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Salutació

Després d’un parell d’anys de restriccions per la 
pandèmia, sembla que la comencem a deixar enrere i 
podem tornar a gaudir amb normalitat de la nostra Festa 
Major. La Festa Major esdevé un motiu de retrobament 
entre amics, familiars i veïns. També és un moment per 
recordar els palanesos i palaneses que ens han deixat 
últimament. 

Des de l’AAVV fem una crida a què participeu i gaudiu 
de valent dels actes de Festa Major. Veure-us gaudir-ne 
és el que ens motiva a seguir tirant-la endavant. 

Volem aprofitar l’ocasió per tornar-vos a estendre 
la mà per participar a la seva organització i disseny. 
Molts dels qui estem al capdavant hi portem molts anys 
i va bé que entri gent nova a aportar idees fresques.  
Tots fem poble!

Que tingueu una Bona Festa Major!

Associació de Veïns de Palà



Fotografia de portada: Cristina Morera



Festa Major

20, 21, 22, 23, 24 DE JULIOL 2022

Dissabte 16:
21h Teatre: L’Associació Cultural Pi Tort estrena 

l’obra “H₂O (aigua)” original de Cristina Morera.
L’AIGUA (H₂O) és un medi de relaxació molt bo. D’això no 
en tenen cap dubte la Rosa i la Sunsi, dues amigues que 
coincideixen a la piscina i que en plenes festes de Nadal 
intenten estar en forma, de cos i de ment, mitjançant “operacions”.
Venta anticipada d’entrades al telèfon 646.855.501 (Montse Ferrer)

Dimecres 20:
21:15h davant del Casal: Caminada nocturna. 
Cal dur llanterna o frontal. 5 kms aproximadament, apte per tots els públics.

Dijous 21:
19:30h a la pista de bàsquet: Bàsquet 3x3
Servei de pizzes i beguda. Inscripcions a la piscina de Valls i al tel.: 677 225 741

Divendres 22:
20h a l’Església: Repic de campanes 
20h a la Plaça Indústria: Torneig de botifarra
21h Teatre: L’Associació Cultural Pi Tort estrena 

l’obra “H₂O (aigua)” original de Cristina Morera.
L’AIGUA (H₂O) és un medi de relaxació molt bo. D’això no 
en tenen cap dubte la Rosa i la Sunsi, dues amigues que 
coincideixen a la piscina i que en plenes festes de Nadal 
intenten estar en forma, de cos i de ment, mitjançant “operacions”.
Venta anticipada d’entrades al telèfon 646855501 (Montse Ferrer)

22:30h a la Plaça Indústria:
Salsa cubana per tots els públics i edats

23:30h: NIT JOVE: 
GIMCANA I ACAMPADA AL CAMP DE FUTBOL
Gimcana: Equips d’entre 4 i 6 persones. Edat mínima 12 anys.  
Inscripció dels equips prèviament al telèfon 696954189 (Marta) 

PALÀ de TORROELLA





Dissabte 23:
11h al jardí:  
Xocolatada popular

Tot seguit, REMULLADA i 
FESTA DE L’ESCUMA i músi-
ca a la Plaça Indústria  

21:30h Sopar a la fresca amb 
Teca Teca amenitzat pel trio  
“Rumba  
Buena Vibra”
Adults: 17 euros
Infants fins a 8 anys: 10 euros

Venda de tiquets:  
Llibreria Ramona: Dies 18, 19, 
20 i 21 de juliol 
Casal de Palà: Dia 20 de juliol 
d’11h a 13h.

Diumenge 24:
11h Missa de Festa Major en 

honor a Sant Llorenç de Brin-
disi, patró de Palà, a l’Església 
del Roser.

12h Cercavila de l’Església al 
jardí.
En arribar al jardí, vermut i 
ballada de sardanes.

18h al Camp de Futbol: Partit 
de futbol infantil  
i seguidament solters contra 
casats.
Hi haurà servei de begudes

20:30h a la Plaça Indústria:
  Entrepanada i ball amb 
Marc Anglarill

MENú: 
Fideuà, pollastre a la 
brasa amb amanida i 
gelat
Vi, cava, refrescos, cafè i copa. 
Plats, coberts i vasos inclosos



CONSTRUCCIONS
CIM

JOAN MÉNDEZ GARRIGA
Ctra. Cardona, 15

Tels. 93 869 63 11 / 630 907 912

VALLS DE TORROELLA

Ctra. de Cardona

VALLS DE TORROELLA

GRAS
LLIBRERIA I PAPERERIA



Durant tota la Festa Major podrem gaudir d’una 
exposició fotogràfica de la Cristina que estarà 

exposada a la Plaça Indústria.

“Quasi tot té un vincle amb una altre cosa, sigui per la forma, 
el color, la textura… Espero que sapigueu trobar els vincles 
que hi ha en aquesta exposició, i que en gaudiu!”

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA  
“JOC DE VINCLES” de Cristina Morera



LLISTA DE PREUS
Teatre “H₂O (aigua)” ...........................................10 euros

Sopar a la fresca:
 Adults .......................................................17 euros
 Infants fins a 8 anys ...................................10 euros

Entrepanada i ball ................................................. 4 euros

*Per al sopar-ball de dissabte només tindran dret a cadira els infants (fins 
a 8 anys) que tinguin tiquet. Els tiquets es vendran a la Llibreria Ramona 
els dies 18, 19, 20 i 21 de juliol o al Casal de Palà el dia 20 de juliol d’11h 
a 13h.

NOTES
La resta d’actes són gratuïts

Hi haurà servei de bar a la Plaça Indústria els vespres de divendres, 
dissabte i diumenge.

Durant el ball de diumenge se sortejarà la Toia.

L’Associació de Veïns/nes de Palà de Torroella es reserva el dret d’alterar o 
modificar el present programa.

La Festa Major de Palà s’organitza amb el suport de l’Ajuntament de Navàs, i 
s’agraeix l’ajuda de totes aquelles persones i anunciants que la fan possible.



Organitza:

Col·labora:



     Bona 
Festa Major!


