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Salutació
El programa que teniu a les mans és el fruit de l’esforç d’una bona pila de gent 
que ha dedicat moltes hores a organitzar, amb il·lusió, tota mena d’actes perquè 
grans, mitjans i petits us ho passeu molt bé durant aquests dies tan assenyalats.

Sabem que els temps no estan per gaires alegries i que la 
contenció de la despesa arriba a tot arreu, per això té encara 
més valor que tots els qui han sumat els seus esforços 
en confeccionar aquest programa de Festa Major, hagin 
aconseguit una oferta com la que trobareu en aquestes 
pàgines. Però aquests dies, hem de deixar de banda 
maldecaps per gaudir de la nostra festa. Per això, us 
convido a participar en les activitats que, un any més, ens 
han preparat els organitzadors juntament amb les entitats 
pallejanenques que, una vegada més, han aportat el seu esforç i 
el seu treball perquè durant aquests dies ens ho passem bé, ballem, 
juguem, gaudim i carreguem les piles per encarar amb més optimisme la resta de 
l’any. Una menció especial per Protecció Civil de Pallejà.

És l’hora de sortir al carrer i saludar els familiars, els amics, els veïns i els 
coneguts i compartir amb tots ells aquestes estones d’alegria i diversió. La 
vostra participació serà el millor premi per a tots els qui han estat treballant 
aquests mesos en la preparació d’una festa que, com en altres ocasions, conjuga 
elements tradicionals i arrelats a casa nostra com el correfoc, les exposicions, els 
castellers, els gegants i les danses tradicionals amb altres novetats que posen 
la nota més imaginativa, com la gimcana fotogràfica o les activitats aquàtiques. 
Vull fer també una crida al civisme. Espero que visquem la festa amb respecte 
al descans dels veïns. Estic segura que amb la comprensió de totes les parts, la 
convivència estarà garantida i l’alegria i la diversió es repartiran per igual entre 
tots els pallejanencs i pallejanenques. 

Per acabar, us animo que convideu els vostres amics de fora de Pallejà a viure 
la nostra Festa Major perquè així ens ajudareu a projectar la vida i el comerç del 
nostre poble. Entre tots hem d’ajudar a construir Pallejà, cadascú des del seu lloc, 
però amb convenciment del que som i del paper que volem jugar.

Que us ho passeu molt bé. Bona Festa Major

Ascensión Ratia Checa, Alcaldessa
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CIVIL
DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO

  (especialidad en mala praxis bancaria)
MERCANTIL

ADMINISTRATIVO
PENAL

LABORAL
GESTIÓN INTEGRAL DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

CONSULTORÍA DE EMPRESAS
ARBITRAJE
MEDIACIÓN

EXTRANJERÍA

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
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Saludo
El programa que tenéis en las manos es el fruto del esfuerzo de toda la gente 
que ha dedicado muchas horas a organizar, con ilusión, todo tipo de actos para 
que mayores y pequeños os lo paséis muy bien durante estos días tan señalados.

Sabemos que los tiempos no están para muchas alegrías y 
que la contención del gasto nos afecta a todos, por eso 
tiene todavía más valor que todos los que han sumado sus 
esfuerzos al confeccionar este programa de Fiesta Mayor 
hayan conseguido una oferta como la que encontraréis 
en estas páginas. Pero estos días tenemos que intentar 
dejar aparcados los problemas para disfrutar de nuestra 
fiesta y coger ánimo para solucionarlos. Por eso os invito 
a participar de las actividades que, un año más, nos han 
preparado los organizadores junto con las entidades que, una 
vez más, han aportado su esfuerzo y su trabajo para que durante 
estos días nos lo pasemos bien, bailemos, juguemos, disfrutemos y cargemos las 
pilas para encarar con más optimismo el resto del año. Una mención especial 
para Protección Civil de Pallejà.

Toca salir a la calle y saludar a familiares, amigos, vecinos y conocidos para 
compartir con todos ellos estos ratos de alegría y diversión. Vuestra participación 
será el mejor premio para todos los que han ido trabajando estos meses en la 
preparación de una fiesta que, como en otras ocasiones, conjuga elementos 
tradicionales y arraigados en nuestra casa como el correfoc, las exposiciones, los 
castellers, los gigantes y las danzas tradicionales con otras novedades que ponen 
la nota más imaginativa como la gincana fotográfica o las actividades acuáticas. 
Quiero hacer también un llamamiento al civismo. Espero que vivamos la fiesta 
con respeto al descanso de los vecinos. Estoy segura que con la comprensión de 
todas las partes la convivencia estará garantizada y la alegría y la diversión se 
repartirán por igual entre todos los pallejanencs y pallejanenques. 

