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Salutació
Els dies de Festa Major són la millor ocasió per sortir al carrer, participar, 
viure la cultura popular i compartir amb els amics i amigues, familiars, i veïns 
i veïnes moments d’alegria i diversió. Són, també, el moment 
culminant per a moltes persones que han treballat durant 
mesos amb esforç i dedicació per organitzar tota mena 
d’activitats perquè petits i grans gaudim, com cada any, 
d’una Festa Major inclusiva i diversa.

Malgrat els sotracs econòmics i socials que hem patit els 
darrers anys, el programa que teniu a les mans recull una 
oferta d’oci i cultura àmplia i variada que ens permeti 
submergir-nos durant uns dies en un ambient festiu i 
deixar de banda els entrebancs del dia a dia. Tothom podrà 
trobar l’activitat que més li agradi, des dels populars correfocs 
i castellers fins a exposicions, gimcanes i concerts, entre moltes altres 
propostes. El ventall és extens perquè cadascú de nosaltres trobi l’espai on 
se senti més còmode.

Aprofito per agrair la feina feta a les entitats i associacions de Pallejà i a les 
treballadores i treballadors de l’Ajuntament, que han dedicat moltes hores i 
energia perquè aquests dies puguem gaudir de la festa. El millor regal que els 
podem fer, en reconeixement del seu esforç, és assolir un objectiu compartit: 
passar-nos-ho bé; viure amb intensitat aquests dies, sempre des del respecte 
a la convivència, el civisme, la igualtat i la diversitat.

Estic convençuda que entre tots aconseguirem fer que Pallejà sigui una festa 
en la qual compartim tot allò que som capaços de fer, on sigui palpable l’esforç 
i la il·lusió no només d’aquests dies, sinó de tot l’any, de tots els pallejanencs 
i pallejanenques que a través d’entitats, associacions, institucions o a títol 
personal aportem el nostre granet de sorra per fer de Pallejà un poble viu, 
dinàmic, compromès i cohesionat.

Que us ho passeu molt bé. Bona Festa Major!

Ascensión Ratia Checa, alcaldessa
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Saludo
Los días de Fiesta Mayor son la mejor ocasión para salir a la calle, participar, 
vivir la cultura popular y compartir con los amigos y amigas, familiares, y 
vecinos y vecinas momentos de alegría y diversión. Son, también, el momento 
culminante para muchas personas que han trabajado durante 
meses con esfuerzo y dedicación para organizar todo tipo 
de actividades para que pequeños y mayores disfrutemos, 
como cada año, de una Fiesta Mayor inclusiva y diversa.

A pesar de las dificultades económicas y sociales que 
hemos sufrido los últimos años, el programa que tenéis 
en las manos recoge una oferta de ocio y cultura amplia 
y variada que nos permita sumergirnos, durante unos 
días, en un ambiente festivo y dejar de lado las trabas 
del día a día. Todo el mundo podrá encontrar la actividad 
que más le guste, desde los populares correfocs y castellers 
hasta exposiciones, gincanas y conciertos, entre muchas otras propuestas. 
El abanico es extenso para que cada uno encuentre el espacio en el que se 
sienta más cómodo. 
Aprovecho para agradecer el trabajo hecho por las entidades y asociaciones 
de Pallejà y por las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, que han 
dedicado muchas horas y energía para que estos días podamos disfrutar 
de la fiesta. El mejor regalo que les podemos hacer, en reconocimiento a 
su esfuerzo, es lograr un objetivo compartido: pasárnoslo bien; vivir con 
intensidad estos días, siempre desde el respeto a la convivencia, el civismo, 
la igualdad y la diversidad.

Estoy convencida de que entre todos conseguiremos hacer que Pallejà sea 
una fiesta donde compartir todo aquello que somos capaces de hacer, donde 
sea palpable el esfuerzo y la ilusión no sólo de estos días, sino de todo el 
año, de todos los pallejanencs y pallejanenques que a través de entidades, 
asociaciones, instituciones o a título personal aportamos nuestro granito 
de arena para hacer de Pallejà un pueblo vivo, dinámico, comprometido y 
cohesionado.

Que os lo paséis muy bien. ¡Buena Fiesta Mayor!

Ascensión Ratia Checa, alcaldesa

Despacho de abogados que le ayudará y asesorará de forma integral 
ante cualquier duda, cuestión o problema que se le pueda presentar en 
su vida diaria y cotidiana, ofreciéndole soluciones desde un análisis y 

estudio completo de la situación.

Av. Generalitat nº 55-61 local 2 · 08780 Pallejà (Barcelona)
Tel. 93 611 02 00 · Fax 93 611 00 81

administracio@icalmoabogados.com · www.icalmoabogados.com

ESPECIALISTAS EN DERECHO:

CIVIL (familia, contratos, reclamaciones)

BANCARIO Y FINANCIERO (Mala Praxis Bancaria)

MERCANTIL · FISCAL · ADMINISTRATIVO

PENAL · LABORAL · EXTRANJERÍA

GESTORES ADMINISTRATIVOS:

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE AUTÓNOMOS Y 

EMPRESAS: CONSULTORÍA · ASESORÍA · GESTORÍA

PAE (Punto de Atención de Emprendedores)

GESTOR DE PROXIMIDAD (Fundación Once) · TRÁFICO

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
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Divendres 6 de juliol
A les 20.45 h, a la plaça del Castell:
Encesa dels tres trons d’inici de la Festa Major.

A les 21 h, a la Sala d’Exposicions i Sala Gran del Castell:
Inauguració de l’exposició: “Mostra d’art 2018”. Treballs dels alumnes 
del Taller de dibuix i pintura.

A les 21.15 h, a la plaça del Castell:
Cercavila d’animació fins a l’Ajuntament amb el grup de batucada del 
Món Extraescolar.

