FESTA MAJOR
DELS PALLARESOS

2022

#FESTESAMBIGUALTAT

Benvinguda
de la Regidora
de Festes
Ja fa dos anys que les festes del nostre poble, es veuen truncades a causa de la Covid-19. Dos anys
sense poder gaudir, ni ballar, ni tan sols poder ajuntar-nos amb la família, ni els amics... Al primer any
de la nostra legislatura vam acabar un programa de festes que estava quasi enllestit per l’anterior
equip de Govern. El març del 2020 va ser quan, a causa de la maleïda pandèmia ens van confinar a
tots a casa; teletreball i sense saber què passaria. La sanitat saturada de tants contagis que hi havia.
La manca d’informació perquè, a tots, allò, ens venia de nou. Després va vindre la mascareta; la
distància de seguretat; el gel hidroalcohòlic, i el fet de no poder estar amb els més grans de casa, els
nostres pares i avis, per tenir molta por a contagiar-los.
El 2021 ja pensàvem que tot això havia estat un mal son i que les festes per fi serien una realitat. Molta
il·lusió, molts mesos de treball per poder organitzar unes festes amb moltes ganes! I una trucada a
l’últim moment i una reunió urgent, per part de la Generalitat, es va endur la il·lusió de dur a terme
la nostra festa Major d’estiu per segona vegada. La Covid en tornava a tenir la culpa. Van tornar a
augmentar els casos positius i la sanitat tornava a estar saturada, per la nova variant. Va ser caòtic
anul·lar quasi tot el programa de festes a últim moment. Però la seguretat de la nostra població, de la
nostra gent, estava per damunt de tot.
I per fi, aquest any 2022 podrem gaudir d’unes festes que teníem pendents. Hem organitzat un munt
d’actes, tindrem diversió, bona música i moltes, moltíssimes ganes de què us agradi i fruïu! Esperem
que aquest any balleu, canteu, xaleu, estigueu amb la família i recupereu aquell temps que la Covid
ens va arrabassar. Són unes festes pensades per a tothom des dels més petits fins als més grans de la
casa.
Esperem i desitgem que en gaudiu!
MOLT BONA FESTA MAJOR!

Mª Jesus Coronado Fuentes
Regidora de Festes
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Salutació
de l’Alcalde
Benvolguts Pallaresencs i Pallaresenques,
Després d’haver estat regidor de diverses àrees, durant diversos anys, aquesta és la primera vegada
que em dirigeixo a vosaltres com a alcalde dels Pallaresos.
Us vull transmetre la gran alegria i orgull que suposa, per un alcalde, presentar-vos el programa de
festa major en honor a Sant Salvador, Patró dels Pallaresos.
Després de dos anys de pandèmia i restriccions, aquestes seran les primeres festes que es viuran
amb total normalitat. I és per això que, vull agrair l’esforç de la regidora de festes, Maria Jesus
Coronado Fuentes, per la seva entrega total en la confecció d’aquest programa d’actes.
Aquest agraïment es fa extensiu també, a totes aquelles persones que, d’una manera o d’altra,
han col·laborat en l’organització dels múltiples actes organitzats, ja siguin associacions, entitats,
col·laboradors, patrocinadors i sense cap mena de dubte, el personal de l’ajuntament, ja siguin
administratius, personal de neteja, brigada municipal i vigilants municipals.
Tots ells han fet la feina de confeccionar, planejar, preparar i coordinar tots els actes i, ara és el
moment d’engrescar als veïns i veïnes per tal d’omplir els carrers i les places del poble per retrobarnos amb familiars i amics.
Així que, us animo a viure-la intensament, sempre amb alegria, tolerància i respecte.
I us desitjo, com a alcalde dels Pallaresos, que fruïu de la nostra Festa Major!
Bones festes!
Visca els Pallaresos!
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FESTES D’ESTIU

PATRÓ SANT SALVADOR 2022
DISSABTE 23 DE JULIOL

DIUMENGE 24 DE JULIOL

DE 18 A 19:30 h

A LES 12 h

Al local del C.E. KARATE YONDAN DOJO,
carrer Major, 13, local 2

EXHIBICIÓ DE KARATE KYOKUSHIN

El Club de Karate Yondan Dojo Els Pallaresos,
ens oferirà una exhibició de Karate
Kyokushin, de kata, defensa personal,
tècnica de combat i trencaments de fustes
i elements, amb una classe oberta a tots els
públics. No és necessari realitzar inscripció.
Vine amb ganes de gaudir de la disciplina
d’aquest esport! Us hi esperem!

