SALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA
Un any més, ja respirem aires de Festa Major i vull aprofitar per desitjar-vos
que tots plegats puguem viure i gaudir d’aquests dies de festa i de tradicions
populars. La pandèmia del coronavirus va provocar que l’any passat la Festa
Major d’Estiu fos una edició de petit format, readaptada amb una programació
reduïda i pensada per complir amb tots els protocols.
Per fortuna, les coses han canviat per a bé i, enguany, tindrem una Festa
Major ‘com les d’abans’. Alhora, aprofito per recordar-vos que encara hem
d’estar alerta per evitar donar passes enrere, amb la qual cosa us demano la
màxima precaució i molta responsabilitat individual.
Aquests dies seran una magnífica oportunitat de retrobada, de participació
i, sobretot, de gresca i de gaudi, ja que la Festa Major d’Estiu és, sens dubte,
una de les cites més destacades que els pallejanencs i les pallejanenques
tenim al nostre calendari.
Amb la Regidoria de Cultura hem preparat activitats per a tothom, des
dels més menuts fins als més grans. Activitats que reflecteixen el potencial
creatiu i la riquesa de l’activitat cívica i cultural de la nostra vila. Sortir al
carrer amb voluntat de participar-hi, de compartir i de gaudir-ne de manera
cívica i respectuosa ens permet poder deixar per uns dies la rutina i celebrar,
novament, una de les festes més importants que tenim en el nostre poble.
L’objectiu final és fer comunitat i enfortir
lligams amb les persones que ens envolten.
Us convido, doncs, a sortir al carrer i a gaudir
de totes les activitats.
Bona Festa Major!

L’alcaldessa,
Ascensión Ratia Checa
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SALUDO DE LA ALCALDESA
Un año más, volvemos a respirar aires de Fiesta Mayor y quiero aprovechar
para desearos que todos juntos podamos vivir y disfrutar de estos días de
fiesta y de tradiciones populares. La pandemia del coronavirus provocó que el
año pasado la Fiesta Mayor de Verano fuera en pequeño formato, readaptada
a una programación reducida y pensada para seguir con todos los protocolos.
Por fortuna, las cosas han cambiado a mejor y, actualmente, tendremos una
Fiesta Mayor como “las de antes”. Así mismo, aprovecho para recordaros que
todavía hoy debemos estar alerta para evitar retroceder en estos avances,
con lo cual os pido la máxima precaución y mucha responsabilidad individual.
Estos días serán una magnífica oportunidad de reencuentro, de participación
y, sobre todo, de juerga y disfrute, ya que la Fiesta Mayor de Verano es,
sin duda, una de las citas más destacadas que todos los pallejanenses y
pallejanensas tenemos en nuestro calendario.
Con la Regiduría de Cultura hemos preparado actividades para todos
los públicos, desde los más pequeños a los más mayores. Actividades que
reflejan el potencial creativo y la riqueza de la actividad cívica y cultural de
nuestra localidad. Salir a la calle con voluntad de participar, de compartir y
de disfrutar de manera cívica y respetuosa nos permite poder romper con
nuestra rutina durante unos días y celebrar, de nuevo, una de las festividades
más importantes que tenemos en nuestro pueblo.
El objetivo final es hacer comunidad y fortalecer
los vínculos con las personas que nos rodean.
Os invito, pues, a salir a la calle y gozar de todas
las actividades.
¡Feliz Fiesta Mayor!

La alcaldesa
Ascensión Ratia Checa
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PROGRAMACIÓ
DIA A DIA
DIVENDRES 8 DE JULIOL
A les 19.30 h, a la façana del
castell:
Despenjada de Haikus sobre la
Festa Major.
Organitza: Associació Pallejart.
A les 20 h, a la Sala
d’Exposicions:
Inauguració de l’exposició:
“Mostra d’art 2022”. Treballs
dels alumnes del Taller de dibuix
i pintura.
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 plaça del Castell:
Ballada amb els 40tins del 82 i
petita cercavila d’animació fins a
l’Ajuntament.
A les 21.30 h, a la balconada de
l’Ajuntament:
Pregó de Festa Major. Vine a
descobrir qui obrirà el pregó
d’aquest any.
A les 22 h, davant de
l’Ajuntament:
Correfoc amb els Cabrits i
Dimonis de Pallejà.
Organitza: Dimonis de Pallejà.

