Festa Major
de Santa Eulàlia
Pallejà, 11, 12 i 13 de febrer 2022

Amb el suport de:

DIVENDRES 11

DIUMENGE 13

ALTRES ACTIVITATS

A les 18 h: Conte de Festa Major a càrrec dels
Contents Contem Contes Cantant. A la Sala In·
fantil de la Biblioteca. Cal inscripció prèvia.

De 8 a 12 h: Concurs de pesca al riu Llobregat.
A l’altura de la riera Fonda.

• Fira d’atraccions. S’ubicarà els dies 11, 12 i 13
de febrer, a la ronda de Santa Eulàlia, davant
del polígon industrial La Matas.

A les 18 h: Inauguració de la Mostra d’art del
Taller de dibuix i Pintura de Pallejà. A la Sala
d’Exposicions del Castell.
De 19 a 21 h: “Lux Hominum. La llum de Pallejà”. 3r Festival d’art i llum a Pallejà. A La Moli·
nada i a la plaça del Castell.
Benvolgudes i benvolguts,
És una alegria adreçar-me a vosaltres amb
aquest programa de la Festa Major de Santa
Eulàlia. Com ja ens va passar l’estiu de l’any
passat, viurem una Festa Major encara condicionada per la Covid-19, on hem hagut d’adaptar
els diferents actes a les condicions imposades
per les noves restriccions. Tot i així, han estat
programats amb el mateix esperit festiu i cultural d’edicions anteriors.
La cultura i l’oci són segurs si seguim tots els
protocols, i això representa un esforç extra de
tots plegats, per acostar-nos, cada vegada més,
a la tan desitjada normalitat. Sortim al carrer
amb responsabilitat, però no oblidem sortir,
també, amb ganes de passar-ho bé, amb curiositat, comprensió, alegria i esperança.
En aquest context, volem agrair especialment
l’esperit associatiu i la dedicació de totes les
persones que la fan possible i que són elements clau per continuar promocionant la nostra cultura. Entitats de Pallejà, treballadors i
treballadores municipals, voluntaris i voluntàries, Qtins 82, comerciants i hostalers, Protecció
Civil, Creu Roja i Regidoria de Cultura: moltes
gràcies!
Veïnes i veïns, desitgem que siguin dies de retrobament i una oportunitat de compartir mirades i
somriures amb les persones que apreciem.
Gaudim i fem gaudir, bona Festa Major!
Ascensión Ratia Checa
Alcaldesa

DISSABTE 12
D’11 a 13 h: Tirada de bitlles catalanes. Al Parc
de La Molinada.
D’11 a 14 h: Jocs de fusta per jugar en família.
A la plaça del Castell.
A les 11 h: Eucaristia en honor a Santa Eulàlia,
patrona de Pallejà. A la Parròquia.
D’11 a 14 h i de 16 a 18 h: Escape Room: “El tresor amagat de Pallejà”. Activitat per a grups de
màxim 6 persones. Punt de trobada al Parc de
La Molinada. Reserva d’entrades a través de la
web d’Entrapolis https://www.entrapolis.com/.
Només cal 1 entrada per grup.
A les 12 h: Tirada al plat. A la Pedrera.
A les 12 h: Ballada de sardanes. Amb la cobla
La Principal de Terrassa. A la plaça Jacint Ver·
daguer.
De 16 a 19 h: Gimcana de jocs tradicionals per
a infants. A la pista coberta de la Zona Espor·
tiva. Tiquet: 2 €. Es podrà adquirir a l’entrada.
Organitza: 40tins del 82.
A les 19.30 h: Espectacle de foc amb els Cabrits i els Dimonis de Pallejà. A la plaça del
Castell.
A les 21.30 h: Espectacle d’humor “Imitant
el teu poble” amb Javi Príncep. A la Sala Pal·
làdius. Reserva d’entrades a través de la web
d’Entrapolis https://www.entrapolis.com/. Les
entrades que no es presentin a les 21.30 h se·
ran deslliurades i es podran oferir a d’altres
persones per estricte ordre d’arribada.