A LA PLAÇA DEL CASTELLOT

VERMUT

Vine a la plaça del Castellot per fer
un vermut ben mogut amb el DJ Juan
Domínguez, productor i locutor a LOCA FM.
Venda 3€/tiquet, al lloc de l’acte. Col·labora
l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PALLARESOS
PARK. Tota la recaptació es destinarà a
Cáritas interparroquial Els Pallaresos.

DIJOUS 28 DE JULIOL

A PARTIR DE LES 20.30 h

A LES 18 h

SOPAR DE MOTXILLA

SORTEIG DE LES LLOTGES
DE FESTA MAJOR

A LA PISTA DE PALLARESOS PARK
Podeu reservar les vostres taules, a
l’Ajuntament, fins al dia 19 de juliol.

A LES 23 h
GRUP READY TO ROCK

Comencem la nit de festa amb l’animació del
millor grup de versions Tarragoní de rock &
roll, que ens presentarà un potent repertori
nacional i internacional. Gaudirem de tots
els clàssics de les bandes més sonades i
reconegudes del gènere, i gaudirem de
valent l’inici de les festes!

DE LES 20.30 h A LES 24 h
JOCS INTERACTIUS

Vine a xalar, amb els més petits de la
casa, de l’aventura més extrema, de la
mà d’espectacles interactius, per gaudir
d’una nit d’inflables amb el futbolí humà,
el bou mecànic, la pista americana i per
descomptat, molta diversió!

A L’AJUNTAMENT (Sala de plens)
Preu de la llotja individual (6 cadires): 65 €
Preu de la llotja familiar (10 cadires): 100 €
Llotja individual en testera (6 cadires): 40 €
Venda de llotges: a partir del 19 de juliol a
l’Ajuntament

A LES 19.30 h

AL GIMNÀS DE L’ESCOLA SANT SEBASTIÀ

DEFENSA PERSONAL PER TOTHOM

Els professors del Club Judo Els Pallaresos us
han preparat una classe gratuïta de defensa
personal orientada a tot tipus de públic.
Els nens de 12 a 15 anys han d’anar
acompanyats d’un adult.
No és necessari realitzar inscripció.
Requisits: portar roba esportiva i ampolla
d’aigua.
Vine amb moltes ganes de suar i aprendre!
T’ESPEREM!

A LES 22.30 h

A LA PISTA DE LA SALA POLIVALENT

CINEMA A LA FRESCA

La pel·lícula serà escollida per votació
popular.
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DIVENDRES 29 DE JULIOL

DISSABTE 30 DE JULIOL

A LES 19 h

A LES 9 h

COMIAT I PROCLAMACIÓ DELS
REPRESENTANTS DEL PUBILLATGE

23è CAMPIONAT SOCIAL DE PETANCA
VILA DELS PALLARESOS

AL CENTRE JUJOL

Proclamació de l’Hereu i la Pubilla del 2022,
de la mà dels representants de la Casa de la
Vila i comiat dels representants emèrits. En
acabar hi haurà berenar per tothom.