A les 21.30 h, a la balconada de l’Ajuntament: 
Pregó de Festa Major a càrrec de l’entitat Dimonis de Pallejà. 

A les 22 h, davant de l’Ajuntament: 
Correfoc amb els Diablots de Sant Andreu de la Barca, els Cabrits i 
Dimonis de Pallejà i un altra colla convidada.

A les 23.30 h, a la plaça del Castell:
Espectacle estàtic de batucada amb el grup Ruachamba.

De 24 a 3.30 h, a la plaça del Castell:
Concert de música amb el grup Mama Pachanga + DJ.

De 24 a 5.30 h, a la pista de terra del parc de La Molinada:
Concert Jove amb l’actuació dels grups The Lievens (rock alternatiu), La 
Bambula (rumba), Almoxia (fusió flamenca, rumba i rock andalús) i festa 
final amb DJ. Hi haurà un punt lila d’informació feminista.

Dissabte 7 de juliol
A les 6 h, a la plaça del Castell:
Inici de les Matines. Organitza Dimonis de Pallejà.

A les 8 h, a la plaça del Castell:
Inici de la X Caminada 100% Ciutadania.

Programació dia a dia
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De 10 a 19 h, al carrer de les Moreres (zona bosc al costat del workout):
Espai multiaventura, amb col·laboració dels Quarantins 78.

A les 10 h, a la Sala Pal·làdius:
VII Torneig de ràpides d’escacs i lliurament dels premis en acabar.
Organitza el Club d’Escacs.

De 10 a 13 h, a la Piscina Coberta:
Batejos de submarinisme. Organitza CEM Pallejà.

A les  11 h, a la plaça de l’Estació:
Inici de la XXVIII Passejada urbana amb bicicleta, amb la col·laboració 
dels Quarantins 78.  
 
D’11 a 14 h i de 18 a 21 h, a l’avinguda 11 de Setembre de 1714:  
Gran Parc infantil amb inflables aquàtics.

De 15 a 19 h, al carrer Pi i Maragall:
Supertobogà urbà d’aigua (a partir de 10 anys).

De 17 a 20 h, al carrer de les Moreres: 
Exhibició de Workout. Organitza Aguililla’s Crew.

De 17 a 19.30 h, al parc de La Molinada:
La Festa d’Aigües. Ludoteca d’aigua.

A les 17.30 h, al Camp de Tir de les Pedreres:
Tirada al plat i lliurament dels premis en acabar. 
Organitza Societat de Caçadors.

A les 18 h, al Camp de Futbol:
Partit Veterans i lliurament de premis en acabar.
Organitza Associació de Veterans de Futbol.

A les 18 h, a les pistes de Tennis:
Final del X Torneig de Tennis d’Estiu i lliurament de premis en acabar.
Organitza Club de Tennis.

A les 18.30 h, a la plaça del Castell:  
Plantada dels gegants. Organitza Colla Gegantera de Pallejà.

ASSESSORAMENT JURÍDIC 
en diferents àrees del dret: 

• Dret Matrimonial

• Dret Successori

• Dret civil general

• Dret Penal

• Negociacions Extrajudicials

• Dret d’estrangeria

• Dret laboral

• Dret fiscal

• Dret dels Negocis
 L’advocat és el professional que coneix tot l’ordenament jurídic, 

que pot orientar-te i assessorar-te per tal d’evitar un problema, 
o solucionar-lo, així que no ho dubtis...  

CONSULTA’NS! ... ESTAREM ENCANTANTS DE PODER-TE AJUDAR. 

ADRIANA ESTORACH I RIUS

Col·laboradors:
· ANNA PEIRO

· JORGE GONZALEZ
· MARTA ESTORACH 

AV. PRAT DE LA RIBA, 75 - PALLEJÀ
adriana@icab.cat

www.adriana-advocats.com
T. 93.222.11.30
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A les 19.30 h, a la plaça del Castell:
Cercavila de gegants amb les colles geganteres d’Anglès, de Calafell, de 
Port de la Selva, de Vinaròs, de Sant Andreu de Llavaneres i de Pallejà.
Organitza Colla Gegantera de Pallejà.

De 19.30 a 0.30 h, pels carrers del poble. Inici al Bar Juventud:
XII Tapatour 18. Organitza col·lectiu Tapatour.

A les 20.30 h, a la plaça del Castell:
Entrada a plaça dels gegants, ball final de totes les colles i 
lliurament de records.

A les 21 h, a la sala Pal·làdius:
XXII Sopar popular del CAU. Preu: 10 € Punts de venda de tiquets: Llegums 
Massana, l’Economat i Creperia La Bretona. Organitza AEiG Gratallops

De 23 a 4 h, a la plaça del Castell: 
Ball popular amb el grup Estudio4 band i l’orquestra Hotel Cochambre.  

D’1 a 5.30 h, a la plaça de la Llum:
Disco Escuma jove amb música sense llenguatge sexista. Col•labora el 
Col·lectiu Feminista “las bravas”
Hi haurà un punt lila d’informació feminista.

Diumenge 8 de juliol
De 8 a 10 h, al Castell:
Inscripcions al XVIII Concurs de Pintura Ràpida (bases a la pàgina 47-49)

A les 8.50 h, 2ª Pujada a l’antena.
Recollida de dorsals al bar dels Quarentins 78 al Castell.

A les 9 h, sortida de la plaça Major:
2ª Pujada a l’antena. Organitza Regidoria d’Esports i Quarantins 78. 
Col·labora Quarantins 77.

A les 10 h, al parc de La Molinada:
XXIV Trobada de puntaires a Pallejà. Organitza Taller de Puntaires.

Agent immobiliari Aicat: 1471
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A les 11 h, a la part baixa del parc de La Molinada:
XIV Tirada de bitlles catalanes. Torneig entre equip federat de 
Viladecans i l’equip local. 
Organitza Grup de Bitlles Catalanes de Pallejà.