Para acabar, os animo que invitéis a vuestros amigos de fuera de Pallejà a que 
vivan nuestra Fiesta Mayor porque así ayudaréis a proyectar la vida y el comercio 
de nuestro pueblo. Entre todos tenemos que construir Pallejà, cada cual desde su 
lugar, pero con convencimiento de lo que somos y el papel que queremos jugar.

Que os lo paséis muy bien. Buena Fiesta Mayor

Ascensión Ratia Checa, Alcaldesa
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Divendres 7 de juliol
A les 20.45 h, a la plaça del Castell:
Encesa dels tres trons d’inici de la Festa Major

A les 21.00 h, a la Sala d’Exposicions i Sala Gran del Castell:
Inauguració de l’exposició: “Mostra d’art 2017”. 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

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

A les 22.00 h, davant de l’Ajuntament: 
Correfoc amb els Dimonis de Pallejà 

De 23.00 a 02.00 h, a la Sala Pal·làdius:
Ball de Gala amb Parfills Orquestra (aforament limitat)

De 23.00 a 03.00 h, a la plaça del Castell:
Espectacle Remember Dance (espectacle que recorda la música i les 
coreografies més ballables i el vestuari dels anys 60, 70, 80 i 90).

De 00.30 a 05.30 h, a la pista de terra del parc de La Molinada:
Concert Jove amb l’actuació dels grups Los Maleantes, 
(tribut a Los Delincuentes) i Dj’s locals

Dissabte 8 de juliol
A les 06.00 h, a la plaça del Castell:
Inici de les Matines

A les 08.00 h, a la plaça del Castell:
Inici de la IX Caminada 100% Ciutadania 

A les 11.00 h, a la plaça de l’Estació:
Inici de la XXVII Passejada urbana amb bicicleta

Programació dia a dia
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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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D’11.00 a 14.00 h i de 18.00 a 21.00 h, a l’avinguda 11 de Setembre de 
1714: Gran Parc infantil amb inflables aquàtics

De 17.00 a 19.30 h, al parc de La Molinada:
La Festa d’Aigües. Ludoteca d’aigua 

De 17.00 a 20.00 h, al carrer de les Moreres:
Exhibició de Workout al nou espai

A les 18.30 h, a la plaça del Castell:  
Plantada dels gegants 

A les 19.30 h, a la plaça del Castell:
Cercavila de gegants amb les colles geganteres de Gualba, del Vilosell, 
d’Alella, de les Borges Blanques, de Sant Feliu de Llobregat i de Pallejà

De 19.30 a 01.30 h, pels carrers del poble. Inici al Bar Juventud:
XI Tapatour 17

A les 20.30 h, a la plaça del Castell:
Ballada final de gegants i lliurament de records

A les 21.00 h, a la plaça Jacint Verdaguer:
Inici de la cercavila La revolució dels residus

A les 21.00 h, a la plaça de la Llum:
XXI Sopar de Festa Major. Preu: 10 €  Punts de venda de tiquets: Llegums 
Massana, Creperia La Bretona i Estanc.

De 23.00 a 04.00 h, a la plaça del Castell: 
Ball popular amb l’orquestra Zodiaco  

D’01.00 a 05.30 h a la Pista Poliesportiva:
Disco Escuma jove (aforament limitat)

Diumenge 9 de juliol
De 8.00 a 10.00 h, al Castell:
Inscripcions al XVII Concurs de Pintura Ràpida (Bases a la pàgina 39)

A les 9.00 h, sortida de la cursa a la plaça Jacint Verdaguer:
1a Cursa “Pujada a l’Antena. Trail Run” (més informació a la pàgina 29)

A les 10.00 h, al parc de La Molinada:
XXV Trobada de puntaires a Pallejà
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A les 10.30 h, a la part baixa del parc de La Molinada:
XIII Tirada de bitlles catalanes