A LES 19 h

A LA PISTA DE PALLARESOS PARK

CURSA D’ORIENTACIÓ NOCTURNA

El Castellot Orienteering, és una cursa
d’orientació seminocturna pels boscos i
camins de Pallaresos Park amb sortida des de
la pista esportiva.
Lloc i hora: Pista esportiva de Pallaresos Park.
La sortida i arribada, centre de competició.
HORARI:
19 h – Obertura del centre de competició i
inscripcions.
19.40 h - Xerrada del funcionament de les
curses d’orientació.
20 h – Sortida en massa del circuit 15 fites,
categories Open Home i Open Dona.
22 h- Tancament del centre de competició.
Hi haurà un circuit de 15 fites. Es pot fer
individual o en equip, amb classificació
individual.
INSCRIPCIONS INDIVIDUALS 3 €/adult
Al correu: cesensefronteres@gmail.com
Organitza Club Excursionista Sense Fronteres
amb la col·laboració de l’Ajuntament dels
Pallaresos.

A LA PISTA ONZE DE SETEMBRE

Col·labora: Club Petanca Els Pallaresos

DE 9 h A 13 h i DE 17 h A 20 h
A L’AJUNTAMENT

AMB UNA VEGADA NO N’HI HA
PROU, VINE A DONAR SANG A
L’AJUNTAMENT!

Per a tu, la donació és un acte segur i gens
dolorós, per als altres pot suposar la vida.
Vine a donar sang! Et sentiràs orgullós de
poder ajudar!

A LES 12 h

AL CARRER ALT - CENTRE JUJOL

VERMUT RUMBERO

Gaudeix d’un vermut amb pinxo de truita +
canya o vermut, amb l’ambient més rumbero
de la mà d’en Sergi i en Rafalitu.
Col·labora: Penya Nàstic dels Pallaresos
Venda de tiquets a l’Ajuntament: 3 €/tiquet

A LES 19 h

A L’AVINGUDA GENERALITAT

12a BAIXADA DE CARRETÒMINES

Vine a gaudir de la 12a Baixada de
Carretòmines amb la creació de la teva i fesnos vibrar de valent! No t’ho perdis! Riuràs i
passaràs una estona divertida.
Inscripcions: a l’Ajuntament fins al dia 28 de
juliol

A PARTIR DE LES 23 h

A PARTIR DE LES 21.30 h

POOL PARTY - FESTA EIVISSENCA

SOPAR DE MOTXILLA

A LA PISCINA MUNICIPAL

No et pots perdre la millor festa temàtica,
vestit de blanc i a punt per remullar-te, i
per descomptat, per no parar de ballar les
cançons més sonades de l’estiu!
Venda de tiquets a l’Ajuntament:
3,5 €/tiquet (inclou refresc o mojito)
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A LA PISTA DE LA SALA POLIVALENT
Inscripcions: a l’Ajuntament, fins al dia 27

A LES 23 h
GRUP LA HABANA

Agustí Aspa vindrà per amenitzar-nos la
nit amb el seu grup musical per ballar,
saltar i cantar de valent amb els ritmes més
tropicals.

DIUMENGE 31 DE JULIOL

DILLUNS 1 D’AGOST

A LES 12 h

A LES 19 h

DESPERTADA DEL PATRÓ

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR

DAVANT LA CASA DE LA VILA
Vine a fer soroll a la despertada del patró!
Gaudeix d’una bona remullada, i per finalitzar
el recorregut, vine a refrescar-te amb un bon
vermut i molt bona música al carrer Alt.
Recorregut: Sortida des de davant
l’Ajuntament, Carrer Jujol, Carrer Nou, Carrer
Major, Carrer Clotas, Avinguda Catalunya,
Carrer Mestre Rosari, Carrer Alt.
Col·labora: Colla Gegantera dels Pallaresos i
l’Afer de la Dona.

A LES 19 h

SORTIDA DES DE DAVANT L’AJUNTAMENT

BICICLETADA POPULAR

Vine a passar una bona estona i fes esport
amb nosaltres!
En acabar la bicicletada, hi haurà berenar per
tots els participants.
Inscripcions i recollida de dorsal: a
l’Ajuntament fins al dia 28 de juliol
Primer sortirà el recorregut curt, i
seguidament, el llarg.
Recorregut curt: Av. Catalunya, C. Jujol
(costat de la piscina), C. Cometa, C.
Tarragona, C. Mestre Rosari (i a la dreta), C.
Jujol i Av. Catalunya amb arribada a l’escola
Sant Sebastià.

