
La Festa Major d’hivern arriba enguany quan 
encara ressona la música i la rauxa del Car-
nestoltes, que coincideix amb la vigília de 
Santa Eulàlia. És per això que el gruix de la 
Festa Major s’ha desplaçat al cap de setma-
na posterior. Quatre dies on s’uniran i relaci-
onaran les entitats i, sobretot, les persones 
que les componen per tal d’oferir-vos actes, 
activitats i actuacions per a totes les edats i 
gustos.

Teniu a les mans el detall del programa on 
podeu veure actes, activitats i hores per es-
collir i ordenar la vostra agenda, segons pre-
ferències culturals, infantils, tradicionals o 
més festives, ja que n’hi ha per a tots i totes. 
Ball, cultura, tradició i joventut. 

En nom vostre vull agrair a tots els homes 
i dones que, amb el seu esforç i dedica-
ció, fan possible que la Festa Major sigui  
lluïda, divertida i molt participativa. Els tre-
balladors i les treballadores municipals, 
Protecció Civil de Pallejà i les entitats del po-
ble són les peces fonamentals.

Us encoratjo a gaudir-ne amb responsabili-
tat per a fer d’aquests quatre dies la nostra 
primera Festa Major de l’any.

La Fiesta Mayor de invierno llega este año 
cuando aún se escuchan los ecos de la mú-
sica y la pasión del Carnestoltes, que cae en 
la vigilia de Santa Eulalia. Por ello, la mayoría 
de los actos de la Fiesta Mayor se han despla-
zado al fin de semana posterior. Cuatro días 
donde se unirán y relacionarán las entidades 
y, sobretodo, las personas que las componen 
para poder ofreceros actos, actividades y ac-
tuaciones para todas las edades y gustos.

Tenéis ahora el detalle del programa donde 
podréis ver actos, actividades y horas para 
escoger y ordenar vuestra agenda, según 
preferencias culturales, infantiles, tradicio-
nales o más festivas, ya que hay para todos y 
todas. Baile, cultura, tradición y juventud. 

En vuestro nombre quiero agradecer a todos 
los hombres y mujeres que, con su esfuerzo y 
dedicación, hacen posible que la Fiesta Mayor 
sea más lucida, divertida y muy participativa. 
Los trabajadores y trabajadoras municipales, 
Protección Civil de Pallejà y las entidades del 
pueblo son piezas fundamentales para con-
seguirlo.

Os animo a disfrutarla con responsabilidad 
para hacer que estos cuatro días sean nues-
tra primera Fiesta Mayor del año.

Ascensión Ratia Checa
Alcaldessa

Ascensión Ratia Checa
Alcaldesa



DIUMENGE 11
A les 18.30 h: Curt de mires. 3a mos-
tra de curtmetratges amb la presèn-
cia dels realitzadors. A la Sala d’Actes 
del Castell

DILLUNS 12
De 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 17.00 h: 
torneig de petanca de la Gent Gran. 
A la pista de petanca del Casal d’Avis

A les 11.00 h: eucaristia en honor a 
Santa Eulàlia, patrona de Pallejà.  
A la Parròquia 

A les 11.30 h: 15a Trobada de col·lec-
cionistes locals de plaques de cava. 
A la plaça Major

A les 12.00 h: ballada de sardanes 
amb la cobla Ciutat de Terrassa.  
A la plaça del Castell

A les 17.00 h: xocolatada popular 
amb animació de carrer. A la plaça 
de la Llum.

A les 18.00 h: espectacle infantil 
Kids Party. A la Sala Pal·làdius

A les 18.00 h: tertúlia del Museu: 
Cors, corals i caramelles. A la Sala 
d’Actes del Castell

DIVENDRES 16
A les 20.00 h: torrades de Festa Major 
amenitzades amb música en directe i 
rom cremat. Hi haurà pa, cansalada, 
oli, all, sal i sucre. A la plaça Major

A les 22.00 h: Cinema Jove. Primera ses-
sió: Fast & Furius 8. Sessió golfa: Nunca 
apagues la luz. A la Sala Pal·làdius

DISSABTE 17
D’11 a 13.00 h: tirada de bitlles cata-
lanes. Al parc de la Molinada

D’11 a 14.00 h: jocs de fusta per ju-
gar en família. A la plaça del Castell

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: Ball per a tothom amb 
l’Orquestra Parfills. A la Sala Pal·làdius

A les 23.00 h: DJ a la carpa. A la Pista 
Poliesportiva 

DIUMENGE 18
De 9.00 a 14.00 h: Lliga Catalana 
d’escacs. A la Sala Gran del Castell

A les 9.30 h: plantada dels gegants  
i capgrossos. A la plaça de la Llum 

A les 10.00 h: 3a Fira animalista. Di-
verses activitats relacionades amb el 
món animal. A la pista de terra del 
parc de la Molinada 

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

A les 13.30 h: concentració i ballada 
final de les colles de gegants. Lliura-
ment de records. A la plaça del Cas-
tell

A les 18.00 h: Velada flamenca amb 
Victor el Tostao. A la Sala d’Actes del 
Castell

A les 19.00 h: Ball de Festa Major  
de la Gent Gran. A la Sala Pal·làdius

• Exposició. El valor de les coses pe-
tites. Inauguració: diumenge, 18 de 
febrer, a les 12.00 h, a la Masia Mu-
seu, pl. Verdaguer, 1 Pallejà.

• La fira d’atraccions estarà ubicada, 
del 16 al 18 de febrer, a la Ronda San-
ta Eulàlia, davant el polígon industrial 
La Matas.

• Traspàs de “60tins”. Els nascuts 
l’any 1957 donen pas als de l’any 
1958. A la Sala Gran del Castell.

L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MA-
JOR DE SANTA EULÀLIA HA ESTAT 
POSSIBLE GRÀCIES A LES ENTITATS 
CULTURALS, SOCIALS I ESPORTIVES 
SEGÜENTS: 
Diàleg Pallejà, Associació de la Gent 
Gran, Parròquia de Santa Eulàlia, 
AMPA de les escoles Jacint Verda-
guer, Àngel Guimerà i La Garalda, 
Amics del Museu, Grup de Bitlles Ca-
talanes, Grup de Dimonis, Club d’Es-
cacs, Colla Gegantera, Associació 
SOS Ladridos, 60tins del 57 i del 58 i 
Voluntaris de Protecció Civil. 

AJUDEM  
ALS HEROIS  
DEL CIVISME