A les 11 h, a la Parròquia:
Missa solemne. 

D’11 a 14 h i de 18 a 21 h, a l’avinguda 11 de Setembre de 1714:
Gran Parc infantil amb inflables aquàtics.

A les 11.15 h, a la rotonda del carrer Joan Maragall:
Inici de la cercavila de les colles castelleres. 
Organitza els Carallots de Sant Vicenç dels Horts.

D’11.30 a 14 h, a la plaça del Castell:
Trobada castellera amb els Castellers de Cerdanyola, els Carallots 
de Sant Vicenç dels Horts, els Xerrics d’Olot i els Castellers de 
l’Adroc de Pallejà i Sant Andreu de la Barca.

A les 19 h, a la Parròquia de Santa Eulàlia:
XLI Concert de Festa Major d’Estiu amb la Coral Pau Casals i la 
col·laboració del Cor Jove de Pallejà.

De 15 a 19 h, al carrer Pi i Maragall:
Supertobogà urbà d’aigua (a partir de 10 anys).

A les 20.30 h, a la plaça del Castell:
Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània.

A les 21.30 h, a la plaça del Castell:
Lliurament de premis del Concurs de Pintura Ràpida.

A les 22.30 h, a la plaça de la Llum:
Cinema a la fresca amb la pel·lícula: Coco.

De 23 a 3 h, a la plaça del Castell: 
Ball amb l’orquestra Parfills.

Lloguer
Compra-Venda

Gestió patrimoni
Gestió immobiliària

Corredoria d’assegurances
Administració de comunitats

Administració
de finques i gestió 

immobiliària

Av. Onze de setembre, 7 local 1 · 08780 Pallejà
info.cogar@gmail.com

Tel. 93 170 42 76 · Mòb. 655 267 653
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Dilluns 9 de juliol
A les 12 h, a la plaça de la Llum:
Festa infantil d’escuma i aigua.

A les 18 h, a la plaça de la Llum:
III Festival Holi Dolly, patrocinat per Comerç Pallejà.

A les 21 h, a la plaça del Castell:
Espectacle de carrer Wet Floor de la companyia Cris-is.

A les 21.45 h, a la plaça del Castell:
Espectacle de flamenc i sevillanes, amb el grup  Danza, Palmas i al 
Compás.

A les 23.30 h, a la ronda de Santa Eulàlia, cantonada amb el carrer 
Cervantes:
Castell de focs de fi de festa.

Altres Activitats 
Dissabte 30 de juny
A les 19 h, a l’Espai Jove:
GrataFest (gimcana + festa). Hi haurà un punt lila d’informació 
feminista. Organitza AEiG Gratallops.

Diumenge 1 de juliol
A partir de les 8.50 h, pels carrers del poble, 
sortida Av. Generalitat (Castell)
XXXIX Cursa de Pallejà.

A les 10.30 h, pels carrers del poble:
Cursa infantil.
Lliurament dels premis en acabar.
Organitza Club d’Atletisme.

C. Sol, 30 · 08780 Pallejà  -  T. 93 663 05 40
    www.bencar.es  -  taller@bencar.es - info@bencar.es

     ANTIC TALLER HERMANOS BENITO

TALLER MECÀNIC i COMPRA-VENDA

• 1 ANY DE GARANTIA
• REVISATS A TALLER PROPI
• FINANÇAMENT A MIDA
• TAXEM I ACCEPTEM
   EL SEU ANTIC VEHICLE
• COMPREM I VENEM
   VEHICLES DE TOT TIPUS

Des de 1982 al seu servei
• MECÀNICA
• ELECTRICITAT
• AIRE CONDICIONAT
• PNEUMÀTICS
• MUNTATGE D’ENGANXALLS i
   ACCESSORIS DIVERSOS
• ITV i LEGALITZACIÓ
   REFORMES
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Exposicions, 
concursos i altres
• VISITA A LA MASIA-MUSEU: diumenge 8, de 12 a 14 hores 

• EXPOSICIÓ DE PINTURA: “MOSTRA D’ART 2018” Exposició dels 
treballs dels alumnes del Taller de dibuix i pintura. A la Sala d’Exposicions i 
a la Sala Gran del Castell. Del 6 al 20 de juliol.

• GAUDEIX I FES CÓRRER ELS TRENS I ELS COTXES DE SCALEXTRIC. 
Dissabte 7 i diumenge 8 de juliol de 12 a 14 h i de 17 a 20 h. Al vestíbul de 
fusta del Castell. Organitza Associació de Modelistes.
 
• EXPOSICIÓ DELS QUADRES DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA. 
Al Castell. Del 8 al 13 de juliol. 

• El col·lectiu feminista “las bravas” oferirà un servei d’urgència durant 
tota la Festa Major amb especial incidència durant les festes nocturnes.

 

Per una Festa Major cívica
 • Recomanem un consum responsable de   
 begudes alcohòliques en els diferents   
 actes.
 • No és més net qui més neteja, sinó qui   
 menys embruta. Fem-ho bé! Siguem cívics. 
 • Festes lliures d’agressions sexistes i racistes.

J.  M o l in s Pa re ra ,  78 ·  08780 Pa l l e jà
T.  93 137 47 45 ·  M.  663 14 1  623

j o ie r ia ro c a@g m ai l .c o m

rocajoiers
D i s p o s e m  d e  re l l o t g e r s  i  j o i e r s  e s p e c i a l i t z a t s

¿ Ne c e s s i t e s  re p a r a r  o  a c t u a l i t z a r ,  a m p l i a r , 
a j u s t a r  o  vo l s  fo n d re  p e r  fe r - t e  a l g o  d i fe re n t ?



2120

Pallejà és tradició
Divendres 6 de juliol
A les 20.45 h, a la plaça del Castell:
Encesa dels tres trons d’inici de la Festa Major.

