




És un plaer saludar-vos per primer cop com a 
alcalde de Palafolls amb motiu de la celebració 

de la nostra Festa Major. 

El programa que teniu a les mans és el fruit de 
l’esforç d’una bona pila de gent que ha dedicat 
moltes hores a organitzar, amb il·lusió, tota 

mena d’actes perquè grans, mitjans i petits us 
ho passeu molt bé durant aquestes dates tan 

assenyalades.

Estem molt orgullosos que la nostra Festa 
Major tingui una altíssima implicació. Us convido 
a participar de les activitats i propostes que us 
presentem i que gaudiu d’uns dies que han de 

ser de trobada als nostres carrers i places amb 
civisme i respecte cap a tots els 

palafollencs i palafollenques.

BONA FESTA MAJOR!
          

Francesc Alemany Martínez
Alcalde de Palafolls



TROBADA DE PUNTAIRES
10.00h a la Plaça de Joaquim Ruyra 
A càrrec de Puntaires Palafolls

BOTIFARRADA
14.00h a la Plaça de Joaquim Ruyra. 
A càrrec de la Penya Barcelonista Josep 
Suñol Garriga de Palafolls

DIUMENGE 1

DIMARTS 3
EDIFICIS AMB CARÀCTER
19.00h a la Plaça Major 
Recorregut guiat pels edificis emblemàtics de 
les Ferreries
A càrrec d’en Xavier Salicrú



DIJOUS 5
PREGÓ DE FESTA MAJOR
21.30h a la Plaça Major 
Us convidem a gaudir d’un pregó diferent però 
molt especial!

ALTERFESTA
23.00h concerts a la Plaça de Poppi
Amb el grup Oques Grasses i els 
Dj Sendo i Dj Rambla.

El primer concert de l’ALTERFESTA de Festa Major 
donarà el tret de sortida al joc festiu de l’ASSASSÍ de 
la SAFANÒRIA que des de fa anys ens proposa l’Esplai 
el Pas. 

Consulta les bases al programa oficial de la Festa 
Major o a www.palafolls.cat



DIVENDRES 6
GIMCANA DE L’ESPLAI
17.00h a la Plaça de Joaquim Ruyra 
A càrrec de l’Esplai el Pas

FIRA D’ARTESANIA
18.00h a l’Avinguda Costa Brava

CORREBARS
19.00h a la Plaça Vall d’Ax
A càrrec dels Diablesfolls

ORQUESTRA MONTECARLO
19.00h concert a la pista exterior del Palauet
23.00h ball de nit a la pista exterior del 
Palauet     

SOPARS A LA FRESCA
20.00h a la Plaça Vall d’Ax
A càrrec de l’Agermanament

Pel correbars, 
cal respectar 
la normativa 

i les 
recomanacions 

dels 
organitzadors

ALTERFESTA
23.00h concerts a la 

Plaça Poppi
Amb els 

grups 
Animales 
Muertos, 

Arpaviejas, 
Incombustibles



DISSABTE 7
COLLA GEGANTERA DE PALAFOLLS
10.30h a la Plaça de Joaquim Ruyra 
Tallers de manualitats 
per gaudir en família 
17.00h a la Plaça Fòrum Palatiolo 
Plantada Gegantera
18.00h a la Plaça Fòrum Palatiolo 
Inici de la cercavila gegantera

FIRA D’ARTESANIA
18.00h a l’Avinguda 
Costa Brava

ORQUESTRA COSTA BRAVA
19.00h concert de tarda a la 
pista exterior del Palauet
23.00h ball de nit a la pista 
exterior del Palauet

ELECCIÓ DEL PUBILLATGE
A la pista exterior del Palauet quan acabi 
el concert de tarda

SOPARS A LA FRESCA
20.00h a la Plaça Vall d’Ax
A càrrec de l’Agermanament



DIABLESFOLLS
 21.30h Tabalada a la Plaça de Joaquim Ruyra 
  A càrrec de Diablesfolls i la resta de 
    colles convidades
      
        22.00h Correfoc des del Palauet
   A càrrec de Diablesfolls 
            i la resta de colles convidades

      ALTERFESTA
                23.00h concerts a la   
       Plaça de Poppi
               Amb els grups Big 
                       Bang 90: New Limit
                         Selecta Events DJ’s 
                           i Maria Dolors

DISSABTE 7

Pel correfoc, cal respectar la 
normativa i les recomenacions dels 

organitzadors i de la Policia de 
Palafolls.



- Portar roba de cotó que cobreixi cames, braços, 
cap i boca, i calçat còmode que tapi tot el peu.
- Si se t’encén la roba, tira’t a terra i roda.

SOBRETOT NO CORRIS!

PER ALS VEÏNS I BOTIGUERS
- Desconnectar alarmes i protegir vidres i finestres 
amb cartró gruixut.
- Retirar vehicles i qualsevol objecte que dificulti 
el pas del correfoc.
- Recollir la roba estesa i plegar tendals.