A les 11.00 h, a la Parròquia:
Missa solemne 

D’11.00 a 14.00 h i de 18.00 a 21.00 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

D’11.30 a 14.00 h, a la plaça del Castell:
Trobada castellera amb els Castellers de Mollet, els Carallots de Sant Vicenç 
dels Horts i els Castellers de l’Adroc de Pallejà i Sant Andreu de la Barca

A les 19.00 h, a la Sala Pal·làdius:
XL Concert de Festa Major d’Estiu amb la Coral l’Arpa de Taradell i la Coral 
Pau Casals de Pallejà

De 15.30 a 19.00 h, al carrer Pi i Maragall:
Supertobogan urbà d’aigua (a partir de 10 anys)

De 19.00 a 22.00 h, al camí del Forn, passeig de les Masies i carrer de les  
Moreres: VIII Baixada d’andròmines

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

De 23.00 a 03.00 h, a la plaça del Castell: 
Ball espectacle amb l’orquestra Zodiaco 

A les 23.30 h, a la plaça de la Llum:
Cinema a la fresca amb la pel·lícula: 
La ciudad de las estrellas - La la land (Musical)
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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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Dilluns 10 de juliol
A les 10.00 h, a l’avinguda Generalitat entre carrer Velázquez i carrer del Riu:
Castell Inflable Saltem amb energia

A les 12.00 h, a la plaça de la Llum:
Festa infantil d’escuma i aigua

A les 18.00 h, a la plaça de la Llum:
Festival Holi Dolly

De 19.00 a 21.00 h, al carrer Prat de la Riba/plaça Castell/plaça Major:
Performance de carrer “DESIG PER(z)ONES” a càrrec de les Mireies

A les 21.00 h, a la plaça del Castell:
Espectacle de sevillanes i dansa
Cloenda i acompanyament als focs amb el grup Ruachamba

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 1 de juliol
De 20.00 a 22.00 h, al parc de La Molinada:
II GimCAUna nocturna. Inscripcions prèvies al Jovespai i al Facebook 
Agrupament Escolta Gratallops.

De 21.30 a 01.30 h, al parc de La Molinada:
Sopar i concert 5è aniversari de la Bretona amb els grups 
The Oldians (Jamaican Jazz) i SkazzUp (Ska)

Dijous 6 de juliol
A les 19.00 h, a la Biblioteca:
Inauguració de l’Exposició Fotogràfica: “Noves mirades”. Recull de fotogra-
fies dels alumnes del Curs d’Iniciació a la Fotografia de Caro Cañellas Fotografia. 
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Divendres 7 de juliol
Inici de la 1a Gimcana fotogràfica Festa Major 2017: “Endevinalles, 
fotografia, diversió” (més informació a la pàgina 41).

Divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9 de juliol
De 21.00 a 01.00 h, a la Rambla Pau Casals:
Música disco per ambientar la zona

Exposicions, concursos i altres
• Visita a la Masia-Museu: diumenges, de 12 a 14 hores. 

• Exposició Fotogràfica: “Noves mirades”. Recull de fotografies dels alumnes 
del Curs d’Iniciació a la Fotografia de Caro Cañellas Fotografia. A la Biblioteca. A 
partir del 6 de juliol en horari d’obertura de la Biblioteca de Pallejà. 

• Exposició de pintura: “Mostra d’Art 2017”. Exposició dels treballs dels alum-
nes del Taller de Dibuix i Pintura. A la Sala d’Exposicions i a la Sala Gran del Cas-
tell. Del 7 al 21 de juliol.

• Gaudeix i fes córrer els trens i els cotxes de scalextric. Dissabte 8 i diu-
menge 9 de juliol de 12.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h. Dilluns 10 de 17.00 a 
20.00 h. Al vestíbul de fusta del Castell i a l’antic ambulatori.
 
• Exposició dels quadres del Concurs de pintura ràpida. Al Castell. Del 9 al 14 
de juliol. 