AL CENTRE JUJOL

A càrrec de la Sra. Teresa Rigau, veïna dels
Pallaresos, de Ca Marxant. Catedràtica del
Departament de medicina i cirurgia animal
de la UAB.

A CONTINUACIÓ
CÒCTEL I BRINDIS AMB CAVA
A LES 21 h

A LA PISTA DE LA SALA POLIVALENT

SOPAR MUSICAL A LA FRESCA, A
CÀRREC DE L’AFER DE LA DONA, AMB
LA BANDA DEL COCHE ROJO
LLESCA DE FORMATGES, LLESCA
D’EMBOTITS o LLESCA VEGETAL.
Escull la que més t’agradi!
Preu del tiquet (llesca + beguda): 5 €
(A l’hora d’adquirir els tiquets, s’haurà
d’escollir la llesca)
Venda de tiquets a l’Ajuntament, fins al dia
26 de juliol. Col·labora: Ajuntament dels
Pallaresos.

A LES 23 h

Vols ballar de valent? Vols riure de valent?
Amb la BANDA DEL COCHE ROJO no
podràs estar-te quiet!

Recorregut llarg: Av. Catalunya, C. Jujol
(costat de la piscina), C. Cometa, C.
Tarragona, Av. Catalunya, C. Eixerit, C.
del Sol, plaça de l’Era, camí Antic Corriol
dels Plans, Camí dels Plans, Av. Onze de
setembre, C. Segadors, C. Tarragona, Av.
Catalunya amb arribada a l’escola Sant
Sebastià.
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DIMARTS 2 D’AGOST

DIMECRES 3 D’AGOST

DE LES 19 h FINS A LES 22 h

A LES 17:30 h

FIRA D’ARTESANS

GIMCANA FAMILIAR

AL CARRER NOU

PELS CARRERS DEL NUCLI URBÀ

EXHIBICIÓ DE BALL

Vine a gaudir d’una exhibició de ball, amb
berenar inclòs, amb el grup RUBENS.
A càrrec de l’Associació de Jubilats.

Has de superar tots els obstacles. Si ho fas,
seràs una família invencible! En acabar, tots
xalarem d’una gran festa HOLY!
Trobada a la plaça del carrer Nou, 46
Inscripcions: a l’Ajuntament fins al dia 1
d’agost
Col·labora: Colla Gegantera dels Pallaresos

A LES 23 h

A LES 18 h

1a EDICIÓ PALLAFEST

MOSTRA DEL MUSEU VIRTUAL DELS
PALLARESOS

A LES 18 h

AL CARRER ALT

A LA PISTA DE LA SALA POLIVALENT
No et pots perdre el doble concert organitzat
a la pista de la sala polivalent, de la mà
de CHICANOS, en primera instància i
seguidament, ANKOR, que ens faran gaudir
de bona música i d’un espectacle que no
deixarà ningú indiferent.
Serà una nit per no parar de ballar i xalar de
valent!

A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT
Col·labora: Associació Experiències i
Històries Culturals

A LES 23 h

A LA PISTA DE LA SALA POLIVALENT

NIT D’HIPNOSI DE COMÈDIA A
CÀRREC DE L’ARYEL ALTAMAR

El poder de la ment és il·limitat, però
fins que no ho comprovem en primera
persona, costa molt de creure. Observarem
l’espectacularitat de la hipnosi amb la millor
complicitat, elegància i respectuositat amb
tothom.
Un show per viure’l en primera persona,
sigui com a espectador o com a voluntari,
on grans i petits recordaran, per sempre,
aquesta experiència única.
L’espectacle dura entre 60 i 75 minuts, i està
adreçat a totes les edats.
(Es precisarà silenci per part del públic, sobretot de la
canalla).
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DIJOUS 4 D’AGOST

DIVENDRES 5 D’AGOST

A LES 17 h

DE 12 h A 13 h i DE 18 h A 20 h

CAMPIONAT DE DÒMINO

OBERTURA EXPOSICIÓ DE L’AFER
DE LA DONA “ANTIGUES I NOVES

AL LOCAL DE L’ASSOCIACIÓ DE LA GENT
GRAN (C. Alt, 23)
Col·labora: Associació de la Gent Gran dels
Pallaresos

