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Dissabte, 10 d’agost 
12.30 h Festa infantil d’escuma amb el grup Set de So, a la plaça de 
l’Església
21 h Sopar de veïns del C/ Sant Jordi

21 h 20è Sopar d’homes i dones 
Sopar d'homes al C/ Sant Isidre
AA les 18.30 h Xistorrada, pica-pica i barra lliure de cervesa. Porteu la 
samarreta taronja.
A les 20.30 h Llançament del coet i inici del sopar.
Després del sopar hi haurà un espectacle amb un humorista de primer 
nivell.
A les 23.30 h Rua fins a la plaça Cervantes per iniciar el ball de festa.

Sopar de dones al C/ Santa Maria
AA les 19 h  Pica-pica, cerveseta fresca i una súper actuació amb molt 
d’humor. 
Farem un bingo especial. 
A les 21 h Inici del sopar amb un menú boníssim i aquest any amb 
opció per a persones veganes i celíaques.
Podeu portar la samarreta de l’any que vulgueu.
A les 23 h Decidirem la Súper Dona i moltes sorpreses més.
Vine amb la teva mare, àvia, filla o neta.Vine amb la teva mare, àvia, filla o neta.
Aquest any ens adherim a la campanya “Zero plàstics”.

PREUS:
Adult anticipada (fins al 9 d'agost): 11 €
Adult celíac i vegà (només fins al 9 d’agost): 11 €
Menor de 12 anys/major de 65 anys anticipada (fins al 9 d'agost): 8 €
Adult no anticipada (dia 10 d'agost): 15 €
Menor de 12 anys/major de 65 anys no anticipada (10 d'agost): 12 Menor de 12 anys/major de 65 anys no anticipada (10 d'agost): 12 €
Venda de tiquets: Bi-bo, la Xaropa, Pròxim Roca i Rostisseria Tasti-ho.
Més informació: http://www.konfraria.org/soparhomesidones

23.30 h Ball amb l’orquestra OhLaLa a la plaça Cervantes
3.00 h Rua popular amb la xaranga Estrella Band pels carrers del 
poble.
3.45 h Dj Peko a la plaça Cervantes



Diumenge, 11 d’agost
12 h Inauguració de l’exposició del centenari de la UE La Palma a 
l’Aliança Palmarenca
19 h 3r Concurs de truites al C/ Pirineu
2121 h 3r Karaoke popular al C/ Pirineu. Animeu-vos a participar-hi, tant 
adults com infants. Hi haurà premis a la millor actuació, a la millor 
posada en escena, al més friqui i al millor grup infantil i adult.

Dilluns, 12 d’agost
17.30 h Festa de l’aigua amb La Trampolina al C/ Pirineu
22.30 h Nit musical amb Dj Zulo Sound Sistema al C/ Pirineu

Dimarts, 13 d’agost
18.30 h18.30 h Superfesta holi a la font del Marge
21 h Sopar popular i bingo musical a la plaça de l’Església 
(Organitza Torreta Violeta)

Dimecres, 14 d’agost
19 h 25è Slalom del Kinto. Se sortirà de l’Aliança Palmarenca. 
Inscripcions a partir de les 18 h. Inscripció anticipada a l'Aliança. 
Preu 15 €. Límit de participants: 150 persones.
21.30 h21.30 h Sopar de veïns del C/ Sant Isidre
23.30 h Concert Jove amb el grup Dorik al C/ Pirineu
1.30 h Dj Hugo Soto al C/ Pirineu

Dijous, 15 d’agost
7.30 h Toc de matines pels carrers del poble
11.00 h Balls populars a la plaça de l’Església a càrrec de La Gralla
12.0012.00 h Missa cantada de Festa Major. El cor parroquial interpretarà 
la Missa de la Mare de Déu de la Palma del mestre Esteve Fisas, conjun-
tament amb el poble.
19.00 h Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de les Roses a la plaça 
Cervantes
22.00 h Cantada d’havaneres amb el grup Xarxa a la Piscina Munici-
pal. A la mitja part hi haurà degustació de rom cremat i es farà el 
sorteig del viatge a Venècia de l’ACEP.

bona festa major!



Divendres, 16 d’agost
10.00 h Xocolatada popular al C/ Santa Maria per gentilesa de Ros-
tisseria Tasti-ho i Forn Pascual
12.00 h Missa en sufragi dels difunts
17.30 h Berenar popular al C/ Sant Isidre per gentilesa dels veïns 
d’aquest carrer.
21.00 h Sopar de veïns del C/ Santa Maria
23.00 h Gran correfoc pels carrers del poble, a càrrec del grup La 
Penya del Corb. Se sortirà de la plaça Puigmajor.

Per evitar possible incidents, la piscina no s’obrirà al públic després del correfoc.

Els dies 11, 12, 13, 14 i 15 hi haurà servei de bar al C/ Pirineu.

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

RECORREGUT DEL CORREFOC

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 apa-
radors i vidres dels comerços. Retireu els vehicles estacionats dins el recorregut.

ACTIVITATS ESPORTIVES
(Inscripcions al poliesportiu)

Cursa:
Dia 9 a les 18 h
Partit de futbol:
Dia 9 a les 19.30 h

Bàsquet:
Dia 10 a les 9 h
Vòlei:
Dia 11 a les 16 h

Natació:
Dia 12 a les 9 h
Tennis taula:
Dia 13 a les 10 h
Cursa vertical:
Dia 13 a  les 20.30 h
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