A les 21.30 h, a la balconada de l’Ajuntament: 
Pregó de Festa Major a càrrec de l’entitat Dimonis de Pallejà.

A les 22 h, davant de l’Ajuntament: 
Correfoc amb els Diablots de Sant Andreu de la Barca, els Cabrits i 
Dimonis de Pallejà i un altra colla convidada. 

Dissabte 7 de juliol
A les 6 h, a la plaça del Castell:
Inici de les Matines. Organitza Dimonis de Pallejà.

A les 18.30 h, a la plaça del Castell:  
Plantada dels gegants. Organitza Colla Gegantera de Pallejà.

A les 19.30 h, a la plaça del Castell:
Cercavila de gegants amb les colles geganteres d’Anglès, de Calafell, 
de Port de la Selva, de Vinaròs, de Sant Andreu de Llavaneres i de 
Pallejà.

A les 20.30 h, a la plaça del Castell:
Entrada a plaça, ball final de totes les colles i lliurament de records. 

Diumenge 8 de juliol
A les 10 h, al parc de La Molinada:
XXIV Trobada de puntaires a Pallejà.
Organitza Taller de Puntaires.

A les 11 h, a la part baixa del parc 
de La Molinada: XIV Tirada de bitlles 
catalanes. Torneig entre equip federat de 
Viladecans i l’equip local. Organitza Grup de Bitlles Catalanes.
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A les 11.15 h, a la rotonda del carrer Joan Maragall:
Inici de la cercavila de les colles castelleres.
Organitza els Carallots de Sant Vicenç dels Horts.

D’11.30 a 14 h, a la plaça del Castell:
Trobada castellera amb els Castellers de 
Cerdanyola, els Carallots de Sant Vicenç dels 
Horts, els Xerrics d’Olot i els Castellers de 
l’Adroc de Pallejà i Sant Andreu de la Barca.

A les 20.30 h, a la plaça del Castell:
Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània.

Dilluns 9 de juliol
A les 23.30 h, a la ronda de Santa Eulàlia, 
cantonada amb el carrer Cervantes:
Castell de focs de fi de festa.

Pallejà és arts 
escèniques, 
dansa i cinema
Divendres 6 de juliol
A les 21.15 h, a la plaça del Castell:
Cercavila d’animació fins a l’Ajuntament 
amb el grup batucada del Món Extraescolar.

Diumenge 8 de juliol
A les 22.30 h, a la plaça de la Llum:
Cinema a la fresca amb la pel·lícula: Coco. 

CLÍNICA DENTAL PALLEJÀ

Av. Onze de setembre, 3 - 08780 Pallejà
*hasta el 15 de julio 2018

Este verano prepara tu mejor sonrisa

T. 93 663 13 32

Invisaling ortodoncia invisible

*Higiene 30€ - Blanqueamiento Led 200€

Implantologia avanzada

Financiación 12 meses sin intereses y hasta 5 años

Consulta sin compromisoPrimera 
visita 

gratuita



2524

Dilluns 9 de juliol
A les 21 h, a la plaça del Castell:
Espectacle de carrer Wet Floor de la 
companyia Cris-is.

A les 21.45 h, a la plaça del Castell:
Espectacle de flamenc i sevillanes, amb el grup Danza, 
Palmas y al Compàs. 

Pallejà és música
Divendres 6 de juliol
A les 23.30 h, a la plaça del Castell:
Espectacle estàtic de batucada amb el grup 
Ruachamba.

De 24 a 3.30 h, a la plaça del Castell:
Concert de música amb el grup Mama 
Pachanga + DJ.

Dissabte 7 de juliol
De 23 a 4 h, a la plaça del Castell: 
Ball popular amb el grup Estudio4 band i 
l’orquestra Hotel Cochambre.

Diumenge 8 de juliol
A les 19 h, a la Parròquia de Santa Eulàlia:
XLI Concert de Festa Major d’Estiu amb la 
Coral Pau Casals i la col·laboració del Cor 
Jove de Pallejà.

De 23 a 3 h, a la plaça del Castell: 
Ball amb l’orquestra Parfills. 
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Pallejà són activitats 
per a joves i infants
Dissabte 30 de juny
A les 19 h, a l’Espai Jove:
GrataFest (gimcana + festa). Hi haurà un punt lila d’informació 
feminista. Organitza AEiG Gratallops.

Divendres 6 de juliol
De 24 a 5.30 h, a la pista de terra del parc de La 
Molinada:
Concert Jove amb l’actuació dels grups The 
Lievens (rock alternatiu), La Bambula (rumba), 
Almoxia (fusió flamenca, rumba i rock andalús) 
i festa final amb DJ. Hi haurà un punt lila 
d’informació feminista.

Dissabte 7 de juliol
De 10 a 19 h, al carrer de les Moreres (zona bosc al 
costat del workout):
Espai multiaventura, amb col·laboració dels 
Quarantins 78.

D’11 a 14 h i de 18 a 21 h, a l’avinguda 11 de 
Setembre de 1714:  
Gran Parc infantil amb inflables aquàtics.

De 15 a 19 h, al carrer Pi i Maragall:
Supertobogà urbà d’aigua
(a partir de 10 anys).

De 17 a 19.30 h, al parc de La Molinada:
La Festa d’Aigües. Ludoteca d’aigua. 
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De 19.30 a 0.30 h, pels carrers del poble.
Inici al Bar Juventud:
XII Tapatour 18. Organitza col·lectiu Tapatour.

D’1 a 5.30 h a la Plaça de la Llum:
Disco Escuma jove amb música sense llenguatge 
sexista. Col·labora el Col·lectiu Feminista “las 
bravas”. Hi haurà un punt lila d’informació feminista.

Diumenge 8 de juliol
D’11 a 14 h i de 18 a 21 h, a l’avinguda 11 de 
Setembre de 1714:
Gran Parc infantil amb inflables aquàtics.