A les 22.30 h, a la plaça de La
Llum:
Ball de saló amb el grup
Pentagrama.
A les 23 h, a la plaça del Castell:
Espectacle estàtic de batucada.
Organitza: grup Ruachamba.
A les 23.30 h, a la plaça del
Castell:
Espectacle de carrer Fingerlight
de la companyia Improvisto’s
Krusty Show.
De 23 a 04 h, al parc de la
Molinada:
Nit Jove amb bingo musical i
DJ’s.
De 00.30 a 02.30 h, a la plaça
del Castell:
Concert amb el grup de versions
del rock The Big Mouthers.

DISSABTE 9 DE JULIOL
A les 6 h, al parc de la Molinada:
Inici de les Matines.
Organitza: Dimonis de Pallejà.
De 09 a 13 h, a la piscina
municipal:
Bateig de submarinisme.
Organitza: Club Esportiu CEM.
A les 10 h, a la Sala Pal·làdius:
IX Torneig de ràpides d’escacs i
lliurament dels premis en acabar.
Organitza: Club d’Escacs Pallejà.
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A les 10 h, al Camp de Futbol:
Festa del futbol inclusiu (partit
entre l’equip infantil de Disport
FC i una barreja de jugadors
infantils del CF Pallejà).
Organitza: Disport FC.
A les 10.30 h, a la plaça de
l’Estació:
Inici de la XXX Passejada urbana
amb bicicleta.
Organitza: 40tins del 82.
A les 11 h, al Camp de Futbol:
Festa del futbol inclusiu (partit
amistós Disport FC. Equip
categoria absoluta campió de la
lliga nacional).
Organitza: Disport FC.
De les 11 a les 13 h, a la part baixa
del parc de la Molinada:
Tirada de bitlles catalanes.
Organitza: Grup de Bitlles
Catalanes de Pallejà.
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 12 a 14 h i de 17 a 20 h, al
vestíbul de fusta del Castell:
Gaudeix i fes córrer els trens i els
cotxes de Scalextric.
De 17 a 19.30 h, al parc de la
Molinada:
La Festa d’Aigües. Ludoteca
d’aigua.
A les 17 h, al Camp de Tir de les
Pedreres:
Tirada al plat.
Organitza: Societat de Caçadors
de Pallejà.

A les 17 h, al Camp de Futbol:
Partit Veterans majors de 50
anys. Organitza: Associació de
Veterans de Futbol.
A les 17 h, a les pistes de Tennis:
Final del XIII Torneig Local Tennis
Pallejà i lliurament de premis en
acabar i exhibició de tennistes
professionals en cadira de rodes.
Organitza: Club Tennis Pallejà.
A les 18 h, al Camp de Futbol:
Partit Veterans A. Veterans
Futbol Pallejà – Veterans CF
Damm.
Organitza: Associació de Veterans
de Futbol.
De 19 a 22 h, a la pista coberta de
la Zona Esportiva:
Circuit Extrem Jove. A partir de
12 anys.
De 19.30 a 0.30 h, pels carrers
del poble. Inici a la Pizzeria
Circus.
XII Tapatour 22 amb batucada.
Organitza: Col·lectiu Tapatour.
A les 19.30 h, a la plaça del
Castell:
Plantada dels gegants.
Organitza: Colla Gegantera de
Pallejà.
A les 19.45 h, a la plaça del
Castell:
Inauguració d’una nova figura de
la colla i inici cercavila de gegants
amb les colles geganteres d’Olesa
de Montserrat, Sant Joan Despí
i Pallejà.
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A les 21 h, a la plaça del Castell:
Entrada a plaça, ball final de totes
les colles geganteres i lliurament
de records.
A les 21 h, a la plaça de la Llum:
XXIV Sopar popular del CAU.
Preu: 12 € Punts de venda
de tiquets: Llegums Massana,
l’Economat i la Creperia La
Bretona.
Organitza: AEiG Gratallops.
De 23 a 04 h, a la plaça del
Castell:
Ball popular amb l’orquestra
Swing Latino + DJ Raquel Star.
De 23 a 05 h, al parc de la
Molinada:
Concert Jove amb l’actuació
dels grups: Rumba 2000,
Rocktambuls i DJ’s i xurros amb
xocolatada.

DIUMENGE 10 DE JULIOL
De 08 a 10 h, al Castell:
Inscripcions al XXI Concurs de
Pintura Ràpida.
De 08 a 12 h, al riu Llobregat:
Concurs de pesca. Organitza:
Grup de pescadors de Pallejà.
A les 09 h, sortida de la plaça
Major:
5a Pujada a l’antena.
Organitza: 40tins del 82. Col•laboren
la resta de grups de 40tins.
A les 10 h, al parc de la Molinada:
XXVI Trobada de puntaires a
Pallejà.
Organitza: Taller de Puntaires.