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 em-
bruta. Fem-ho bé! Siguem cívics. 
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Lloguer
Compra-Venda

Gestió patrimoni
Gestió immobiliària

Corredoria d’assegurances
Administració de comunitats

Administració
de finques i gestió 

immobiliària

C/ Murillo, 3 · 08780 Pallejà
info.cogar@gmail.com

Tel. 93 170 42 76 · Mòb. 655 267 653
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Pallejà és tradició
Divendres 7 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 Ruachamba

A les 22.00 h, davant de l’Ajuntament: 
Correfoc amb els Dimonis de Pallejà 

Dissabte 8 de juliol
A les 06.00 h, a la plaça del Castell:
Inici de les Matines

A les 18.30 h, a la plaça del Castell:  
Plantada dels gegants

A les 19.30 h, a la plaça del Castell:
Cercavila de gegants amb les colles ge-
ganteres de Gualba, del Vilosell, d’Alella, 
de les Borges Blanques, de Sant Feliu de Llobregat i de Pallejà

A les 20.30 h, a la plaça del Castell:
Ballada final de gegants i lliurament de records 

Diumenge 9 de juliol
A les 10.00 h, al parc de La Molinada:
XXV Trobada de puntaires a Pallejà

A les 10.30 h, a la part baixa del parc de La Molinada:
XIII Tirada de bitlles catalanes

A les 11.15 h, a la rotonda del carrer Joan Maragall:
Inici de la cercavila de les colles castelleres
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C. Sol, 30 · 08780 Pallejà  -  T. 93 663 05 40
    www.bencar.es  -  taller@bencar.es - info@bencar.es

     ANTIC TALLER HERMANOS BENITO

TALLER MECANIC 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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D’11.30 a 14.00 h, a la plaça del Castell:
Trobada castellera amb els castellers de Mollet, els Carallots de Sant Vicenç 
dels Horts 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 10 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 són arts escèniques, 
dansa i cinema
Divendres 7 de juliol
A les 21.15 h, a la plaça del Castell:
Cercavila d’animació fins a l’Ajuntament

Dissabte 8 de juliol
A les 21.00 h, a la plaça Jacint Verdaguer:
Inici del cercavila la revolució dels residus 

Diumenge 9 de juliol
A les 23.30 h, a la plaça de la Llum:
Cinema a la fresca amb la pel·lícula: 
La Ciudad de las estrellas- La la land (Musical)

Dilluns 10 de juliol
A les 19.00 h a les 21.00h, al carrer 
Prat de la Riba/plaça Castell/plaça Major:
Performance de carrer “DESIG PER(z)ONES” 
a càrrec de les Mireies

A les 21.00 h, a la plaça del Castell:
Espectacle de sevillanes i dansa Cloenda i 
acompanyament als focs amb el grup Ruachamba
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Pallejà és música
Dissabte 1 de juliol
De 21.30 a 01.30 h, al parc de La Molinada:
Sopar i concert 5è aniversari de la Bretona amb 
els grups The Oldians (Jamaican Jazz) i SkazzUp 
(Ska)

Divendres 7 de juliol
De 23.00 a 02.00 h, a la Sala Pal·làdius:
Ball de Gala amb l’orquestra Parfills (aforament limitat) 

De 23.00 a 03.00 h, a la plaça del Castell:
Espectacle Remember Dance (espectacle que recorda la música i les coreo-
grafies més ballables i el vestuari dels anys 60, 70, 80 i 90)

Dissabte 8 de juliol
De 23.00 a 04.00 h, a la plaça del Castell: 
Ball popular amb l’orquestra Zodiaco

Diumenge 9 de juliol
A les 19.00 h, a la Sala Pal·làdius:
XL Concert de Festa Major d’Estiu amb la Coral l’Arpa de Taradell i la Coral 
Pau Casals de Pallejà

De 23.00 a 03.00 h, a la plaça del Castell: 
Ball espectacle amb l’orquestra Zodiaco

Divendres 7, dissabte 8 
i diumenge 9 de juliol
De 21.00 a 01.00 h, a la Rambla Pau Casals:
Música disco per ambientar la zona
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Pallejà són activitats per 
a joves i infants
Dissabte 1 de juliol
De 20.00 a 22.00 h, al parc de La Molinada:
II GimCAUna nocturna. Inscripcions prèvies al Jovespai i al Facebook 
Agrupament Escolta Gratallops.

Divendres 7 de juliol
De 00.30 a 05.30 h, a la pista de terra del 
parc de La Molinada:
Concert Jove amb l’actuació dels grups 
Los Maleantes, Tribut a Los Delincuentes 
i Dj’s locals. 
 