De 15 a 19 h, al carrer Pi i Maragall:
Supertobogà urbà d’aigua 
(a partir de 10 anys).

Dilluns 9 de juliol
A les 12 h, a la plaça de la Llum:
Festa infantil d’escuma i aigua.

A les 18 h, a la plaça de la Llum:
III Festival Holi Dolly, patrocinat per 
Comerç Pallejà.

Pallejà és 100% ciutadania
Dissabte 7 de juliol
A les 8 h, a la plaça del Castell:
Inici de la X Caminada 100% Ciutadania. 

A les  11 h, a la plaça de l’Estació:
Inici de la XXVIII Passejada urbana amb bicicleta.
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Pallejà és esport
Diumenge 1 de juliol
A partir de les 8,50 h, pels carrers 
del poble: XXXIX Cursa de Pallejà.

A les 10,30 h, pels carrers del poble:
Cursa infantil. Lliurament dels premis en 
acabar. Organitza Club d’Atletisme.

Dissabte 7 de juliol
A les 10 h, a la Sala Pal·làdius:
VII Torneig de ràpides d’escacs i 
lliurament dels premis en acabar. Organitza el Club d’Escacs.

De 10 a 13 h, a la Piscina Coberta:
Batejos de submarinisme, Organitza CEM Pallejà. 

De 17 a 20 h, al carrer de les Moreres: 
Exhibició de Workout. Organitza Aguililla’s Crew.

A les 17.30 h, al Camp de Tir de les Pedreres:
Tirada al plat i lliurament dels premis en acabar. 
Organitza Societat de Caçadors.

A les 18 h, al Camp de Futbol:
Partit Veterans i lliurament de premis en acabar. 
Organitza Associació de Veterans de Futbol.

A les 18 h, a les pistes de Tennis:
Final del X Torneig de Tennis d’Estiu i lliurament 
de premis en acabar. Organitza Club de Tennis.

Diumenge 8 de juliol
A les 8.50, 2ª Pujada a l’antena. Recollida de dorsals al bar dels 
Quarentins 78 al Castell.
A les 9 h, sortida de la plaça Major: 2ª Pujada a l’antena. 
Organitza Regidoria d’Esports i Quarantins 78. Col·labora Quarantins 77.

Portes metàl·liques
Automatismes
Reixes - Inox

Manteniment industrial
Fusteria d’alumini en general

Tel. i Fax 93 663 00 79
Mòbil 619 09 73 31 

talleresvique@hotmail.com
Carrer del Sol, 28 - Pallejà

CERRAJERÍA
         Y CARPINTERÍA
                  DE ALUMINIO

TALLERES F. VIQUE, S.C.P.
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Pallejà és 
gastronomia
Dissabte 7 de juliol
A les 21 h, a la plaça de La Llum:
XXII Sopar popular del CAU. Preu: 10 €  Punts de venda de tiquets: 
Llegums Massana, l’Economat i Creperia La Bretona, Organitza AEiG 
Gratallops.

Pallejà és exposicions, 
concursos, art i altres
Divendres 6 de juliol
A les 21 h, a la Sala d’Exposicions i Sala Gran del Castell:
Inauguració de l’exposició: “Mostra d’art 2018”. Treballs dels alumnes 
del Taller de Dibuix i Pintura.

Diumenge 8 de juliol
De 8 a 10 h, al Castell:
Inscripcions al XVIII Concurs de Pintura Ràpida 
(bases a la pàgina 47-49).

A les 11 h, a la Parròquia:
Missa solemne.

A les 21.30 h, a la plaça del Castell:
Lliurament de premis del Concurs de 
Pintura Ràpida. 

SOM ESPECIALISTES 
EN CANVIS D’IMATGE
• Innovadors en tècniques de color
• Modeladors per donar volum al
   cabell i formes naturals
• Tractaments de queratina
• Recollits i maquillatge
• Treballem amb marques de
   primera qualitat

Carrer Castell, 1

08780 Pallejà

93 663 22 37
Segueix-nos a   

Mare de Déu de Loreto, 124, local 1 · 08780 Pallejà
937 976 656 · 678 723 881 · info@reflexbel.com · www.reflexbel.com

Centro de Terapias Naturales

EFLEXBEL
R

R

Teràpia Craniosacral (Nadons i embarassades) · Reflexoteràpia · Quiropodista
Auriculoteràpia · Moxibustió · Tècnica Metamòrfica · Homeopatia i Osteopatia

Massatges Geotermals amb pedres calentes · Alliberació Somat Emocional
Teràpies Personalitzades · Mestria en Reiki
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Ronda de Santa Eulàlia, 38 · Tel. 93 142 79 13
Pallejà · essens.palleja@gmail.com

www.essens-es.webnode.es

· Cavitación · Radiofrecuencia · Fotodepilación 
· Fotorejuvenecimiento  · Tratamiento antiacné
· Tratamiento regenerador · Peeling ultrasónico

· Fotoescultura · Manicura · Pedicura · Maquillaje
· Depilación con cera · Fotoporación 

· Blanqueamiento dental · Presoterapia
· Bioterapia facial · Permanente y tinte de pestañas

estética

• Entrenamientos personales/Clases privadas
• Tienda de suplementación • Asesoramiento Online

• Preparaciones y asesoramiento nutricional
• Máxima atención personal  VEN A PRObAR 2 DIAS GRATIS

Ronda Santa Eulàlia, 4 · T. 93 681 86 91 · 08780 Pallejà · Segueix-nos a 
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Altres
Visita a la Masia-Museu: Diumenge 8, de 12 a 14 hores 

Exposició de pintura: “Mostra d’art 2018”. Exposició dels treballs 
dels alumnes del Taller de Dibuix i Pintura. Del 7 al 21 de juliol. A la Sala 
d’Exposicions i a la Sala Gran del Castell.