A les 11 h, a la Parròquia:
Missa solemne.
D’11 a 13 i de 18 a 20 h, a la pista
coberta de la Zona Esportiva:
Espais de jocs i aigua per a infants
de 0 a 4 anys. Monitoratge a
càrrec del Món Extraescolar.
D’11 a 14 i de 16 a 20 h, al carrer
Pi i Margall:
Supertobogan urbà d’aigua (a
partir de 10 anys).
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 11.30 h, a la rotonda del
carrer Joan Maragall:
Inici de la cercavila de les colles
castelleres.
Organitza: Castellers de l’Adroc.
De 12 a 14 h i de 17 a 20 h, al
vestíbul de fusta del Castell:
Gaudeix i fes córrer els trens i els
cotxes de Scalextric.
Organitza: Associació de
Modelistes.
De 12 a 14 h, a la plaça del
Castell:
Trobada castellera amb els Vailets
de Gelida i els Castellers de
l’Adroc de Pallejà i Sant Andreu
de la Barca.
A les 18 h, a la plaça del Castell:
Exhibició d’arts marcials
tradicionals coreanes HAPKIDO
MUSUL.
Organitza: Club Esportiu Arts
Marcials del Gimnàs LifeFit.
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De 18 a 20 h, a la Sala Pal·làdius:
Festival de ball amb Palmas y
al compàs. Reserva d’entrades
gratuïtes a través de la web
d’Entrapolis https://www.
entrapolis.com/
A les 19 h, a la Parròquia de Santa
Eulàlia:
XLIII Concert de cant coral
de Festa Major d’Estiu amb
l’Orfeó Catalònia de Cornellà de
Llobregat i la Coral Pau Casals
de Pallejà. Organitza: Coral Pau
Casals.
A les 19 h, a la plaça de l’Estació:
Espectacle Fili Busters de la
companyia Mortelo&Manzani.
A les 20.30 h, a la plaça del
Castell:
Ballada de sardanes amb la Cobla
Principal de Terrassa.
Organitza: Amics de la Sardana.
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:
Cantada d’havaneres en femení
amb el grup Les Anxovetes.
De 23 a 01 h, a la plaça del
Castell:
Concert amb la banda D’Covers.

DILLUNS 11 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:
Gran Festa Holi.
Organitza: Comerç Pallejà.
A les 19.30 h, a la plaça Jacint
Verdaguer:
Concert de tarda amb el grup
Jeca Mó de música brasilera.
Organitza: Associació 3 Uncesl’Economat.
A les 19.30 h, a la Sala Pal·làdius:
Monòleg còmic a càrrec de
Miguel Ángel Marín. Per a
públic major de 16 anys. Reserva
d’entrades gratuïtes a través de
la web d’Entrapolis https://www.
entrapolis.com/
A les 20.30 h, a la plaça del
Castell:
Espectacle “Tenim un poble
d’artistes.” Actuacions musicals
d’artistes de Pallejà.
A les 23.30 h, a la ronda de Santa
Eulàlia, cantonada amb el carrer
Cervantes:
Castell de focs de fi de festa.
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ALTRES
ACTIVITATS
DISSABTE 2 DE JULIOL

A partir de les 09 h i durant tot el cap de
setmana:
Campionat Nacional de Danses Urbanes LA
URBANA CHAMPIONSHIP 2022. Compra
d’entrades a través de la web d’Entrapolis
https://www.entrapolis.com/

DIUMENGE 3 DE JULIOL

A les 09 h, sortida a la plaça del Castell:
XXXXI Cursa Pallejà (10 i 5 km).
A les 10.30 h, sortida a la plaça del Castell:
Cursa infantil.
Organitza Club Atletisme Pallejà.

DIVENDRES 15, DISSABTE 16
I DIUMENGE 17
Festa Major de Fontpineda.
Organitza: CMGF.

DIUMENGE 17 DE JULIOL

De les 11 a les 19 h, a la sala Pal·làdius:
Festival de Dansa de l’escola Cristina Blanco
Portes obertes.
Divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17
Festa Major de Fontpineda.
Organitza: CMGF.

DISSABTE 23 DE JULIOL A
LES 21 H I DIUMENGE 24
DE JULIOL A LES 19 H
Obra de teatre Red Pontiac del grup Antic
de Teatre

EXPOSICIONS,
CONCURSOS I
ALTRES
VISITA A LA MASIA-MUSEU:
DIUMENGE 14, DE 12 A 14
HORES
EXPOSICIÓ DE PINTURA:
“MOSTRA D’ART 2022”.

Exposició dels treballs dels alumnes del Taller de

dibuix i pintura.
A la Sala d’Exposicions i a la Sala Gran del
Castell. Del 8 al 22 de juliol.

