La Festa Major de Santa Eulàlia o Festa Major d’Hivern, n’hi podeu dir com vulgueu,
però a Pallejà és la primera festa de l’any,
quan encara el dia és curt i el fred fa que
aprofitem les hores de sol per passejar els
gegants o ballar sardanes.

Fiesta Mayor de Santa Eulàlia o Fiesta Mayor de Invierno; la podéis llamar como queráis, pero es la primera fiesta del año en
Pallejà, cuando el día aun es corto y el frío
hace que aprovechemos las horas de sol
para pasear a los gegants o bailar sardanas.

Enguany Santa Eulàlia cau en diumenge
i els actes comencen el divendres amb
unes bones brases i s’allarga fins al dilluns,
que també és festa a la nostra vila, la qual
cosa vol dir que els escolars podran gaudir
d’aquest dia.

Santa Eulàlia es el domingo y los actos empiezan el viernes con unas buenas brasas
y se alargan hasta el lunes, que también
es fiesta en nuestro pueblo, lo que quiere
decir que los escolares podrán disfrutar de
este día.

Teniu a les mans el detall del programa on
podeu veure actes, activitats i hores per escollir i ordenar la vostra agenda. Activitats
per a totes les edats i per als diferents gustos culturals i festius.

Tenéis en vuestras manos el programa donde podéis ver los actos, las actividades y las
horas para escoger y ordenar vuestra agenda. Actividades para todas las edades y
para todos los gustos culturales y festivos.

Agraïm amb un somriure a tots els que fan
possible la Festa Major amb treball i dedicació. Us encoratjo a gaudir-ne amb responsabilitat i participació per fer d’aquests
quatre dies la nostra primera Festa Major
de l’any.

Agradezcamos con una sonrisa a todos los
que hacen posible la Fiesta Mayor con su
trabajo y dedicación. Os animo a divertiros
con responsabilidad y participación para
hacer de estos cuatro días nuestra primera
Fiesta Mayor del año.
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Ajuntament
de Pallejà

A les 19.30 h: Batucada amb el grup
Ruachamba. A la plaça del Castell.
A les 18.00 h: Conte de Festa Major
a càrrec de Contents Contem
Contes Cantant. A la Biblioteca.
A les 19.30 h: Concert de Santa
Eulàlia a càrrec dels alumnes del
Taller de Música. A la Sala d’actes
del Castell.
A les 20.00 h: Torrades de Festa
Major amenitzades amb música en
directe i rom cremat. Hi haurà pa, oli,
all, sal i sucre (podeu portar l’embotit
o la carn). A la plaça Major.
A les 22.00 h:
A la Plaça
del Castell.

De 09.00 a 14.00 h: 4a Jornada
d’escacs comarcal. A la Sala
Pal·ladius.
D’11 a 13.00 h: Campionat de bitlles
catalanes. Al Parc de la Molinada.

A les 20.00 h: Espectacle pirotècnic
i correfoc amb els Dimonis de
Pallejà. Inici i final a la plaça del
Castell.
A les 22.00 h:
A la Sala Pal·làdius.

De 09.00 a 13.00 i de 15.00 a
17.00 h: Torneig de petanca de la
Gent Gran. A les pistes de petanca del
Casal d’Avis.
A les 9.30 h: Plantada dels gegants
i capgrossos. A la plaça de la Llum.
A les 10.00 h: 2a Fira animalista.
Diverses activitats relacionades amb el
món animal. A la pista de terra del Parc
de La Molinada.
A les 11.00 h: Eucaristia en honor a
Santa Eulàlia, patrona de Pallejà.
A la Parròquia.

A les 11.00 h: Taller Matinal
Geganter. Al Castell.

A les 11.30 h: 14a Trobada de
col·leccionistes locals de plaques
de cava. A la plaça Major.

A les 18.00 h: Curt de mires.
2a mostra de curtmetratges amb la
presència dels realitzadors.
A la Sala d’Actes del Castell.

A les 11.30 h: Inici de la cercavila
de gegants. A la plaça de la Llum.

A les 12.00 h: Inauguració de
l’exposició “L’escola fa història”.
A la Masia-Museu.

• La fira d’atraccions estarà ubicada
del 10 al 19 de febrer a la Ronda Santa
Eulàlia, davant el polígon industrial La
Matas.

A les 12.30 h:
A la Sala d’Actes del Castell.

A les 13.30 h: Concentració i ballada
final de les colles de gegants.
Lliurament de records. A la plaça del
Castell.
A les 14.00 h: Paella Popular.
Preu: 10 €. Venda anticipada
de tiquets al local de la Penya Madridista
i a la Llibreria Papereria Rimar.
A la Sala Pal·ladius.
A les 17.00 h: Ballada de sardanes
amb la cobla Sabadell. A la plaça
del Castell.
A les 19.00 h: Tertúlia del Museu:
La memòria de l’escola a Pallejà.
A la Sala d’Actes del Castell.
A les 21.00 h:
A la Sala Pal·ladius.

A les 17.00 h: Xocolatada de les
Eulàlies, Laies i Laietes. A la Sala
Pal·ladius.
A les 18.00 h: Espectacle infantil
Kids Party. A la Sala Pal·ladius.

• Traspàs de “60tins”. Els nascuts l’any
1956 donen pas als de l’any 1957. A la
Sala Gran del Castell.

L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA
MAJOR DE SANTA EULÀLIA HA ESTAT
POSSIBLE GRÀCIES A LES ENTITATS
CULTURALS, SOCIALS I ESPORTIVES
SEGÜENTS:
Contents Contem Contes Cantant, Club
d’Escacs, Grup de Bitlles Catalanes,
Ruachamba, Grup de Dimonis,
Associació de la Gent Gran, Colla
Gegantera, Associació SOS Ladridos,
Parròquia de Santa Eulàlia, Coral Pau
Casals, Amics del Museu, Cor Jove Pau
Casals, Penya Madridista, Amics de la
Sardana, Ampes de les escoles Jacint
Verdaguer, Àngel Guimerà i La Garalda,
60tins del 56 i del 57 i Voluntaris de
Protecció Civil.