Gaudeix i fes córrer els trens i els cotxes de scalextric. Dissabte 7 i 
diumenge 8 de juliol  de 12 a 14 h i de 17 a 20 h. Al vestíbul de fusta del 
Castell. Organitza Associació de Modelistes.

Exposició dels quadres del Concurs de pintura ràpida. Del 8 al 13 de 
juliol. Al Castell. 

El col·lectiu feminista “las bravas” oferirà un servei d’urgència durant 
tota la Festa Major amb especial incidència durant les festes nocturnes.

Riera del Boter, 7 - 08780 Pallejà
C/e: espaisinteriors@cd-ei.com

Tel. 93 663 22 96
Fax 93 663 29 42

www.espais-interiors.com

Parquet - Sostres - Paviments - Envans
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Espectacles pirotècnics
Atenció: Cal seguir les recomanacions dels organitzadors i dels serveis 
d’ordre, perquè la participació en aquests esdeveniments sigui una festa 
completa. L’organització no es fa responsable dels possibles danys si no es 
respecten les següents   directrius.

Per al Correfoc: 
 
• La roba més idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb mànigues 
i pantalons llargs, un barret i unes sabates esportives de pell que ens agafin 
fort els peus. Tingueu prudència.
• Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu 
per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s’escamparien 
i serien més virulentes.
• Heu de col·laborar amb l’organització i no heu de demanar aigua als veïns. 
Així evitareu taps i relliscades i també evitareu que la pólvora es mulli i exploti 
en lloc de cremar-se.
• Tapeu totes les vidrieres i portes de vidre del recorregut amb cartró per 
protegir-les de les espurnes de foc.
• Tres hores abans de l’inici del correfoc heu d’enretirar els vehicles dels 
carrers per on passarà per evitar així possibles desperfectes en els cotxes.

> El recorregut del correfoc serà el següent: sortida de l’Ajuntament, 
avinguda Generalitat, passeig Josep Maria de Segarra, carrer Barcelona, 
carrer del Sol, carrer Martí Julià, carrer Sant Francesc, carrer Doctor Torres i 
Bages i final a la plaça Jacint Verdaguer. 

Per al castell de focs:
• Recordeu que heu de plegar els tendals, envelats i similars que estiguin a 
prop de l’espai on es dispara el castell de focs. 
• Està totalment prohibit accedir al perímetre de seguretat on està instal·lat 
el castell de focs.

> Castell de focs. Dilluns 9 a les 23.30 h a l’avinguda 11 de Setembre de 
1714, cantonada amb carrer Cervantes.

Carmen Flores
Administració de Finques

Cèdules d’Habitabilitat
Certificats Energètics

Av. Generalitat, 75 · Pallejà
T. 93 663 18 97 · M. 628 01 73 63

carmenfloresgm@hotmail.com
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Cercaviles i recorreguts
> El recorregut de la cercavila de gegants serà el següent: inici a la 
plaça del Castell, carrer Església, carrer Barcelona, carrer Torras i Bages, 
plaça Jacint Verdaguer, carrer Martí Julià, carrer del Sol, carrer del Riu, 
carrer Francesc Macià, rambla Pau Casals, carrer Nostra Senyora de 
Loreto, carrer Vallès i Ribot, avinguda Prat de la Riba i final a la plaça 
del Castell. 

> El recorregut de la bicicletada serà el següent: inici a la plaça de 
l’Estació, carrer Barcelona fins al carrer Mestre Falla, donarà la volta, 
carrer Barcelona fins al carrer Montserrat, donarà la volta al carrer 
Barcelona fins al carrer Pau Claris, carrer Nostra Senyora de Loreto, 
carrer Josep Maria de Segarra, carrer Narcís Monturiol, carrer del Sol, 
avinguda Generalitat i final a la plaça del Castell.

> El recorregut de la baixada d’andròmines serà el següent: inici al 
Noviciat, camí del Forn, passeig de les Masies i final al carrer de les 
Moreres. 

• Ferreteria • Papereria • Joguines 
• Drogueria • Parament de la llar

C. de l’Església, 3 - 08780 Pallejà - 653 938 967

Dilluns - Dissabte de 9.15 a 13.30h 
i de 16.30 a 21.00h

HOGAR-LLAR DA HONG YUN

BASAR XINÈS

Al Teu Gust

Pastisseria - Forn de pa

Degustació - Catering

Av. Prat de la Riba, 33 · Pallejà 
 T. 936 633 405

alteugust@gmail.com
www.alteugustpalleja.com
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18è concurs local de 
pintura ràpida de pallejà
Bases del Concurs:
1. Podran participar en el concurs tots els artistes que ho desitgin i la inscripció 

serà gratuïta. S’establiran dues categories de participants:

Categoria infantil, fins a 14 anys (només per a artistes locals).

Categoria adults, majors de 14 anys.

2. El tema:  indrets de Pallejà

3. La inscripció i el timbratge dels quadres serà el diumenge 8 de juliol de 8 

a 10 h del matí al Castell. Les obres es lliuraran, sense signar, fins a les 14 h 

al Castell.

4. Les mides de les obres han de ser  com a mínim d’un 15 F o de 65x54 i 

màxim 30F i s’han de presentar sobre un suport rígid de tela amb bastidor, 

cartró-tela o fusta.

5. Cada participant podrà presentar una obra i la tècnica serà lliure.

6. El jurat estarà format per quatre personalitats del món de l’art i un 

representant  de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Pallejà.

7. El veredicte i els lliuraments dels premis es faran al voltant de les 21.30 

h del diumenge 8 de juliol, a la plaça del Castell. El veredicte del jurat serà 

inapel·lable.

