
Quan el fred de l’hivern encara és ben viu, 
arriba la Festa Major de Santa Eulàlia per 
fer-nos gaudir del caliu del poble. Durant 
quatre dies, els pallejanencs i pallejanen-
ques podrem gaudir d’actes i d’activitats 
per a totes les edats i preferències culturals, 
on es conjugarà tradició, diversió i nous 
valors com l’animalisme, que de mica en 
mica van arrelant al municipi.

En el programa que teniu a les mans, tro-
bareu informació detallada de totes les 
propostes. Com cada any, no hi falten les 
activitats més tradicionals com són la cer-
cavila de gegants, el correfoc i la ballada 
de sardanes, però també hi ha lloc per a 
novetats com Lux Hominum, el 1r Festival 
d’art i llum a Pallejà.

Aprofito l’ocasió per agrair a totes les enti-
tats, treballadors municipals, Protecció Civil 
i Policia Local, el seu esforç i dedicació per 
fer possible la Festa Major d’Hivern. Us ani-
mo a gaudir-ne amb responsabilitat i par-
ticipació per fer d’aquests quatre dies la 
nostra primera Festa Major de l’any.

Cuando el frío del invierno todavía está 
bien vivo, llega la Fiesta Mayor de Santa 
Eulàlia para hacernos disfrutar del calor 
del pueblo. Durante cuatro días, los palleja-
nencs y pallejanenques podremos disfrutar 
de actos y actividades para todas las eda-
des y preferencias culturales, donde se con-
jugará tradición, diversión y nuevos valores 
como el animalismo, que poco a poco van 
arraigando en el municipio.

En el programa que tenéis en las manos, 
encontraréis información detallada de to-
das las propuestas. Como cada año, no 
faltan las actividades más tradicionales 
como la cercavila de gegants, el correfoc 
y el baile de sardanas, pero también hay 
sitio para novedades como Lux Hominum,  
el 1º Festival de arte y luz en Pallejà.

Aprovecho la ocasión para agradecer a 
todas las entidades, trabajadores muni-
cipales, Protección Civil y Policía Local, su 
esfuerzo y dedicación para hacer posible 
la Fiesta Mayor de Invierno. Os animo a dis-
frutar con responsabilidad y participación 
para hacer de estos cuatro días nuestra pri-
mera Fiesta Mayor del año.Ascensión Ratia Checa

Alcaldessa
Ascensión Ratia Checa
Alcaldesa
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DIVENDRES 8

A les 19 h: Lux Hominum. La llum de 
Pallejà. 1r Festival d’art i llum a Pa·
llejà. Pel nucli antic del poble. Inici a 
la plaça del Castell. 

A les 20 h: Torrades de Festa Major. 
Hi haurà pa, oli, all, sal, sucre i can·
salada (podeu portar l’embotit o la 
carn). A la plaça Major.

A les 22.30 h: Cinema Jove amb la 
pel·lícula Campeones. Aforament 
limitat. A la Sala d’Actes del Castell. 

DISSABTE 9

D’11 a 13 h: Tirada de bitlles catala·
nes. Al parc de la Molinada.

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

A les 17 h: Concert dels alumnes 
de l’IES Pallejà. A la Sala d’Actes del 
Castell. 

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

A les 20 h: Espectacle pirotècnic  
i correfoc amb els Dimonis de Palle·
jà. Inici i final a la plaça del Castell.

A les 24 h: Festa Winter Bac Tour de 
ràdio Flaixbac. Podeu recollir l’en·
trada gratuïta al Jove Espai. Afora·
ment limitat. A la Sala Pal·làdius.

DIUMENGE 10

De 9 a 13 i de 16 a 17 h: Torneig de 
petanca de la Gent Gran. A la pista 
de petanca del Casal d’Avis.

A les 9.15 h: Plantada dels gegants 
i capgrossos. A la plaça de la Llum. 

A les 10 h: 4a Fira animalista. Diver·
ses activitats relacionades amb el 
món animal. A la pista de terra del 
parc de la Molinada. 

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

A les 11.30 h: Inici de la cercavila 
de gegants amb les colles de Gual·
ba, Maials, Sant Adrià del Besòs, To·
relló, Sant Joan de Vilatorrada, Port 
de la Selva i Pallejà. A la plaça de 
la Llum.

A les 13 h: Concentració i ballada 
final de les colles de gegants. Lliu·
rament de records. A la plaça del 
Castell.

A les 19.30 h: Espectacle 50 anys 
de la nova cançó. A la Sala Pal·là-
dius.

DIMARTS 12

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

A les 11.30 h: 16a Trobada de col·
leccionistes locals de plaques de 
cava. A la plaça Major.

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: Animació infantil a càr·
rec del Món Extraescolar. A la Sala 
Pal·làdius.

A les 18 h: Tertúlia del Museu: La in·
dústria tèxtil a Pallejà i la gent que 
hi ha treballat. A la Sala d’Actes del 
Castell.

•Exposició. Pallejà, les masies, ca·
ses de pagès i la seva gent. Inau-
guració: diumenge, 10 de febrer, a 
les 12 h, a la Masia Museu, pl. Jacint 
Verdaguer, 5 Pallejà.

La fira d’atraccions estarà ubica·
da, del 8 al 12 de febrer, a la ronda 
de Santa Eulàlia, davant el polígon 
industrial La Matas.

L’organització de la Festa Major de 
Santa Eulàlia ha estat possible grà·
cies a les entitats següents: 
Diàleg Pallejà, Grup de Bitlles Cata-
lanes, Grup infantil els Cabrits i grup 
de Dimonis, Associació de la Gent 
Gran, Associació SOS Ladridos, Co-
lla Gegantera, Parròquia de Santa 
Eulàlia, Amics de la Sardana, AMPA 
de les escoles Jacint Verdaguer, Àn-
gel Guimerà i La Garalda, Amics del 
Museu i Voluntaris de Protecció Civil. 
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