carrer Major amb Francesc Macià
19:00 Cercavila de gegants
Recorregut: carrer Francesc Macià, carrer
Joaquim Ruhí, carrer de Baix, carrer Pompeu
Fabra, carrer Ramon Turró, av. Costa Brava,
carrer Montseny, carrer Sindicat, carrer Major,
fins a la cantonada amb Francesc Macià, on es
faran els balls finals.
21:30 Guaita, a la Glorieta del Dr. Torner
Amb Ju, que presentarà el seu primer treball
El món es mou, i Roger Usart que presentarà en
format de quartet la seva segona proposta,
Songs from a Twisted Neck.

Diumenge, 3 de setembre
9:00 Trobada de puntaires, a la Plaça de
Joaquim Ruyra
A càrrec de Puntaires Palafolls
14:00 Butifarrada, a la Plaça de Joaquim Ruyra
A càrrec de la Penya Barcelonista Josep Sunyol
Garriga de Palafolls

Dimarts, 5 de setembre
20:00 Recorregut guiat pel nucli urbà de
Palafolls, des del restaurant Passada fins al
Palauet
De l’antic camí Reial a l’arquitectura d’Isozaki,
una mirada a cinc segles. La plaça de
l’Ajuntament, el carrer Major, carrer de Baix,
carrer Joaquim Ruhí, carrer Francesc Macià,
avinguda de la Costa Brava, carrer Ramón Turró
seran les fites que ens permetran aprofundir en
la història del nucli del Palafolls d’avui.
Comentaris d’en Xavier Salicrú, de Vivelles.
Cultura i entorn de sant Genís

D'interès...
 L'Ajuntament de Palafolls agraeix 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 moments!
 La Comissió de Festa Major informa que en cas
de pluja els concerts de tarda i els balls de nit
programats es faran dins del Palauet i no a la
pista exterior.
 La Comissió de la Festa Major es reserva el dret
d'anul·lar o canviar els horaris o emplaçaments
en cas de ser necessari.
 Podreu trobar tota la informació dels actes a
les xarxes socials de l'Ajuntament i a
www.palafolls.cat.

Dijous, 7 de setembre
21:30 Pregó de Festa Major, a la plaça de Poppi

Divendres, 8 de setembre
Ben d’hora, ben d’hora, Matinades, als llocs més
inesperats del poble
10:30 Espectacle familiar i jocs infantils al Fòrum
Palatiolo
Amb Vanessa Valera
11:45 Baixada d’autoritats, des de la Plaça Major
fins a l’Esglesia Santa Maria
12:00 Ofici solemne
Col·laboren Coral Palatiolo, Gegants de
Palafolls, Associació Pubillatge Palafolls i Banda
de Palafolls
13:00 Rapte de la Geganta, a la sortida de
l’església de Santa Maria
13:00 Sardanes, al Fòrum Palatiolo
A càrrec de Cobla Palafolls

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.
18:30 Fira d’artesania, a la Plaça de Joaquim
Ruyra
A càrrec de l’Associació de Comerciants i
Empresaris de Palafolls
20:30 Sopars a la fresca, a la plaça de les Valls
d’Ax
A càrrec de la comissió d’Agermanament
22:00 Guaita, a la Glorieta del Dr. Torner
Amb La Folie, que presentarà el seu treball
Traficants de somnis.
23:00 Ball a la Pista Exterior del Palauet
Amb el grup Què tal.
23:30 Alterfesta, a la plaça de Poppi
Amb els grups Hazendado, Crim i The
demencials

Dissabte, 9 de setembre
10:00 Xocolatada popular, a la plaça de les
Valls d’Ax
De 10:00 a 14:00 Marató de donació de sang, al
dispensari municipal
De 12:00 a 14:00 i de 17:00 a 19:00, gran tobogan
d’aigua, al c. del Camí del Castell
Amb dos carrils, monitors i flotadors.
17:30 Sardanes, al Fòrum Palatiolo
Amb La Principal de la Bisbal i la Cobla Palafolls
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 la pista exterior del Palauet
Amb La Principal de La Bisbal i la Banda Palafolls
20:30 Sopars a la fresca, a la plaça de les Valls
d’Ax
A càrrec de la comissió d’Agermanament

21:30 Tabalada, des del Casal d'avis fins al
Palauet
A càrrec de Diablesfolls
22:00 Correfoc, des del Palauet fins al Fòrum
Palatiolo
A càrrec de Diablesfolls
23:00 Ball a la Pista Exterior del Palauet
Amb La Principal de La Bisbal
23:30 Alterfesta, a la plaça de Poppi
Amb els grups Kalabranda i Tapeo Sound System

Recorreguts de la Tabalada (blau) i del Correfoc
(vermell)

Diumenge, 10 de setembre
10:30 Barraquetes, al Parc de les Esplanes
Començaran a les 10:30, amb un taller centrat
en temes musicals, a les 11:30 el grup Roleguita i
Boquerón presentarà el seu treball Sota l’aigua,
i a les 12:45, la refrescant i engrescadora Festa
de l’escuma.
11:00 Nomenament de l'hereu i la pubilla de
Palafolls, a la Plaça Major
Organitza Associació Pubillatge Palafolls
11:00 Torneig d’escacs. A la plaça del Cafè
17:00 Gimcana, a la plaça Joaquim Ruyra
A càrrec de l’Esplai El Pas
18:00 Cercavila castellera, des de la Plaça
Joaquim Ruyra fins al Fòrum Palatiolo
A càrrec de Castellers de l’Alt Maresme i
Esperxats de l’Estany
18:30 Diada castellera, al Fòrum Palatiolo
A càrrec de Castellers de l’Alt Maresme i
Esperxats de l’Estany

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 la pista exterior del Palauet
Amb l’Orquestra Gerunda
20:30 Sopars a la fresca, a la plaça de les Valls
d’Ax
A càrrec de la comissió d’Agermanament
23:30 Alterfesta, a la plaça de Poppi
Amb els grups Represalia, Lágrimas de Sangre i
Pirat’s Sound Sistema

Dilluns, 11 de setembre
12:00 Aixecada de senyera i pilar casteller amb
sardanes, al castell de Palafolls
Amb els castellers de l’Alt Maresme i la Cobla
Palafolls.
(hi haurà un servei de bus, que sortirà del Fòrum
Palatiolo a les 11:00)

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 recomanacions 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.

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, al finalitzar la
Gimcana de Festa Major (19h). Juntament amb
l'entrega de premis de la Gimcana, 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 28 (de 16:30 a 20:30) i
29 (de 10 a 13:30) d'agost, al Fòrum Palatiolo.
Joc apte per a majors de 16 anys (nascuts al
2001 inclosos).
El dia de les inscripcions cal portar: fotografia
mida carnet o similar i fotocòpia del DNI. Si sou
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,
seguiunos a les xarxes socials (@safanoriaplf)!