De 9 a 13 i de 16 a 17 h: Torneig de petanca de
la Gent Gran. A la pista de petanca del casal de
la Gent Gran.
A les 10 h: Plantada dels gegants i capgrossos. A la plaça de la Llum.
De 10 a 18 h: 5a Fira animalista. Activitats
diverses relacionades amb el món animal.
A l’avinguda Onze de Setembre de 1714.
A les 11 h: 18a Trobada de col·leccionistes locals de plaques de cava. A la plaça Major.
A les 11.30 h: Inici de la cercavila de gegants.
Amb la participació de les colles de Malgrat de
Mar, Santa Coloma de Queralt i Pallejà. A la pla·
ça de la Llum.
A les 12 h: Inauguració de la Exposició fotogràfica “25 anys d’Amics del Museu de Pallejà”. A la Masia Museu Municipal de Pallejà.
A les 13 h: Entrada a plaça i ballada final de les
colles de gegants. Lliurament de records. A la
plaça del Castell.
A les 16 h: Lliurament dels premis del campionat de petanca. Al casal de la Gent Gran.
A les 16.30 h: Espectacle “Carman”. Comèdia
de carrer amb el showman Javier Ariza i un seat
600. Per a tots els públics. A la plaça del Castell.
A les 17.30 h: Xocolatada solidària amb el Cau.
A la plaça del Castell.
A les 18 h: Batucada amb Ruachamba. A la pla·
ça del Castell.

DISSABTE 19
A les 18 h: Classe oberta de Swing a càrrec de
SwingManiacs. A la plaça Jacint Verdaguer. Or·
ganitza: Ateneu Economat (Associació 3 Unces)
A les 19.30 h: Concert i ball amb Pol Prats
Quintet. Standards de Jazz, Swing i Blues tant
per públic oient com per ballarins de Swing.
A la plaça Jacint Verdaguer. Organitza: Ateneu
Economat (Associació 3 Unces)

• Mostra d’art del Taller de dibuix i pintura
de Pallejà. A la Sala d’Exposicions del Castell.
De l’11 al 25 de febrer.
• Exposició fotogràfica “25 anys d’Amics del
Museu de Pallejà”. Inauguració: diumenge,
13 de febrer, a les 12 h, a la Masia Museu Muni·
cipal de Pallejà, plaça Jacint Verdaguer, 5.
L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE
SANTA EULÀLIA HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LES ENTITATS SEGÜENTS:
Grup de Bitlles Catalanes, Parròquia de Santa
Eulàlia, Societat de Caçadors, Amics de la Sar·
dana, 40tins del 82, Ruachamba, Grup infantil
els Cabrits i grup de Dimonis, Grup Pescadors
de Pallejà, Associació de la Gent Gran, Colla
Gegantera, SOS Ladridos, Agrupament Escol·
ta Gratallops, Ateneu Economat (Associació 3
Unces), Amics del Museu i Voluntaris de Pro·
tecció Civil.
Tots els actes poden ser modificats atenent
a la situació sanitària. Recomanem consultar
les Xarxes Socials de l’Ajuntament.
ENGALANEM PALLEJÀ: Aquest febrer volem
donar color als carrers, volem portar alegria
a cada balcó i cridar ben fort que és Festa Major. Per això, cada vivenda del poble podrà venir a buscar el seu domàs al Castell (en horari
de biblioteca) o al Centre Cívic de Fontpineda
(en el seu horari habitual) del 3 al 10 de febrer.
A canvi demanarem que s’aporti un aliment
per a la Xarxa Solidària de Pallejà, per així seguir ajudant a donar color també a les taules
del poble que més ho necessiten. Esperem
encetar, així, un petit gest que, any rere any,
es converteixi en tradició i decori les nostres
llars durant les Festes Majors.