Dissabte 8 de juliol
D’11.00 a 14.00 h i de 18.00 a 21.00 h, a l’avinguda 
11 de Setembre de 1714:  
Gran Parc infantil amb inflables aquàtics

De 17.00 a 19.30 h, al parc de La Molinada:
La Festa d’Aigües. Ludoteca d’aigua

De 17.00 a 20.00 h, al carrer de les Moreres:
Exhibició de Workout al nou espai

De 19.30 a 01.30 h, pels carrers del poble. 
Inici al Bar Juventud:
XI Tapatour 17

D’01.00 a 05.30 h a la pista poliesportiva:
Disco Escuma jove (aforament limitat)
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clínica dental
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Diumenge 9 de juliol
D’11.00 a 14.00 h i de 18.00 a 21.00 h, 
a l’avinguda 11 de Setembre de 1714:
Gran Parc infantil amb inflables aquàtics

De 19.00 a 22.00 h, al camí del Forn, passeig de les Masies i carrer de les  
Moreres:
VIII Baixada d’andròmines

De 15.30 a 19.00 h, al carrer Pi i Maragall:
Supertobogan urbà d’aigua (a partir de 10 anys)

Dilluns 10 de juliol
A les 10.00 h, a l’avinguda Generalitat entre 
carrer Velázquez i carrer del Riu:
Castell Inflable Saltem amb energia

A les 12.00 h, a la plaça de la Llum:
Festa d’escuma i aigua

A les 18.00 h, a la plaça de la Llum:
Festa Holi Dolly

Pallejà és 100% ciutadania
Dissabte 8 de juliol
A les 08.00 h, a la plaça del Castell:
Inici de la IX Caminada 100% Ciutadania 

A les 11.00 h, a la plaça de l’Estació:
Inici de la XXVII Passejada urbana 
amb bicicleta
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Llegums - Pastes - Menjar fet
Tel. 93 663 12 82 · Mercat Municipal · 08780 Pallejà
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Pallejà és esport
Dissabte 1 de juliol
A les 9.00 h, al pavelló d’esports:
Competició 3X3 50è aniversari Club de Bàsquet. 
Format tancat (esportistes del club CEB Pallejà) i obert (No club)

A les 17.30 h, al Camp de Tir de les Pedreres:
Tir al plat i lliurament dels premis en acabar

Diumenge 2 de juliol
A partir de les 9.00 h, 
pels carrers del poble:
XXXVIII Cursa de Pallejà

A les 11.00 h, pels carrers del poble:
Cursa infantil i lliurament dels premis en acabar

Divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9 de juliol
Al pavelló d’esports:
Torneig nacional de patinatge artístic

Dissabte 8 de juliol
De 9.00 a 12.00 h, al Camp de Futbol:
Torneig Futbol 7 Paralítics Cerebrals

A les 10.00 h, a la Sala Pal·làdius:
VI Torneig de ràpides d’escacs i lliurament dels premis en acabar

A les 18.00 h, al Camp de Futbol:
Partit Veterans i lliurament de premis en acabar

A les 18.00 h, a les pistes de Tennis:
Final del IX Torneig de Tennis d’Estiu i lliurament de premis en acabar
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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

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 al   
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Diumenge 9 de juliol
  
A les 9.00 h, sortida de la cursa a la plaça Jacint Verdaguer: 
1a Cursa “Pujada a l’Antena. Trail Run”. Recollida de dorsals a la barra dels 
Quarentins 77 a la plaça del Castell a partir de les 8.00 h del mateix dia. 
Inscripció gratuïta a l’a/e s.esports.palleja@palleja.cat fins al dimecres 5 de 
juliol, indicant nom i cognoms, edat i DNI. A partir dels 16 anys.

De 10.00 a 13.00 h, a la Piscina Coberta:
Batejos de submarinisme

Pallejà és 
gastronomia
Dissabte 8 de juliol
A les 21.00 h, a la plaça de la Llum:
XXI Sopar de Festa Major. Preu: 10 €  Punts de venda de tiquets: Llegums 
Massana, Creperia La Bretona i Estanc.

