
Tornem la cultura popular als carrers del nostre municipi

DEL 2 A L’11 DE SETEMBRE



Disseny: Sergi Perpinyà
Àrees de Cultura i de Joventut 
de l’Ajuntament de Palafolls
Amb el suport de: 



Salutació de l’alcalde

Palafolls, amb més intensitat que mai, vol 
recuperar la seva Festa Major i que torni 
a ser un moment de retrobament, de 
riures i tertúlies, en definitiva de fer poble. 
Durant aquests darrers dos anys ens hem 
adaptat a les exigències sobrevingudes 
i hem intentat que no es perdés un 
moment que tant ens cohesiona i ens 
defineix. Tot i que no hem deixat de fer 
concerts, cercaviles i d’altres activitats 
han estat sempre amb dificultats i 
limitacions.

Enguany recuperem la llibertat 
d’accessos, de moviments, de consumició…. recuperem aquell espai 
de referència que són els Sopars a la Fresca, amb la participació de les 
viles agermanades amb les que hem pogut reprendre el contacte físic.  
Tornem a una celebració del tot presencial i sense les restriccions del 
Covid als escenaris habituals de Festa Major, consolidant espais i una 
programació diversa per cobrir totes les franges d’edat.

Aquest 2022, doncs, celebrem, retrobem-nos amb més ganes que mai 
i tornem a acomiadar l’estiu amb una Festa Major expressió de cultura, 
de respecte, de feminisme i d’inclusió. Fem-ho agraint a les entitats 
del municipi la seva implicació i compromís, així com també a tots els 
treballadors i treballadores de l’ajuntament que ho fan possible amb el 
seu esforç.

Us convido a tots i totes a sortir als carrers i places i a recuperar l’esperit 
festiu d’aquesta vila. Feu vostra la festa, gaudiu-la i compartiu l’orgull de 
sentir-vos palafollencs i palafollenques!

Molt bona Festa Major!

Francesc Alemany Martinez
Alcalde de Palafolls



Salutació de la regidora     
de Cultura, Festes i Joventut

Doncs... ja hi som! Ja la tenim aquí, la 
nostra Festa Major! Enguany (després 
de dos anys molt peculiars) gaudirem 
d’una festa sense restriccions, sense 
aforaments, sense cadires marcades, 
sense mascaretes... ballant i cantant, 
recorrent els carrers i les places de 
Palafolls, aprenent una mica més de la 
nostra història i també, menjant, bevent 
i compartint bons moments en una nova 
edició dels Sopars a la fresca amb els 
amics dels pobles agermanats.  

Aquesta és la nostra Festa Major on menuts, joves i grans comparteixen 
la il·lusió d’uns dies que, marcats per la cultura popular, la música 
i les activitats, ens fan sentir l’orgull de poble que tant ens agrada 
reivindicar. 

Venen uns dies on tornarem a demostrar que les entitats i les 
associacions de Palafolls són el batec que ens dona vida i que tots junts, 
podem fer coses extraordinàries. 

L’arribada de la Festa Major completa farà que tots i totes la visquem 
intensament, amb rauxa i amb seny, gaudint de l’alegria d’aquestes 
dates per tota la vila! 

No vull acabar sense agrair el treball col·lectiu d’entitats i tècnics 
municipals, i a tota la gent que amb el seu granet de sorra fa possible la 
nostra Festa Major.
 
Bona Festa Major!
 
Susanna Pla
Regidora de Cultura i Festes



DEL 2 A L’11 DE SETEMBRE



DIVENDRES 2

DISSABTE 3

DIUMENGE 4

Observació del cel nocturn
21:00h / Castell de Palafolls
Vine al Castell de Palafolls per observar la Lluna i   
els planetes, de la mà d’Univers Quark.

Trobada de 
puntaires
10:00h / Parc de Joaquim Ruyra
Les puntaires celebren la seva 
tradicional trobada sota les 
moreres del Parc de Joaquim 
Ruyra.

Botifarrada
13:00h / Parc de Joaquim Ruyra 
La Penya Barcelonista organitza 
la tradicional botifarrada de 
Festa Major.

Diada Castellera
18:30h / Gespa del Casal d’avis
A càrrec dels Maduixots, la colla 
Castellera de l’Alt Maresme.

Taller de   
Gegants
11:00h / Parc de Joaquim Ruyra
La Colla Gegantera realitza un 
taller per la mainada.

Trobada 
Gegantera
17:30h / Gespa del Casal d’avis
Acompanya la Colla Gegantera 
de Palafolls pels carrers del poble 
i no et perdis la ballada final a la 
gespa del Casal d’avis. 
Plantada 17:30 h, inici de la 
cercavila 18:30 h.



Documental     
Los últimos de la Mejana
19:00h / Teatre de Palafolls
Projecció documental “Los últimos de la Mejana”.

Ruta de 
patrimoni 
arquitectònic
19.00h / Ajuntament de Palafolls
De la mà d’en Xavier Salicrú, 
vine a conèixer el patrimoni 
arquitectònic de Palafolls. 
Sortida des de l’Ajuntament  
de Palafolls.

DILLUNS 5

DIMARTS 6



Pregó de  
Festa Major
21:30h / Ajuntament de Palafolls
Un pregó ple de sorpreses!

Castell de focs
22:30h / Plaça de Poppi
Segueix-los des de la Plaça de 
Poppi i gaudeix de les barraques 
de les entitats.

Concert de   
31 FAM 
23:30h / Escenari plaça de Poppi
Concert d’obertura de la Festa 
Major 2022. 
Tot seguit, DJ Trapella fins fi de 
festa.

DIMECRES 7



Matinades
Ben d’hora / Carrers de Palafolls
Els Diablesfolls et faran matinar!

Xocolatada
 7:00h a 10:00h / Fòrum Palatiolo
I ja que has matinat... xocolata 
amb xurros!

Jocs gegants  
de fusta
10:00h a 13:00h / Al costat de 
l’Església de Santa Maria
Vine a gaudir dels jocs de fusta 
tradicionals per tota la família.

Ofici solemne
12:00h / Església de Santa Maria
I tot seguit, sardanes amb la 
Cobla Palafolls...

Correbars
19:00h / Inici a la   
plaça de les Valls d’Ax
És necessària la inscripció prèvia 
a l’activitat. Al final del programa 
podeu trobar més detalls. 

Sopars a   
la fresca
21:00h / Plaça de les Vall d’Ax
La Comissió d’agermanament 
ens torna a oferir els millors plats 
dels pobles agermanats. No us 
ho perdeu!

Concert de la 
Banda del Drac 
22:00h / Escenari pista   
annexa al Palauet
Ballarem amb la Banda del Drac.

AlterFesta
23:00h / Escenari plaça de Poppi
Concerts joves amb:   
Persona / Maio    
Las Marikarmen
Més informació a l’Instagram:  
@alter_festa. 

DIJOUS 8



Bicicletada 
popular
10:00h / Plaça Fòrum Palatiolo
Acompanya’ns al Molí d’en 
Puigvert per gaudir d’una 
tranquil·la bicicletada i un 
esmorzar saludable.

Concert infantil
19:00h / Escenari pista   
annexa al Palauet
Prepareu-vos per gaudir d’en 
Rikus i la seva música!

Batucada
21.00h / Gespa del Casal d’avis
Cercavila de percussió a 
càrrec de Diablesfolls i les colles 
convidades. Tot seguit s’inicia el 
Correfoc.

Sopars a   
la Fresca 
21:00h / Plaça de les Vall d’Ax
La Comissió d’agermanament 
ens torna a oferir els millors plats 
dels pobles agermanats. No us 
ho perdeu!

Correfoc
21:30h / Ajuntament de Palafolls 
Correfoc de Festa Major a càrrec 
de DiablesFolls. Informació del 
recorregut i seguretat al final del 
programa. 

AlterFesta
23:00h / Escenari plaça de Poppi
Concerts joves amb:   
Ardéria / Tapeo Sound System   
DJ Rambla
Més informació a l’Instagram:  
@alter_festa. 

DIVENDRES 9



Marató del Banc 
de Sang
Tot el dia / Escola MID
De 10h a 14h i de 16h a 21h 
Cal demanar cita prèvia. 

Gimcana de 
Festa Major 
17:00h / Gespa del Casal d’avis
L’Esplai El Pas organitza la 
tradicional gimcana de Festa 
Major, no t’ho pots perdre!

Sopars a   
la Fresca 
21:00h / Plaça de les Vall d’Ax
La Comissió d’agermanament 
ens torna a oferir els millors plats 
dels pobles agermanats. No us 
ho perdeu! 

Concert i ball 
de l’Orquestra 
Selvatana
Concert a les 19:30h  
Escenari pista annexa al Palauet
La Selvatana ens ofereix el 
concert de Festa Major amb els 
grans èxits d’avui i de sempre.
Ball a les 23:00h    
Escenari pista annexa al Palauet
I si encara en vols més, és el 
moment de ballar amb la 
Selvatana.

AlterFesta
23:00h / Escenari plaça de Poppi
Concerts joves amb:   
Agua Salada   
Juantxo Skalari & La Rude Band 
Pirat’s Sound Sistema 

Hissada de la 
Senyera
12:00h / Casal d’avis
Celebra l’onze de setembre 
hissant la Senyera; tot seguit, 
sardanes amb la Cobla Palafolls.

DISSABTE 10

DIUMENGE 11



L’assassí de la 
Safanòria

Inscripcions del 
Correbars
Dilluns 29 d’agost de 18:00h a 
21:00h / al Fòrum Palatiolo
Cal presentar el DNI de tots els 
participants i el dia de l’activitat 
s’haurà de firmar una declaració 
d’autoresponsabilitat.
El preu per persona és de 12€
Per a més informació, contacteu 
a l’Instagram: @diablesfolls

Fira d’atraccions
Ubicada com cada any 
a l’Avinguda Ribera de la 
Burgada, podreu gaudir de les 
atraccions entre el dimecres 7 i 
el diumenge 11 de setembre, en 
horari de 18:00 h fins a l’hora de 
tancament. Durant la primera 
hora de cada dia, el volum de la 
música estarà reduït per afavorir 
el benestar dels infants.

L’Assassí/na de la safanòria 
busca al seu successor/a, la 
persona més capacitada del 
poble. Per tal de mostrar les 
seves aptituds, haurà d’eliminar 
de la partida tots els altres 
jugadors/es. Compte! Cal ser 
conscient que mentre busqueu 
la vostra pobra víctima, un altre 
assassí/na ha rebut l’encàrrec 
de matar-vos. Així que haureu 
de parar tots els sentits per evitar 
ser morts.
Cada participant serà víctima 
i assassí al mateix temps. Es 
crearà una roda perfecta de 
participants de tal manera que 
cadascú podrà matar i ser mort, 
evitant que el cercle es pugui 
tancar abans d’acabar el joc.

Per participar, cal tenir en 
compte que és imprescindible 
tenir disponibilitat per poder 
assistir al màxim nombre d’actes 
possibles de la Festa Major!

Les inscripcions es duran a terme 
amb un formulari de Google 
forms que trobareu al compte  
@safanoriaplf a l’Instagram. Allí 
teniu les bases, podreu resoldre 
dubtes i estar ben informats.



Consells de 
seguretat pel 
Correfoc
Pels participants:
- Portar roba de cotó que 

cobreixi cames, braços, cap i 
boca.

- Portar calçat còmode i que 
tapi tot el peu (vambes 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 a 
terra i roda, no corris!

Per als veïns i les botigues:
- Desconnectar alarmes i 

protegir vidres i finestres amb 
cartó 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 i 
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



FESTES LLIURES 
DE MASCLISME
Enguany, les festes del 
municipi tornen a comptar 
amb un Punt Lila, gràcies a la 
col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament de 
Palafolls, l’entitat palafollenca 
Acció Feminista Palafolls i la 
Cooperativa Cúrcuma. Una 
acció per reivindicar unes festes 
lliures al nostre municipi. Els hem 
preguntat a Acció Feminista 
Palafolls la seva visió d’aquesta 
iniciativa:

Com ens pot 
ajudar el  
Punt Lila?
“Amb el Punt Lila comptem 
amb un espai de prevenció, 
denúncia, seguretat i confort 
davant de l’assetjament, l’abús i 
les agressions sexuals, masclistes 
i LGTBIQ fòbiques que es puguin 
presenciar i/o viure als espais 
públics. El Punt Lila compta amb 
professionals que saben atendre 
adequadament aquestes 
situacions.
També és un espai d’informació 
sobre el moviment feminista i 
LGTBIQ+ i sobre l’alliberament de 
la dona en la societat actual.”

Què es 
persegueix  
amb unes   
festes lliures?
“Poder sortir de festa amb 
l’única preocupació de passar-
ho bé, no hauria de ser un 
privilegi exclusivament masculí.”



NOMÉS 
SÍ ÉS 
SÍ

Per a més 
informació:
Trobareu el Punt Lila a l’espai de 
l’AlterFesta (Plaça de Poppi). 
També podeu fer consultes a 
través de l’Instagram:
@veeulila    @coopcurcuma
Encarregades d’organitzar el 
Punt Lila.

Integrants d’Acció Feminista Palafolls 2020.



www.palafolls.cat @AjuntamentPLF