No llençar aigua ni als participants ni als espectadors.

No manipular restes d’artifici no cremat i avisar a la 
policia.

CONSELLS DE SEGURETAT PEL 
CORREFOC



I RECORDA, NO ESTÀS SOLA: SI ATAQUEN A UNA, ENS ATAQUEN A TOTES



I RECORDA, NO ESTÀS SOLA: SI ATAQUEN A UNA, ENS ATAQUEN A TOTES



REBUDA DE LES ENTITATS PER PART 
DEL CONSISTORI
11.30h al Fòrum Palatiolo
Amb la participació de la Diablesfolls, 
Geganters de Palafolls, Banda de Palafolls...

OFICI SOLEMNE
   12.00h a l’església de Santa Maria 
  Actuació de la Coral Palatiolo i de la        
    Banda de l’Escola de Música i Dansa

      SARDANES
        13.00h al Fòrum Palatiolo 
          Ballada de sardanes
    A càrrec de la Cobla Palafolls
      Gaudirem d’un vermut popular 
        amb la col·laboració de Nassari i  
         Vins Masens

                 CASTELLS
                     18.00h a la plaça 
                      Vall D’Ax 
                       Amb els Maduixots de 
           l’Alt Maresme

DIUMENGE 8



FIRA D’ARTESANIA
18.00h a l’Avinguda Costa Brava

SOPARS A LA 
FRESCA
20.00h a 
la 
Plaça 
Vall d’Ax
A càrrec de 
l’Agermanament

CONCERTS A LA FRESCA
22.00h a la pista exterior del Palauet 
Actuació dels grups El Senyor Peix i la 
Banda del Coche Rojo

ALTERFESTA
23.00h concerts a la Plaça de Poppi
Amb els grups Tribade, Machete en Boca i 
Kalabranda



TALLER DE DIBUIX (de 5 a 17 anys)
11.00h a la Plaça Fòrum Palatiolo
2 tallers a escollir pels participants: 
1) Pintem la Festa Major. Pintem i transmetem 
a través del color el que ens fa sentir. 
2) Dibuixem la Festa Major
Els dibuixos seran exposats al MiD
Amb la col·laboració de CREARTE 

ALTERFESTA KIDS
18.00h a la plaça Joaquim Ruyra. 
Activitats per a la família sencera, dels més 
petits als més grans!
18.00h taller de circ per a tota la família 
A càrrec de la companyia El Circ Petit

A continuació, nomenament dels guanyadors 
del joc de la SAFANÒRIA 
A càrrec de l’Esplai el Pas.

I tot seguit concert familiar 
A càrrec del grup POP per XICS.

DILLUNS 9





VIII FESTIVAL FLOÏD
22.00h a la pista exterior del Palauet ball de 
Country amb The Midnight Ramblers i la classe 
de ball impartida per la Montserrat Soler
A càrrec del Casal d’Homes de Palafolls

DIMARTS 10

HISSADA DE LA SENYERA
11.00h Us esperem a la gespa de la Plaça 
Joaquim Ruyra per fer un acte conjunt i ballar 
sardanes!
A càrrec de la cobla Palafolls

DIMECRES 11



INICI DEL JOC: fi del concert d’Oques Grasses.
FINAL DEL JOC: el 8 de setembre a les 22.00h, 
abans del concert del Senyor Peix. 

INSCRIPCIONS: divendres 30 (10.30h-13h i 
16.30h-18.30h) i diumenge 26 (10h-13.30h) d’Agost 
al Fòrum Palatiolo. Cal portar: fotografia mida 
carnet o similar i fotocòpia del DNI.  

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 els altres jugadors. 

Joc apte per a majors de 16 anys (nascuts 
el 2003 inclosos). En cas de ser menors, es 
necessitarà una autorització dels pares. 

Es deixarà a la bústia de casa, els dies abans 
de començar el joc, el material necessari.

Més informació a les xarxes 
socials (@safanoriaplf)!

A càrrec de l’Esplai El Pas

ASSASSÍ DE LA SAFANÒRIA



Es demana respectar les zones d’aparcament 
habilitades durant els dies de Festa Major.

Segueix la Festa Major a 

Podeu consultar els recorreguts, 
recomanacions i altres detalls dels actes a 
www.palafolls.cat o les xarxes socials de 
l’Ajuntament. 

L’organització es reserva el dret de 
modificació de l’ordre i els horaris de les 
diferents activitats previstes per causes 
sobrevingudes.

Hi haurà un PUNT LILA informatiu disponible 
pels assistents a l’ALTERFESTA. 

PER FESTA MAJOR, FEM UN CONSUM 
RESPONSABLE

I RECORDA, L’ALCOHOL MAI ÉS EXCUSA: 
NOMÉS SÍ ÉS SÍ

RECOMANACIONS





Ajuntament de Palafolls

BONA FESTA MAJOR!