Pallejà són exposicions, 
concursos, art i altres
Dijous 6 de juliol
A les 19.00 h, a la Biblioteca:
Inauguració de l’Exposició Fotogràfica: 
“Noves mirades”. Recull de fotografies dels 
alumnes del Curs d’Iniciació a la Fotografia de 
Caro Cañellas Fotografia. 
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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

• 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
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Divendres 7 de juliol
Inici de la 1a Gimcana fotogràfica Festa Major 2017: “Endevinalles, 
fotografia, diversió” (més informació a la pàgina 41).

A les 21.00 h, a la Sala d’Exposicions i Sala Gran del Castell:
Inauguració de l’exposició: “Mostra d’art 2017”. Treballs dels alumnes del 
Taller de Dibuix i Pintura

Diumenge 9 de juliol
De 8.00 a 10.00 h, al Castell:
Inscripcions al XVII Concurs de Pintura Ràpida (Bases a la pàgina 39) 

A les 11.00 h, a la Parròquia:
Missa solemne

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

Dilluns 10 de juliol
De 19.00 a 21.00 h, al carrer Prat de la Riba/plaça Castell/plaça Major:
Performance de carrer “DESIG PER(z)ONES” a càrrec de les Mireies

Altres
Visita a la Masia-Museu: diumenges, de 12 a 14 hores 

Exposició de pintura: “Mostra d’art 2017”. Exposició dels treballs dels alum-
nes del Taller de Dibuix i Pintura. A la Sala d’Exposicions i a la Sala Gran 
del Castell. Del 7 al 21 de juliol.

Gaudeix i fes córrer els trens i els cotxes de 
scalextric. Dissabte 8 i diumenge 9 de juliol de 
12.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h. Dilluns 
10 de 17.00 a 20.00 h. Al vestíbul de fusta del 
Castell i a l’antic ambulatori.

Exposició dels quadres del Concurs de pintura 
ràpida. Al Castell. Del 9 al 14 de juliol 
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Ronda Santa Eulàlia, 26 · Pallejà ·  667 309 295

A l’estiu Gelats!
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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 10 a les 23.30 h, a l’avinguda 11 de Setembre de 1714 
cantonada amb carrer Cervantes.
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CONSULTORI MÈDIC FONTPINEDA
MÚTUES I PARTICULARS

Via Internacional, 1 (Centre Cívic) Barri de Fontpineda PALLEJÀ
a 6 minuts del centre urbà de Pallejà, La Palma i Corbera.

Zona de fàcil aparcament (gratuït) · HORES CONVINGUDES: 93 688 08 93

MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
 Dr. Josep Dieguez (Núm. Col. 26.306)
PEDIATRIA
 Dra. Mª Dolors Terradas (Núm. Col. 24.121)
GINECOLOGIA
 Dra. Tania Palou (Núm. Col. 29.155)
 Servei d’ecografia
DERMATOLOGIA
 Xavier Jeremías (Núm. Col. 21.925)
TRAUMATOLOGIA
 Dr. Joan Ojeda (Núm. Col. 22473)
UROLOGIA
 Dr. Xavier Tesedo (Núm. Col. 22332)
OTORRINOLARINGOLOGIA
 Dra. Paola Santos (Núm. Col. 46738)
CIRURGIA MENOR AMBULATÒRIA
 Dr. Ladislao Cayetano (Núm. Col. 46996)
ANÀLISIS CLÍNIQUES
 Totes les Mútues - de dilluns a divendres de 8.30 a 10h.

SERVEI D’INFERMERIA
 Injeccions, Cures, Electrocardiogrames
 DUI Montse Sanromà (Núm. Col. 25.738)
PODOLOGIA
 Caleb Araguas (Núm. Col. 1.655)
CIRURGIA ESTÈTICA 
 Dr. Andreu Garcia (Núm. Col. 24485)
MESOTERÀPIA HOMEOPÀTICA
 Tractaments per: dolors, cel·lulitis, estries...
DIETISTA NUTRICIONAL
 Andrea Juan (Núm. Col. Cat00514)
PSICOLOGIA
 Nens i Adults. Esther Fabra (Núm. Col. 8.352)
LOGOPÈDIA
 Nens i Adults. Mar Selles (Núm. Col. 2.686)
QUIROMASSATGE I REFLEXOLOGIA PODAL
 Teresa Forcada. divendres tardes i dissabtes matins

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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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. 
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PLANXA, PINTURA i MECÀNICA

TECNIPLANXA
50% Descompte en franquícies

· Col·laborador amb totes les companyies asseguradores
· Reparacions de qualitat · Tramitació de sinistres

· Vehicle de cortesia
Mare de Déu de Montserrat, 8

08780 Pallejà
Tel. 93 663 01 68
Mob. 620 075 843

tecniplanxa@gmail.com
www.tecniplanxa.es

TRANSPORTS 
ARIBAU 
S.C.C.L.

