
Divendres, 11 d’agost

24 h Inici del Joc de la Pastanaga
Recolliu la pastanaga i el clauer el dia 11 d’agost 
a partir de les 18 h a l’esplai PetiKiPeti
Preu: 2 € qui no tingui got i 1,5 € qui en tingui.
Es tracta d’un joc de rol on cada participant 
ha d’eliminar els altres. L’últim que quedi serà ha d’eliminar els altres. L’últim que quedi serà 
el guanyador. El joc s’acabarà el dimarts 15 quan 
comenci la festa holi on es donaran els premis. 
Bases a: http://petikipeti.blogspot.com.es/

Dissabte, 12 d’agost

12.30 h Festa infantil d’escuma 
amb el grup Cia +tumacat. Plaça de l’Església

19 h Inauguració de la Mostra d’Art19 h Inauguració de la Mostra d’Art 
Exposició d’obres d’art i artesania fetes per veïns 
de la Palma, a la sala del Teatre Aliança Palmarenca.
La mostra estarà oberta fins al dia 16 d’agost.
Horari: del 13 al 16 d’agost de 18 a 21 h

21.00 h Sopar de veïns del carrer de Sant Jordi

20.30 h 19è Sopar de sexes 2017
Xistorra per a tothom a la plaça Cervantes.Xistorra per a tothom a la plaça Cervantes.
A les 21.30 h, començament dels sopars. 
C/ Santa Maria i parc de la Farigola. 
Llançament del coet. 
Busca i rebusca el mocador més original i vine de cap a sopar!

Preus: 
Anticipats: 12 € adults i 6 € jubilats 
i infants fins a 12 anys. i infants fins a 12 anys. 
El mateix dia: 13 € i 7 €

«Enguany volem mantenir viu el record de Josep Benedicto, 
que tanta il•lusió i esforç va aportar a la nostra Festa Major.»

00.00 h Ball popular, a la plaça Cervantes, 
amb el grup Krater. 
Hi haurà servei de bar a càrrec del bar de l’Aliança Palmarenca.

03.30 h Rua popular03.30 h Rua popular amb el grup Xino-xano 
pels carrers del poble per tornar a la plaça 
Cervantes on continuarà la festa amb 
el DJ Zulo Sound Sistema.

Diumenge, 13 d’agost

19.00 h 1r Concurs de truites de la Palma, 
al carrer Pirineu. 
Vegeu les bases al web de l’Ajuntament.

21.00 h Actuació de grups locals al C/ Pirineu: 
Dina, Weakness i Els fills de la Inés.

22.30 h Espectacular Karaoke popular22.30 h Espectacular Karaoke popular 
al carrer Pirineu. Vols ser una estrella?

Dilluns, 14 d’agost

19.30 h 22è Slalom del Kinto pels carrers del poble. 
Se sortirà de l’Aliança Palmarenca. 
Inscripcions a partir de les 18.30 h. 
Inscripció anticipada a l’Aliança Palmarenca, 
límit de participants: 150 persones. Preu: 16 límit de participants: 150 persones. Preu: 16 €

21.30 h Sopar de veïns del carrer de Sant Isidre

23.30 h Concert Jove al carrer Pirineu amb 
el grup The Band i DJ Hugo Soto

Dimarts, 15 d’agost

07.30 h Toc de matines pels carrers del poble

11.00 h Balls populars a la plaça de l’Església, 
a càrrec de La Grallaa càrrec de La Gralla

12.00 h Missa cantada de Festa Major. 
El cor parroquial interpretarà la Missa de la 
Mare de Déu de la Palma del mestre Esteve Fisas, 
conjuntament amb el poble.

19.00 h Ballada de sardanes a la plaça Cervantes 
amb la cobla Nova del Vallès

19.30 h Superfesta holi19.30 h Superfesta holi per a tots els públics 
a la font del Marge

22.00 h Cantada d’havaneres amb el grup 
Port Vell, a la Piscina Municipal. A la mitja part 
hi haurà degustació del tradicional rom cremat.

Dimecres, 16 d’agost

10.00 h Xocolatada al carrer Santa Maria, 
per gentilesa de Rostisseria Tasti-ho i 
Forn Pascual

12.00 h Missa cantada en sufragi 
dels difunts de la Parròquia, especialment 
als qui ens han deixat durant els últims als qui ens han deixat durant els últims 
12 mesos.

17.00 h Punt d’informació de l’ANC a la 
plaça Cervantes fins a les 21 h

17.30 h Berenar al carrer Sant Isidre per 
gentilesa dels veïns d’aquest carrer

21.00 h Sopar de veïns del carrer Santa Maria

23.00 h Gran correfoc23.00 h Gran correfoc pels carrers del poble. 
A càrrec del grup la Penya del Corb

Per tal d’evitar possibles incidents, la piscina 
no s’obrirà després del correfoc.

Els dies 13, 14 i 15 hi ha haurà servei de bar 
al carrer del Pirineu.

Del 12 al 16 d’agost s’habilitarà l’entrada 
del camí del Roure i ca n'Ollé 

com a aparcament.


