
L’organització de la Festa Major de Santa Eulàlia ha estat possible
gràcies a les entitats culturals, socials i esportives següents:

Voluntaris de Protecció Civil, Palmas y al Compàs, Contents Contem Contes Cantant, 
Associació de Modelistes, Grocs Teatre, Amics del Museu, Comissió Pessebre vivent, 

Colla Gegantera, Penya Barcelonista, Grup de Bitlles Catalanes, Ruachamba,
Grup de Dimonis, Seixantins del 54, Societat de Caçadors, Bastoners de Pallejà, 

Parròquia de Santa Eulàlia, Coral Pau Casals, Amics de la Sardana,
Grup d’Amics de la Petanca de la Gent Gran, Grup Local Xarxa,

Amics dels Ocells i Cinquantins del 63 i del 64.
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· A les 17.00 h: Pista oberta de slot amb 
sorteig de regals. A l’antic ambulatori.

· De 17.00 a 19.00 h: Classe gratuïta 
de sevillanes. Al bar de la Sala 
Pal·ladius. Aforament limitat. 
Inscripcions prèvies al Castell. 

· A les 18.00 h: Conte d’Hivern a càrrec 
de Contents Contem Contes Cantant. A 
la Biblioteca. 

· A les 18.00 h: Representació teatral 
“Asesinato en el convento” a càrrec del 
taller de teatre juvenil Grocs Teatre. A la 
Sala d’Actes del Castell. Entrada gratuïta, 
cal recollir-la prèviament al Jovespai.

· A les 19.00 h: Inauguració de 
l’exposició “Mostra de l’evolució de la 
imatge de la Mare de Déu”. A la 
Masia-Museu.

· A les 19.15 h: 2ª sessió de la 
representació teatre jove. A la Sala 
d’Actes del Castell.

· A les 20.00 h: Inauguració de 
l’exposició “25è Aniversari del 

Pessebre Vivent a Pallejà”. A la Sala 
d’Exposicions del Castell. Oberta fins 
al dia 21 de febrer. 

· A les 20.15 h: A Folk Lent, (grup de 
folk). Al vestíbul del Castell.

· A les 10.00 h: Itinerari naturalístic 
del Parc de la Molinada al mirador de 
Les Planes, a càrrec del Museu de 
Ciències Naturals. Cal inscripció 
prèvia. Més informació:
activmuseuciencies@bcn.cat
93 256 22 20. Activitat gratuïta.

· D’11 a 13.00 h: Matinal de gegants 
amb tallers infantils. A la Plaça del 
Castell. 

· A les 11.00 h: 1er Campionat de 
botifarra (joc de cartes). Al Local 
Social de la Penya Barcelonista. 
Avinguda Generalitat, 87. Inscripcions 
al Local Social i al Castell. Preu de la 
inscripció: 10 € per persona.

· A les 11.00 h: Club de lectura 
d'adults: Olivetti, Moulinex, 

Chaffoteaux et Maury, de Quim 
Monzó. A la sala Gran del Castell.

· D’11 a 13.00 h: Campionat de bitlles 
catalanes amb la participació del Club 
de Bitlles Viladecans. Al Parc de La 
Molinada.

· A les 18.00 h: Projecció de vídeos d’en 
Francesc Sant Agustí i Vila: L’Onze de 
Setembre de 1976 a Sant Boi. Retorn 
del president Tarradellas a Catalunya. 
Pallejà a la Via Catalana. A la Sala 
d’Actes del Castell.

· A les 19.45 h: Batucada amb el grup 
Ruachamba. A la plaça del Castell.

· A les 20.00 h: Espectacle pirotècnic i 
correfoc amb els Dimonis de Pallejà. 
Inici i final a la plaça del Castell.

· A les 22.00 h: Concert amb el grup 
Barcelona Gospel Messengers, segons 
classificats del concurs d’Oh Happy Day. 
A la Sala Pal·ladius. Venda d’entrades 
anticipades a www.bcnmessengers.com 
Preu: 10 €. Venda el mateix dia a la 
Sala a partir de les 21.15 h. Preu: 12 €. 
Aforament limitat a 500 persones.

· A les 09.00 h: Els Seixantins-54 
Inicien la passejada per a tothom i 
s’esmorzarà al riu. A la plaça del 
Castell. Cal portar esmorzar. 

· A les 10.00 h: Concurs social de tir al 
plat. A les Pedreres. 

· A les 10.00 h: Plantada dels gegants i 
capgrossos. A la plaça de la Llum.

· A les 11.00 h: 11ª Trobada de 
col·leccionistes locals de plaques de 
cava. A la plaça Major.

· A les 11.30 h: Inici de la cercavila de 
gegants. A la plaça de la Llum.

· A les 13.00 h: Ballada final de totes 
les colles de gegants i lliurament de 
records. A la plaça del Castell.

· A les 13.30 h: Ball de bastons amb els 
Bastoners de Pallejà i una colla 
convidada. A la plaça del Castell.

· A les 18.00 h: Concert de música amb 
la cobla Ciutat de Girona.
Preu de l’entrada: 5 €. A la Sala 
Pal·ladius.

· A les 19.30 h: Concert de Festa Major 
del Taller de Música. A la Sala d’Actes 
del Castell.

· A les 11.00 h: Eucaristia en honor a 
Santa Eulàlia, patrona de Pallejà, amb 
la participació de la Coral Pau Casals. 
A la Parròquia. 

· A les 12.00 h: Ballada de sardanes 
amb la cobla Ciutat de Girona. A la 
plaça del Castell. En cas de pluja a la 
Sala Pal·ladius.

· A les 17.00 h: Espectacle infantil Minute 
(Gestual Humor & Circus Show) amb la 
companyia Jam. A la Sala Pal·ladius.

· A les 18.00 h: Cloenda del torneig de 
Petanca de la Gent Gran. Inscripcions 
al mateix Casal (cal preguntar per en 
Marçal Font). A les pistes de petanca 
del Casal de la Gent Gran.

· A les 18.00 h: Xocolatada de les Eulàlies, 
Laies i Laietes. A la Sala Pal·ladius.

· A les 19.00 h:  Tertúlia del Museu: 
“Pagesos de Pallejà. Què plantaven, 
què collien, què menjaven…” A la 
Sala d’Actes del Castell.

· A les 20.00 h: Torrades de Festa Major 
amenitzades amb música en directe 
pel grup Booty Hunters i rom Cremat. 
Hi haurà pa, oli, all, sal i sucre (podeu 
portar l’embotit o la carn). A la plaça 
Major. 

· A les 20.00 h: Concert de cant coral 
amb les corals: Coral Vox Populi de 
Tolosa de Languedoc (França) i la 
Coral Pau Casals de Pallejà. A la 
Parròquia.

· Traspàs de “50 tons”. Els nascuts l’any 
1963 donen pas als de l’any 1964. A la 
Sala Gran del Castell.

· La fira d’atraccions estarà ubicada del 
7 al 16 de febrer a la Ronda Santa 
Eulàlia, darrere l’escola La Garalda.
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