
La Festa Major d’Hivern arriba un any més com 
un petit tast per als pallejanencs i les palleja-
nenques per començar a escalfar motors per 
a una altra gran festa, el nostre Carnestoltes. 
Ens esperen quatre dies on les entitats s’uniran 
per oferir-vos actes, activitats i actuacions per 
a totes les edats i gustos. A les vostres mans 
teniu el programa on podeu trobar tota mena 
de propostes culturals, infantils, tradicionals o 
més festives, plenes de ball, cultura, tradició i 
joventut, per a tots i totes. En nom vostre vull 
agrair a tots els homes i dones que, amb el 
seu esforç i dedicació, fan possible que any 
rere any la Festa Major sigui lluïda, divertida i 
molt participativa. Juntament amb les entitats 
pallejanenques, els treballadors i treballado-
res municipals i Protecció Civil de Pallejà són 
peces fonamentals per a aconseguir-ho. Us 
encoratjo a tots i totes a gaudir amb respon-
sabilitat de la nostra primera Festa Major de 
l’any. 

La Fiesta Mayor de Invierno llega un año más 
para ir abriendo paso a otra gran fiesta, nues-
tro Carnaval. Nos esperan cuatro días donde 
las entidades se unirán para ofreceros actos, 
actividades y actuaciones para todas las eda-
des y gustos. Tenéis en vuestras manos el pro-
grama donde podréis encontrar todo tipo de 
propuestas culturales, infantiles, tradicionales 
o más festivas, llenas de baile, cultura, tradi-
ción y juventud, para todos y todas. En vuestro 
nombre, quiero agradecer a todos los hom-
bres y mujeres que, con su esfuerzo y dedica-
ción, hacen posible que año tras año la Fiesta 
Mayor sea lucida, divertida y muy participati-
va. Junto a las entidades de Pallejà, los trabaja-
dores y trabajadoras municipales y Protección 
Civil de Pallejà son piezas fundamentales para 
conseguirlo. Os animo a todos y todas a dis-
frutar con responsabilidad de nuestra primera 
Fiesta Mayor del año. 
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DIVENDRES 7

De 18 a 21 h: Lux Hominum. La llum 
de Pallejà. 2n Festival d’art i llum a 
Pallejà. A la sala Pal.làdius, la plaça 
de la Llum, La Molinada i al Castell.

A les 20 h: Torrades de Festa Major.  
Hi haurà pa, oli, all, sal, sucre i cansa-
lada. A la plaça Major.

A les 22.30 h: Cinema Jove amb la 
pel·lícula Los Japon (comèdia). Afo-
rament limitat. A la Sala d’Actes del 
Castell. 

DISSABTE 8

De 8.30 a 14 h: Competició club 
d’escacs Pallejà. Jornada escolar 
territorial. A la Sala Pal·làdius.

D’11 a 13 h: Tirada de bitlles cata-
lanes. Al parc de la Molinada.

D’11 a 14 h: Jocs de fusta per jugar 
en família. A la plaça del Castell.

A les 19.30 h: Correfoc infantil amb 
els diables de Torrelles i els cabrits 
de Pallejà. Inici i final a la plaça del 
Castell.

A les 20 h: Correfoc amb els diables 
de Torrelles i els Dimonis de Palle-
jà. Inici i final a la plaça del Castell.

De 24 a 3.30 h: Festa Winterbac 
tour de ràdio Flaixbac. Podeu re-
collir l’entrada gratuïta al Jove 
Espai. Aforament limitat. A la Sala 
Pal·làdius.

DIUMENGE 9

De 9 a 11 h: Plantada dels gegants 
i capgrossos. A la plaça de la Llum.

De 10 a 13 h: Torneig de petanca de 
la Gent Gran. A la pista de petanca 
del Casal d’Avis. 

A les 11 h: Flash Movie a càrrec de 
l’escola de dansa Sònia Navarro.  
A la plaça del Castell. 

A les 11 h: 17a Trobada de col·lecci-
onistes locals de plaques de cava.   
A la plaça Major. 

A les 11.30 h: Inici de les cercaviles 
de gegants de la celebració del 
25è aniversari del Martí i la Laie-
ta. Amb la participació de les colles 
de: Cornellà, Balsareny, la Palma de 
Cervelló, Castellbisbal, Molins de Rei, 
Santa Perpetua de la Mogoda, Sant 
Vicenç de Montalt, Font del Ros (Ber-
ga), Borges Blanques, Tortosa, Port 
de Tarragona, Corbera de Llobregat, 
Martorell, Delta Prat, Sant Andreu de 
la Barca, Clot, la Llagosta, Sant Cugat 
del Vallès, Begues, Argentona, Cerve-
lló, Ampa la Garalda, ACGC i Pallejà. 
A la plaça de la Llum.

A les 13 h: Entrada a plaça i balla-
da final de les colles de gegants. 
Lliurament de records. A la plaça del 
Castell.

De 13.30 a 15 h: Barbacoa de ger-
manor. Podeu apuntar-vos al casal 
fins al dia 3/2/2020. Preu: 5 €. Al Casal 
de la Gent Gran.  

A les 16 h: Lliurament dels premis 
del campionat de petanca. Al casal 
de la Gent Gran. 

A les 16.30 h: Cinema infantil amb 
la pel·lícula El Rey León (darrera 
versió). A la sala d’actes del Castell. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat, 
en aquest cas hi haurà una segona 
sessió a les 18.45 h 

DIMECRES 12

A les 11 h: Eucaristia en honor  
a Santa Eulàlia, patrona de Pallejà.  
A la Parròquia.  

A les 12 h: Ballada de sardanes. 
Amb la cobla Ciutat de Terrassa. A la 
plaça del Castell.

A les 17 h: Xocolatada popular. A la 
plaça de la Llum.

A les 18 h: Espectacle infantil “A quan 
va la mel?”amb el grup La Tresca. A la 
Sala Pal·làdius.

A les 18 h: Tertúlia del Museu: Llocs 
de Pallejà amb història: edificis, pla-
ces, fonts... A la Sala d’Actes del Castell.

• Exposició. Donacions que fan Mu-
seu. Inauguració: diumenge, 19 de 
febrer, a les 12 h, a la Masia Museu, 
plaça Verdaguer, 1 Pallejà.

• La fira d’atraccions s’ubicarà, 
del 7 al 12 de febrer, a la ronda de 
Santa Eulàlia, davant el polígon in-
dustrial La Matas.

L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR 
DE SANTA EULÀLIA HA ESTAT POS-
SIBLE GRÀCIES A LES ENTITATS SE-
GÜENTS: 

Club d’escacs Pallejà, Grup de Bitlles 
Catalanes, IES Pallejà, Grup infantil els 
Cabrits i grup de Dimonis, Colla Ge-
gantera, Associació de la Gent Gran, 
Parròquia de Santa Eulàlia, Amics de 
la Sardana, AMPA de les escoles Ja-
cint Verdaguer, Àngel Guimerà i La 
Garalda, Amics del Museu i Voluntaris 
de Protecció Civil. 