• LLOGUER DE FURGONETES I 
CAMIONS AMB CONDUCTOR

• SERVEIS I MUNTATGES
D’ESDEVENIMENTS I ESPAIS PROMOCIONALS

C. Atlàntida, 19 baixos · Pallejà · T. 93 231 34 55
www.transportesaribau.com · info@transportesaribau.com
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Bases del 17è Concurs local 
de pintura ràpida de Pallejà
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); i categoria adults, majors de 14 anys.

2. El tema:  indrets de Pallejà.

3. La inscripció i el timbratge dels quadres serà el diumenge 9 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 diu-
menge 9 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 
14 de juliol. Els artistes podran recollir les seves obres fins al dia 21 de juliol. La Re-
gidoria 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. 

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 guanya-
dores.                                                          

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 acce-
dir, cancel·lar o rectificar les dades que us corresponguin recopilades en aquest fitxer.       
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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

RESTAURANTE
CHINO

Av. Onze de Setembre, 3
local 10 · Pallejà

)93 663 21 81
Dimarts Tancat
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Informació de la 
1a Gimcana fotogràfica 
Festa Major d’estiu
• Informació i inscripcions a la web www.carocanyellas.com i a l’establiment 
Caro Cañellas Fotografia.

• Es comunicarà als participants les bases del concurs en el moment 
d’inscriure’s al concurs, a través d’un formulari al web de Caro Cañellas.

• Els llocs o moments a fotografiar, hauran de ser desxifrats per als 
participants, a partir de petits enigmes, creant així un doble repte.

• Les fotografies s’enviaran quan s’hagin fotografiat tots els ítems, mitjançant 
correu electrònic, o alguna altra plataforma que es cregui convenient, amb les 
dades personals per poder ser contactat.

• D’entre tots els participants es valorarà:
o La millor fotografia 
o El millor conjunt de fotografies

• Els premis seran:
o Per al guanyador de la galeria de la gimcana: un curs d’iniciació a la 
Fotografia realitzat a Caro Cañellas Fotografia valorat en 195 €.
o Per a la millor foto de la gimcana: monogràfic de fotografia a escollir 
realitzat a Caro Cañellas Fotografia valorat en 70 €.
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LLAR D’INFANTS 

Gran Via de Fontpineda,3
Urb. Fontpineda
08753 Pallejà

& 93 650 08 34



           

43



           

44

CENTRE D’ESTÈTICA

Ronda de Santa Eulàlia, 38 · Tel. 93 142 79 13
Pallejà · essens.palleja@gmail.com

www.essens-es.webnode.es

Cavitación · Radiofrecuencia · Fotodepilación 
· Elevación de senos · Fotorejuvenecimiento 

· Peeling ultrasónico · Tratamiento capilar
· Fotodepilación · Fotoescultura · Manicura 

· Pedicura · Depilación con cera · Presoterapia
Fotoporación · Blanqueamiento dental
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Aquesta Festa Major és possible 
gràcies a la col·laboració de:
ENTITATS CULTURALS, SOCIALS I ALTRES COL·LECTIUS DE PALLEJÀ: 
Agrupament Escolta i Guia Gratallops, Taller de pintura, Ruachamba, Dimonis, 
Quarantins del 77, Joves Workout, Colla Gegantera, Comissió Tapatour, Associació 
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 i Associació de Modelistes.

ENTITATS ESPORTIVES DE PALLEJÀ: 
Club de Bàsquet, Societat de Caçadors, Club d’Atletisme, Club de Patinatge Artís-
tic, Disport FC, Club d’Escacs, Associació de Veterans de Futbol, Club de Tennis i 
CEM Pallejà.

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 desinteressada-
ment han donat un cop de mà a les entitats i a l’Ajuntament en les tasques 
d’organització de la nostra Festa Major.

ORGANITZA:


