En condicions normals, em tocaria saludar-vos en
motiu del moment més important de l’any a nivell
social, la nostra Festa Major. Una ocasió que ens
hauria de permetre sortir, relacionar-nos, gaudir
d’espectacles musicals, de la gastronomia pròpia
i agermanada, etc...
Però no són condicions normals. La pandèmia
ens ha afectat fins al punt de posar en entredit
molts dels aspectes que formen part de l’essència
mediterrània que ens caracteritza. Amb tot però,
hem decidit, com en molts altres àmbits, seguir
lluitant i adaptar-nos per poder oferir una festa
que, tot i garantint totes les condicions sanitàries,
ens permeti celebrar aquest moment mentre
esperem superar aquest atzucac.
Gaudim-ne amb responsabilitat, respectant totes
les normes i indicacions sanitàries i fem-ne de tot
plegat una mostra més de la tenacitat que ens
durà a vèncer l’enorme repte que ens ha tocat
viure com a societat.
Francesc Alemany
Alcalde de Palafolls

Dissabte 5 de setembre
20.30 · Escenari Poppi
Pregó Espectacle Safareig a càrrec

de PAU MURNER
21.30 · Escenari Poppi

Projecció del vídeo documental

“GRÀCIES A TU”
22.00 · Escoles
Castell de focs a càrrec dels Diablesfolls.

Des del pàrquing de les Ferreries per a tot el poble!
Els accessos a la zona estaran tallats. Podreu veure
el castell de focs des del terrat de casa vostra!
22.00 · Inici de l’Assassí de la Safanòria
* Vegeu les bases al final d’aquest programa

23.30 · Escenari Poppi

ROBA ESTESA
Concert del pregó de la Festa Major
Obertura de portes: 30 minuts abans del concert

Diumenge 6 setembre
10.30

GIMCANA

Gimcana

a càrrec de l’Esplai el Pas

Segueix les xarxes socials de l’Esplai, on hi ha
les instruccions d’inscripció

17.30 · Parc de Joaquim Ruyra

Taller de punts de llibres a càrrec
de la Colla Gegantera de Palafolls
Aforament limitat

18.00 · Gespa Casal d’Avis
Ball de gegants a càrrec de la

COLLA GEGANTERA
DE PALAFOLLS
Aforament limitat

Gegants

Dilluns 7 de setembre
19.00 · Ruta històrica pel centre del poble,

a càrrec de Xavier Salicrú, amb el títol:

DE QUAN LES CASES
TENIEN NOM
Per inscriure’t envia un email a plf.cultura@palafolls.cat
Aforament limitat

Dimarts 8 de setembre
Ben d’hora · Matinades a càrrec de

DIABLESFOLLS
09.00 · Plaça Vall d’Ax

Xocolata!

Xocolatada infantil
12.00

Ofici solemne a l’esglèsia de Santa Maria.
Tot seguit, ball de sardanes, amb la Cobla de Palafolls
Aforament limitat. Per ballar sardanes caldrà seguir les
instruccions de l’organització

19.30 · Escenari Poppi

Concert a càrrec de

ORQUESTRA MONTGRINS
Aforament limitat. Obertura de portes a les 18.30 h

Dimecres 9 de setembre
11.00 · Fòrum Palatiolo

Contes

Contacontes

Vine a gaudir dels contes de l’Assumpta Mercader
Espectacle familiar per a nens i nenes a partir de 4 anys

18.00 · Escoles

Inauguració del Parc d’Educació Viària entre
l’Escola Mas Prats i l’Escola Les Ferreries
19.30 · Escenari Poppi

Concert

EL POT PETIT

Aforament limitat, obertura de portes a les 18.30 h

Dijous 10 de setembre
19.30 · Escenari Poppi

Concert a càrrec de

ORQUESTRA SELVATANA
Aforament limitat, obertura de portes a les 18.30 h

Divendres 11 de setembre
11.00 · Gespa Casal d’Avis

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Hissada de la senyera.
Tot seguit, sardanes amb la Cobla de Palafolls

Nits de música 11
Aforament limitat

Escenari Vall d’Ax

Escenari Poppi

20.00

20.00

CESC

XAVI SARRIÀ

Obertura de portes 19.00 h

(Obrint Pas)

22.30

22.30

COCKTAIL
TRIBUTOV

SUU

Obertura de portes 22.00 h

Obertura de portes 19.00 h

Obertura de portes 22.00 h

Dissabte 12 de setembre

Nits de música 12
Aforament limitat

Escenari Vall d’Ax

Escenari Poppi

20.00

20.00

SARA ROY

THE TYETS

Obertura de portes 19.00 h

Obertura de portes 19.00 h

22.30

22.30

MERITXELL
NEDDERMANN

EL NIÑO
DE LA HIPOTECA

Obertura de portes 22.00 h

Obertura de portes 22.00 h

L’assassí de la
safanòria
MAJORS DE 16 ANYS
Inici del joc just en finalitzar el pregó de Festa Major
Final del joc l’últim dia d’activitats de Festa Major

L’assassí/ina de la Safanòria busca
successor/a: la persona més
capacitada del poble
PARTICIPANTS
• Cada participant té una targeta objectiu amb foto, nom i
cognoms de la seva víctima i el seu compte d’Instagram
• Aquest any, tots els participants han de tenir compte
d’Instagram
COM ELIMINAR LA TEVA VÍCTIMA?
• Puja una foto de la teva víctima on es vegi hora de la mort
amb el filtre safanòria que trobareu al perfil de @safanoriaplf
• Mencioneu a la víctima i a @safanoriaplf
DEFENSA’T
Si a la foto surt un jugador
o jugadora o la mateixa víctima
amb la llengua fora, aquesta
mort no serà vàlida

Inscriu-te
aquí!

PER A MÉS INFORMACIÓ, NORMATIVA I MECÀNICA DEL JOC

Envia un correu electrònic a assassiplf@gmail.com o contacta
amb nosaltres a través de les xarxes socials:
@safanoriaplf

@safanoriaplf

Concerts
Com aconseguir invitacions
pels concerts?
Entrades físiques
1 al 3 de setembre
9.00h - 13.00h i 17.00h - 19.00h
OAC - Ajuntament Palafolls
Entrades online
3 setembre - fins
exhaurir entrades
S’habilitarà un formulari per
sol·licitar entrades online
www.palafolls.cat
Normativa
Per assistir a les activitats
caldrà haver adquirit les
entrades amb anterioritat.
Les entrades són numerades.
Es podran adquirir un màxim de
4 entrades per persona
i esdeveniment.
Els recintes obriran al públic
com a mínim 30 minuts abans
de l’inici del concert, per
garantir l’entrada esglaonada
dels assistents.
Queda totalment prohibit
manipular cadires o reservar
seients.
En el moment d’adquirir la
invitació s’haurà d’omplir un
formulari on constarà nom,
cognoms, DNI i telèfon, tant de
la persona que l’adquireix com
dels acompanyants.

Degut a la limitació d’aforament
tant a la Plaça de Poppi com
a la Plaça de la Vall d’Ax,
es demana que no s’adquireixin
invitacions que no s’utilitzaran,
ja que s’estaria deixant sense
localitat a altres persones que
sí que les podrien utilitzar.
Cal ser responsables i solidaris,
per tal que tothom pugui
gaudir d’aquests dies tant
excepcionals.
Si un grup de convivència vol
seure conjuntament, caldrà que
les persones entrin al recinte
juntes. L’organització serà
molt estricte en aquest
punt. Demanem la màxima
col·laboració.
Abans d’entrar als recintes
serà obligatori utilitzar
els dispensadors de gel
hidroalcohòlic que hi haurà a
l’entrada, i passar un control
de temperatura. Si algú es troba
malament o té símptomes de
COVID-19, demanem que no
assisteixi a cap acte. Gràcies
per la teva col·laboració!
No es permetrà aixecar-se
de la cadira una vegada assegut
a la teva localitat excepte per
anar als WCs habilitats
(de manera molt excepcional).

Mesures
individuals
L’ús de la mascareta és
obligatori en tot moment.
L’aforament i la disposició del
seients compliran les distancies
de seguretat (1,5 metres).
Prohibit fumar a tots els
actes de la Festa Major.
Els menors de 16 anys han
d’anar acompanyats d’un adult.
En tot moment es seguiran els
protocols i les recomanacions
marcades per les autoritats
sanitàries.

Informació
addicional
Aquest programa serà
distribuït principalment en
línia. Les unitats en paper
estaran només disponibles a
l’Ajuntament i a l’Àrea de Cultura
per a les persones que no tinguin
la possibilitat de descarregarho als seus dispositius, en unes
quantitats molt limitades.
En cas de pluja, les activitats
afectades quedaran suspeses.

Cal tenir consciència que aquest programa pot variar en
funció de les mesures sanitàries que el Govern determini
en cada moment.

És obligatori l’ús de mascareta

Cal netejar-se les mans
amb gel hidroalcohòlic

1,5 m
Cal respectar la distància
de seguretat

Prohibit fumar en tots els recintes

