
 FESTA
        MAJOR
         DE
  SANT

         ISIDRE
                 2022maig-juny



14 de maig.   09.00 Benedicció dels horts i esmorzar popular de pagesos a la font del Marge
         (Germandat de Sant Isidre)
         Preu de l’esmorzar: 3 € als socis i 5 € als no socis
         Es vendran números per al sorteig d’una panera.
         Es lliuraran les bases del concurs de paneres del 23è Xapolina d’Or que tindrà lloc 
         el dia 22 de maig al pla de Sant Joan. 
                  (En cas de pluja se celebrarà a Can Via)

14 de maig.  18.30 h Espectacle Quasi Òpera, de la companyia Il·luminati al teatre de l’ Aliança Palmarenca

15 de maig.   10.30 h Cercavila des de la plaça de Cervantes acompanyats pels geganters i l’orquestra.
         Les autoritats i les juntes directives de totes les entitats del poble es reuniran al carrer de Nostra    
         Senyora de Montserrat i continuaran pel carrer de Sant Isidre en processó, acompanyats de la     
         figura del Sant fins a arribar a la plaça de l’Església.
                  Per alegrar la festa, seria bo que els veïns dels carrers per on passa la processó engalanessin els   
         balcons.
         11.15 h Ball de gegants a la plaça de l’Església (La Gralla) 
         12 h Missa de Festa Major en honor a Sant Isidre, cantada pel Cor Parroquial i acompanyada per   
         l’or questra. 
         13 h Ballada de sardanes a la plaça de l’Església
         18.30 h Concert amb l’orquestra Costa Brava. Al teatre de l’Aliança Palmarenca

20 de maig.20 de maig.  22 h Projecció de la pel·lícula Libertad dins del cicle Gaudí de cinema. Al teatre de l’Aliança Pal-   
         marenca

21 de maig.   De 10 a 19 h Mercat de Calaf, a la plaça Cervantes.
         Vine a les paradetes a llençar dards, picar el cigró, jugar al bingo i moltes coses més! 
         Servei de bar tot el dia (beguda i menjar). Es vendran entrepans variats per dinar.

A l’Esteve Barón i al Miquel Albertí
Volem recordar la gran dedicació que posaven tots dos per poder celebrar aquesta festa. Això ens 

PROGRAMA D’ACTES



22 de maig.  Aplec al pla de Sant Joan
         9.30 h  Caminada popular. Sortida de la plaça 11 de Setembre. (El Pèlac)
         10.00 h Esmorzar popular (Vosaltres porteu l’entrepà que nosaltres posem el cafè). 
         Gentilesa de la Germandat de Sant Isidre.
         Admissió de les paneres del concurs i de la mostra
         Inici dels concursos de pintura infantil, pintura ràpida i fotografia amb mòbil. 
                  (Informació i bases a: www.konfraria.org/aplec)
         11.00 h Jugatecambiental amb Ciència per a tots
         11.15 h Ballada de sardanes
         11.45 h Lliurament de premis dels concursos de pintura, fotografia i Xapolina d’or
         12.00 h Animació infantil amb Landry
         13.00 h Sessió de DJ per fer el vermut amb Zulo Sound System
         14.30 h Dinar de germanor (*)
                  (*) Tradicional 12 € Botifarra amb “seques” i cansalada, allioli, amanida, beguda, postres i cafè
           Vegà 12 € Hamburguesa vegana a la brasa amb “seques”, amanides, beguda, postres i cafè
           Infantil 5 € Macarrons, amanida, beguda i postres
           (Els tiquets es podran comprar a La Xaropa o a l’Estanc fins al 15 de maig)
         17.00 h Sorteig de paneres del concurs i de la mostra

29 de maig.  18 h Cinema familiar, al teatre de l’Aliança Palmarenca

4 de juny.    18.30 h Màgia i comèdia amb Gerard Borrell. Amb l’espectacle Ateneus a les con seqüències. 
                  Al teatre de l’Aliança Palmarenca

12 de juny.   18.30 h Calidoscopi musical, concert a càrrec de la coral Espígol. Al teatre de l’Aliança          
         Palmarenca.

El Pèlac  |  La Gralla / PetiKiPeti  | La Konfraria 
Parròquia de Santa Maria  |  Societat Aliança Palmarenca 

  Germandat de Sant Isidre  |  Comissió de l’Aplec al pla de Sant Joan



SALUTACIÓ

Torna a ser temps de primavera, una primavera que aquest any ja ens comença a semblar normal. Tot i això, la 
pandèmia encara continua present.

A tots ens ha alegrat recuperar aquesta normalitat. Amb la qual cosa, ara hem recuperat el que havíem perdut 
amb la pandèmia, i el que ja havíem recuperat l’any passat, i ho podrem gaudir sense restriccions.

És per aquest motiu que, enguanÉs per aquest motiu que, enguany, la Festa Major de Sant Isidre torna amb tota l’esplendor. Amb ganes d’alegrar 
a petits i grans aquest retorn a la normalitat. Les mateixes ganes que esperem que tingueu tots els veïns i veïnes 
de la Palma de participar-hi.

Com sempre, la celebrem dins d’aquest entorn, origen de la pagesia de la Palma. Els propers caps de setmana 
hi haurà actes organitzats per les entitats del poble, que podrem gaudir en família i amb els amics.

Volem donar les gràcies a tothom que fa possible la Festa Major, tant entitats, com empreses i comerços i totes 
les persones que desinteressadament hi col·laboren.

Desitgem a tothom una bona Festa Major i que per molts anys la puguem seguir celebrant sense pausa!Desitgem a tothom una bona Festa Major i que per molts anys la puguem seguir celebrant sense pausa!

Germandat de Sant Isidre i Associació de Joves LP

A l’Esteve Barón i al Miquel Albertí
Volem recordar la gran dedicació que posaven tots dos per poder celebrar aquesta festa. Això ens ajuda a tirar-la 
endavant. Gràcies.
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