8. Les obres premiades es quedaran en propietat de l’Ajuntament de Pallejà.

9. Totes les obres presentades s’exposaran i estaran a la venda al Castell 

fins al dia 13 de juliol. Els artistes podran recollir les seves obres fins al dia 

20 de juliol. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Pallejà no es farà 

responsable de les obres que no s’hagin vingut a buscar dins d’aquest termini.

Instal.lacIons 
alonso - guerrero

AIGUA - GAS - ELECTRICITAT 
CALEFACCIÓ - AIRE CONDICIONAT

Carrer Atlàntida, 31 · 08780 Pallejà
T. 637 407 868 · 93 663 20 85 · alonso_guerrero@telefonica.net

Ronda Santa Eulàlia, 26 · Pallejà ·  667 309 295

A l’estiu Gelats!
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10. Els organitzadors es reserven el dret de resoldre qualsevol cas no previst 

en aquestes bases.

11. El sol fet de participar en aquest concurs implica la més completa 

acceptació de les bases.

12. Els premis d’adults locals i infantils locals seran vals de compra als 

comerços adherits a Comerç Pallejà amb els imports següents:

 Premis adults locals: 1r premi: 300 €; 2n premi: 200 €; 3r premi: 100 € 

Premis infantil: 1r premi: 100 €; 2n premi: 75 €; 3r premi: 50 €

I els premis adults seran en metàl·lic amb els imports següents:

Premis adults: 1r premi: 250 €; 2n premi: 200 €; 3r premi: 150 €

13. L’Ajuntament de Pallejà es reserva els drets de reproducció de les obres 

guanyadores.    

                    

                                  

En compliment amb el que disposa la LOPD (Llei 15/1999 Orgànica de 
Protecció de Dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1999), us 
informem que les dades personals que ens heu facilitat s’incorporaran a un 
fitxer automatitzat de l’Ajuntament  de Pallejà. Teniu dret a accedir, cancel·lar 
o rectificar les dades que us corresponguin recopilades en aquest fitxer.
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Aquesta Festa Major és possible 

gràcies a la col·laboració de:

ENTITATS CULTURALS, SOCIALS I ALTRES COL·LECTIUS DE PALLEJÀ: 

AEiG Gratallops, Taller de pintura, El Món Extraescolars, Dimonis, 
Ruachamba, Colla Gegantera, Comissió Tapatour, Taller les Puntaires, Grup 
de Bitlles Catalanes, Parròquia de Santa Eulàlia, Castellers de l’Adroc, Coral 
Pau Casals, Amics de la Sardana, Palmas y al Compàs, Amics del Museu, 
Associació de Modelistes, Quarantins del 78 i Col·lectiu Feminista “las 
bravas”.

ENTITATS ESPORTIVES DE PALLEJÀ: 

Club d’Atletisme, Club d’Escacs, CEM Pallejà, Aguililla’s Crow, Societat de 
Caçadors, Associació de Veterans de Futbol i Club de Tennis.

SERVEIS PREVENTIUS: 

Policia Local, Mossos d’Esquadra, Creu Roja, Protecció Civil de Pallejà i 
SERCAT (servei d’Emergències de Catalunya). 

SERVEIS OPERATIUS: 
Brigada de Serveis Municipals 

EMPRESES: 

INSTITUCIONS:

Amb el suport de:

Ajuntament de
la Palma de Cervelló

I ESPECIALMENT: a totes aquelles persones anònimes que 
desinteressadament han donat un cop de mà a les entitats i a l’Ajuntament 
en les tasques d’organització de la nostra Festa Major.

ORGANITZA:

PAOLA MEDINA
Atelier Creative

EL PRIMER SALÓN 
HAIR PROFESIONAL ORGÁNICO 

VEGANO
Asesora de imagen 

Make-Up Artist · Novias de Luxe
Diseño de uñas

 Extensiones de pestañas
Tratamientos energéticos

Avinguda Generalitat 55 · T. 93 663 14 35
   @pmedinany7 ·      Pmedinaateliercreative

FRUITES I VERDURES
C. Velázquez, 6 · Pallejà
T. 93 760 64 26 · Eli / Sonia

Et portem la fruita a casa gratuïtament

Fruiteria com les d’abans
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EMIMAR
PINTURA Y DECORACIÓN

Pintura en general, pisos, casas, oficinas, rehabilitación de fachadas, alta decoración, 
decapados, lacados, estucos a la cal, papeles vinílicos, suelos de epoxi, 

impermeabilizaciones de terrazas.

635 676 76608780 Pallejà
emimar1979@hotmail.com 

presupuestos sin compromiso

manteniment i reparació 
de tot tipus de bicicletes bike

lab
pallejà

Joan Molins Parera, 39 · (escales del mercat) · 08780 Pallejà

649 442 737 · segueix-nos a 

El carquinyoliforn de pa - degustació

smoothies i gelats · granissats naturals

C/ Francesc Macià, 5 (cantonada Rbla. Pau Casals)
08780 Pallejà · Tel. 93 004 39 21

RESTAURANTE
CHINO

Av. Onze de Setembre, 3
local 10 · Pallejà

)93 663 21 81
Dimarts Tancat
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Av. Onze de setembre, 7 1r-2n · Pallejà
infoslangela@gmail.com
696 387 580 Manuel 
615 127 644 Angela

AbAsteM els següents cAMps:

· Neteja completa de locals 
i edificis comercials

· Neteja completa de vidres
· Encerat i abrillantat de terres

· Neteja d’oficines i naus
· Serveis de pintura

· Jardineria
I molt més...