GAUDEIX I FES CÓRRER ELS
TRENS I ELS COTXES DE
SCALEXTRIC.

Dissabte 9 i diumenge 10 de juliol de 12 a 14 h i de

17 a 20 h. Al vestíbul de fusta del Castell.

EXPOSICIÓ DELS QUADRES
DEL CONCURS DE PINTURA
RÀPIDA. AL CASTELL.
Del 10 al 22 de juliol.
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CONSELLS
PER GAUDIR
D’UNA GRAN
FESTA MAJOR
Respecteu les indicacions
de l’equip organitzador de
cada esdeveniment.
Tingueu en compte la
localització dels WC
químics: Avinguda Prat
de la Riba amb cantonada
al C/Església. Fem-ne un
bon ús!
Durant la Festa Major es
generen molts residus, és
responsabilitat de totes i tots
de mantenir els espais com
ens agradaria trobar-los.
Minimitzeu el soroll i el
volum de la música per
respecte al descans dels veïns.
Mengeu bé abans de sortir
de festa.

Agafeu els diners justos i
deixeu les targetes a casa.
Porteu roba adient,
beveu aigua regularment
i mengeu alguna cosa
durant la nit.
Si porteu infants,
assegureu-vos d’establir
punts de trobada amb ells
per si es perden.
Si beveu alcohol, feu-ho
amb moderació i eviteu
les barreges. Heu de
saber posar-vos un límit i
respectar-lo.
Tingueu cura de les
amistats, no deixeu ningú
sol i tingueu informació
del que han pres, quan i en
quina quantitat.
Si us trobeu malament,
aviseu les persones amb
qui us trobeu.
Recordeu: l’objectiu de
sortir de festa és passars’ho bé. No feu res del
que us pugueu penedir
l’endemà.
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ESPECTACLES PIROTÈCNICS

PER AL CASTELL DE FOCS

ATENCIÓ:

• Recordeu que heu de plegar els tendals,
envelats i similars que estiguin a prop de
l’espai on es dispara el castell de focs.

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.

• Està totalment prohibit accedir al perímetre
de seguretat on està instal·lat el castell de
focs.
• Castell de focs. Dilluns 11 a les 23.30 h a
l’avinguda 11 de Setembre de 1714, cantonada
amb carrer Cervantes.

CERCAVILES I RECORREGUTS
• El recorregut de la cercavila de gegants
serà el següent: inici a la plaça del Castell,
avinguda Prat de la Riba, carrer del Riu,
carrer Loreto, carrer Vallès i Ribot, avinguda
Prat de la Riba, carrer Enric Borràs, carrer
Joan Molins Parera, carrer Església i entrada 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 Sagarra, carrer Narcís Monturiol, carrer
del Sol, avinguda Generalitat i final a la plaça
del Castell.

• El recorregut del correfoc serà el
següent: sortida de l’Ajuntament, avinguda
Generalitat, passeig Josep Maria de Sagarra,
carrer Barcelona, carrer del Sol, carrer Martí
Julià, carrer Sant Francesc i final a la plaça
Jacint Verdaguer.
23

AQUESTA FESTA MAJOR ÉS POSSIBLE
GRÀCIES A LA COL•LABORACIÓ DE:
ENTITATS CULTURALS, SOCIALS I ALTRES COL•LECTIUS DE PALLEJÀ:

Quarantins del 82, Taller de dibuix i pintura, Dimonis, Ruachamba, Grup de Bitlles Catalanes, Colla
Gegantera, Comissió Tapatour, AEiG Gratallops, Taller les Puntaires, Parròquia de Santa Eulàlia,
Castellers de l’Adroc, Associació 3 Unces-l’Economat, Palmas y al Compàs, Coral Pau Casals, Amics de la
Sardana, Amics del Museu, Associació de Modelistes, Quarantins del 77, 78, 79, 80, 81 i Comerç Pallejà.
ENTITATS ESPORTIVES DE PALLEJÀ:

Club d’Atletisme, CEM Pallejà, Club d’Escacs, Disport FC, Societat de Caçadors, Associació de Veterans
de Futbol, Club de Tennis, Grup de Pescadors i Club esportiu d’Arts Marcials del Gimnàs LifeFit.
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
AUTISME PALLEJÀ:

Els símbols pictogràfics utilitzats són propietat del Govern d’Aragó i han estat creats per Sergio Palao per
ARASAAC (http://www.arasaac.org), que distribueixen sota Llicència Creative Commons BY-NC-SA .
Agraïm la idea aportada per part de l’entitat Autisme Pallejà, doncs ens han ajudat a fer un programa de
Festa Major més inclusiu.
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.
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