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ACTIVITATS ESPORTIVES

Cursa:
Divendres 10 d’agost a les 18.30 h

Partit de futbol:
Divendres 10 d’agost a les 20 h

Bàsquet:
Dissabte 11 d’agost a les 9 hDissabte 11 d’agost a les 9 h

Escacs:
Dissabte 11 d’agost a les 16 h

Vòlei:
Dilluns 13 d’agost a les 17 h

Cursa vertical:
Dilluns 13 d’agost a les 20 h

Natació:
Dilluns 13 d’agost a les 9 h

TTennis de taula:
Dimarts 14 d’agost a les 10 h

(Inscripcions al Poliesportiu)

AJLP / CELP / ACEP / El Pèlac / La Gralla / PetiKiPeti 
Puntaires de la Palma  Parròquia de Santa Maria 
Banc del Temps / Societat Aliança Palmarenca 
La Konfraria / Germandat de Sant Isidre 

PROGRAMA D’ACTES

Festa infantil d’escuma amb el grup Set de so, a la plaça de l’Església

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: de l’11 al 16 d’agost de 18 a 21 h

Sopar de veïns Sopar de veïns del carrer de Sant Jordi

19è Sopar d’homes i dones. Sopar d’homes al carrer Sant Isidre
A les 19 h xistorrada, pica-pica i barra lliure de cervesa. Porteu la samarreta 
taronja!
A les 21 h llançament del coet i inici del sopar amb entrants i fideuà.
Després del sopar hi haurà un espectacle en viu amb un humorista de primer 
nivell.
A les 0.00 h rua fins a la plaça Cervantes per iniciar el ball de festa.A les 0.00 h rua fins a la plaça Cervantes per iniciar el ball de festa.
Sopar de dones al carrer Santa Maria
Dones de totes les contrades, arriba, un any més, el sopar de Dones! 
Aquest any us esperem per poder gaudir d’un sopar a la fresca, divertit i tropical. 
I per no passar calor cal que portis un ventall! 
A les 20.30 ens trobarem al carrer Santa Maria.
AA les 21.00 comença el sopar, amenitzat amb música. Després de sopar farem 
jocs i xerinola.
Preus: Adult, anticipada (fins al 10 d'agost): 11 €
Menor de 12 anys/major de 65 anys, anticipada (fins al 10 d'agost): 8 €
Adult, no anticipada (dia 11 d'agost): 14 €
Menor de 12 anys/major de 65 anys no anticipada (dia 11 d'agost): 11 €
Venda de tiquets a l'Aliança Palmarenca, Pròxim Roca i Rostisseria Tasti-ho.
Més informació: http://wwMés informació: http://www.konfraria.org/soparhomes

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

11 d’agost
a les 12.30 h

19.00 h

21.00 h

21 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.

Rua-Batucada popular amb el grup Xino-xano pels carrers del poble per 
tornar a la plaça Cervantes, on continuarà la festa amb el DJ Jura.

2n Concurs de truites, al carrer Pirineu. Trobareu les bases al web de 
l’Ajuntament.

MúsicaMúsica amb ous, actuacions dels grups locals Weakness i Els fills de la 
Inés.

2n Karaoke popular al carrer Pirineu: "Canta amb nosaltres". Començarà 
amb l'actuació del grup "Truites imperfectes". Animeu-vos a participar-hi, 
tant adults com nens. Hi haurà premis a la millor actuació, millor posada 
en escena i al millor grup tant infantil com adults.

Festa de l’aigua al carrer Pirineu, amb La Tramplina.

SoparSopar Popular a la plaça de l’Església: porta el teu menjar i comparteix 
l’àpat amb la resta del poble. Hi haurà servei de barra. 

Bingo Musical a la plaça de l’Església a càrrec de les gracienques de 
@bingomusical.
Organitzat per l'associació feminista de la Palma Torreta Violeta. 
Segueix-nos a les xarxes o contacta’ns a torretavioleta@outlook.es

23è23è Slalom del Kinto pels carrers del poble. Se sortirà de l’Aliança Palma-
renca. Inscripcions a partir de les 18.30 h. Inscripció anticipada a l’Aliança 
Palmarenca, límit de participants: 150 persones. Preu: 15 €

Sopar de veïns del carrer de Sant Isidre

Concert Jove al carrer Pirineu amb el grup Sittar Green i DJ Zulo Sound 
System

Toc de matines pels carrers del poble

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

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.

Ballada de sardanes a la plaça Cervantes amb la cobla Ciutat de les 
Roses

Superfesta holi a la font del Marge

CantadaCantada d’havaneres amb el grup Mar Brava, a la Piscina Municipal. A la 
mitja part hi haurà degustació del tradicional rom cremat.
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Xocolatada al carrer Santa Maria, per gentilesa de Rostisseria Tasti-ho 
i Forn Pascual

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

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

Sopar de veïns del carrer Santa Maria

GranGran 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 12, 13, 14 i 15 hi ha haurà servei de bar al carrer del Pirineu.

Els dies de la Festa s’habilitarà l’entrada del camí del Roure i ca n'Ollé 
com a aparcament.

RECORREGUT DEL CORREFOC

bona festa major!

NORMES DE SEGURETAT PER AL CORREFOC

No envaïu l’espai on el grup fa l’actuació, ni destorbeu cap dels seus 
membres. 
Porteu roba de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, mocador de coll, un 
barret de roba  i sabates esportives. No demaneu que es llenci aigua. 
Tingueu cura de tapar-vos les orelles. 
ÉsÉs aconsellable que els nens petits no vagin a les primeres files. Protegiu els 
aparadors i vidres dels comerços. Retireu els vehicles estacionats dins el 
recorregut.
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