Obra nova · comunitats · Vidres 
empreses · Oficines

Carretera Martorell, 13 - Sant Andreu de la Barca

A DOMiCiLiO
pedido mínimo 8€T. 93 682 21 21

OFERTAS A DOMiCiLiO

1x 1 pequeña 7€ 1 mediana 10,50€ 1 familiar 16,50€
2x 2 pequeñas 13€ 2 medianas 18€ 2 familiares 25€
3x 3 pequeñas 18€ 3 medianas 22€ 3 familiares 30€



5958

SALA FiTNESS i 
MUSCULACió

Activitats dirigides:
• Jazz / Funky / Hiphop

Taekwondo - Kung-fu i defensa personal

• Mix Gym Adults • Salsa / Bachata

(Pilates, Estiraments, Tonificació…)

• Mix Dance Adults (Jazz, Disco, Hiphop…)

Pl. Major, 3 · 08780 Pallejà
678 36 02 69 Ivan (fitness i musculació)

678 70 53 25 Raquel (activitats dirigides)

DANCE&FiTNESS GYM
dancefitnessgym@gmail.com

RESTAURANTE                    MARISQUERÍA

Av. Onze de Setembre, 5 local 7 · 93 663 20 28 · 680 585 783 · www.restaurantemacael.com

Llegums - Pastes - Menjar fet
Tel. 93 663 12 82 · Mercat Municipal · 08780 Pallejà
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HORARI: 
Dimarts a Dissabte Matins 10.00 a 14.00h

Tardes 17.00 a 20.30h · Diumenges 10.00 a 14.00h

Av. Onze de setembre, 16 · Pallejà · T. 93 140 49 35 
www.vinalium.com · vinaliumf54@gmail.com

      vinalium       vinaliumcom       Vinalium1

BAR CHAVES
Menú diario · Raciones · Especialidad en pulpo

Zona dardos · Buen Ambiente

Av. Prat de la Riba, 144 · Pallejà · M. 661 467 494 / 609 841 130

Carrer Joan Molins Parera, 62      
93 515 05 15

Av. Onze de setembre, 3 local 12
93 611 49 30

Pallejà
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BAR - BRASERIA
LAS VEGAS

PALLEJÀ

Reservas · 633 467 275 · C. Atlàntida, 10 · Pallejà

lunes de 9.00 a 13.00h - martes a viernes de 9.00 a 20.00h
sábado de 8.00 a 14.00h - No cerramos al mediodia

Av. Prat de la Riba, 93-97
Tel. 93 663 04 40

Cambia de imagen en manos de buenos profesionales

Escuraxemeneies

Calderes de Gasoil, Pèl·let, Llenya
Venda de llenya a partir de 1,5 tones

C. Canigó, 23 - Corbera de Llobregat - 626 68 37 85 - 93 650 01 62

Servei professional
Desembussar no és un luxe, és una necessitat, faci netejar 

la seva xemeneia, guanyarà en tranquil·litat i estalviarà

Tota xemeneia necessita un manteniment!!!

Av. Generalitat, 30 baixos - 08780 Pallejà
Tel. 93 663 17 31 - info@omnibusgestio.cat

• FISCAL • LABORAL • COMPTABLE
• SERVEIS JURÍDICS • TRAMITACIONS DE TRÀNSIT

• SERVEIS D’ARQUITECTURA I D’URBANISME

Rbla. Pau Casals, 3 local 4 · PALLEJÀ

Tel. 930 02 73 68

ENTREPANS ESPECIALS
“Home made Street Food”

Servei a domicili 
els caps de setmana
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Plaça Major, 5 · Pallejà · Tel. 937 743 318 · 662 136 447
www.fincasniubo.com · palleja@fincasniubo.com

Plaça Major, 9 · 08780 Pallejà
Tel. 93 663 40 32

Menú de dimarts a divendres
Torrades · Tapes
Plats combinats

SERVICIO DE PINTURA INDUSTRIAL, 
DECORATIVA E IGNÍFUGA

REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE 
TRABAJOS CON PINTURA EN: 

Escaleras comunitarias 
Pisos - Torres - Patio de luces 
Parquings - Oficinas - Naves 

Colegios - Fachadas - Chorro de arena 
Protección contra el fuego de 

estructuras metálicas y todo tipo de 
pintura y estuco decorativo

Pol. Ind. Can Mascaró - C. Ponent, 1 Nave 7 - 08756 Palma de Cervelló
T. 936 502 119 - M. 676 784 478 - info@spid2005.com - www.spid2005.com

Activitats extraescolars a les escoles 
- Fit kid 
- Taekwondo
- Acollida matí: Bon dia
- Esport
- Anglès 
- Tècniques d’estudi i reforç escolar
- Teatre musical
- Batukada
- Dances urbanes
- Ludoteca

- Casal a mida: estiu, setembre, 
nadal i setmana santa

- Campus esportius!
- Animació festes 

aniversari, empresa, fi de curs: 
festes temàtiques !!

- Cangurs i acompanyaments
- Classes particulars

 Lleure, joc, entreteniment, educació i molts 
serveis infantils i juvenils!!

www.elmonextraescolar.com ·  info@elmonextraescolar.com · M. 647820304
Ens pots seguir a      @elmonextraescolar ·      elmonextraescolar.com 

NORA
Roba Home & Dona

C/ Martí Julià, 15
08780 Pallejà

Tel. 93 663 17 01
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Restaurant Mirador

Cuina i direcció família Roig-Llopart
Cuina Casolana - Menú cap de setmana

Menú Cargols - Menú d’arròs
Menú de bolets de temporada

Av. Can de Montmany, 20-26
Reserves Tel. 93 650 19 08 · 08757 Corbera

Dimarts 
tancat

bona 

Festa 

Major!

ESPECTACLES I SONORITZACIÓ
pepmusic.i.cia@gmail.com
649 433 104 · 695 534 034 

630 051 190

Pepmusic_i_cia

Dra. Núria Sendra Foyo
Odontòloga · Núm. Col. 3422

Torras i Bages, 3 (al costat de l’ambulatori)
08780 Pallejà (Barcelona)

Tel/Fax 93 663 41 66
www.clinicadentalsendra.cat
info@clinicadentalsendra.cat

visita@clinicadentalsendra.cat