A LES 18 h

A LA FONT DE LA MINA

ESPECTACLE INFANTIL

SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE JUJOL
TECNOLOGIES, I DOCUMENTS ANTICS”

A LES 18 h

DAVANT L’AJUNTAMENT

ESCAPE ROOM CIRCUS

“ANTIGUES I NOVES TECNOLOGIES, I
DOCUMENTS ANTICS”
Vine! Segur que veuràs algun estri, màquina,
aparell o instrument que ja tenies oblidat!

El ceptre del Rei del circ ha estat robat durant
la nit. La direcció del circ del misteri ha decidit
contractar els nostres serveis, com a detectius
privats, per localitzar el tresor abans que sigui
massa tard. Si abans de mitjanit no enxampem
al lladre i recuperem l’objecte, l’equilibri entre
el BÉ I EL MAL deixarà d’existir i serà catastròfic.
Sereu capaços de desxifrar els enigmes?
Durada aproximada de 60 min. per equip. Entre
5 i 10 persones. Sortida cada 5 minuts des de
davant l’Ajuntament. Per totes les edats (els
menors de 10 anys han d’anar acompanyats
d’un adult). Inscripcions: a l’Ajuntament, fins al
dia 4 d’agost.

A LES 23 h

A LES 22.30 h

ESPECTACLE “MENÉALO TOUR BUS de
MÁS & MÁS”

CORREFOC DE FESTA MAJOR

Vine amb els més petits de la casa, a
descobrir una nova temàtica de joc,
perquè no parin de gaudir amb els pirates a
l’abordatge!

A LES 19 h

SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE JUJOL

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE
L’AFER DE LA DONA

A LA PISTA DE LA SALA POLIVALENT

Cordeu-vos els cinturons i prepareu-vos
per viatjar pels millors èxits musicals de
tots els temps. El nostre Menéalo Tour Bus
amb el seu pilot NACHO LASCASAS i tota
la seva tripulació de ballarines, xanquers
i altres personatges, ens portarà des del
“pachangueo” més ballat, fins als èxits més
actuals. Amb molts regals i sorpreses. Així
que prepareu-vos per una gran nit amb
nosaltres. BON VIATGE!

A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Petits i grans hi esteu tots convidats! Posa’t
la protecció convenient i balla de valent amb
els diables!
Recorregut: Plaça de l’església, Carrer Nou,
Carrer Jujol, Carrer Gaudí, Carrer Llibertat,
Avinguda Catalunya, Carrer Unió.
Col·labora: Ball de Diables dels Pallaresos

A LES 24 h

A LA PISTA DE LA SALA POLIVALENT

ORQUESTA CENTAURO

Gaudeix de l’espectacle que tancarà la nit,
ple d’elegància, diversió, professionalitat i
sobretot bona música. Són la combinació
perfecta perquè sigui una de les millors
orquestres del moment.
Vine a passar-t’ho d’allò més bé, amb la
singularitat de l’Orquestra Centauro!
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DISSABTE 6 D’AGOST
A LES 11 h

DES DE L’AJUNTAMENT I FINS A L’ESGLÉSIA
DE SANT SALVADOR

ANADA A OFICI

La Corporació Municipal sortirà de
l’Ajuntament precedida dels elements
del seguici popular, acompanyada
dels representants del pubillatge i dels
representants de les entitats del poble i la
Xaranga Tocabemolls.
Recorregut: Avinguda Catalunya, Carrer
Jujol, Carrer Nou, i plaça de l’església.

A LES 12 h

A L’ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR

MISSA SOLEMNE DE LA
TRANSFIGURACIÓ DE SANT SALVADOR
SORTINT DE MISSA i DE 18 h A 20 h

SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE JUJOL

OBERTURA EXPOSICIÓ DE L’AFER
DE LA DONA “ANTIGUES I NOVES

TECNOLOGIES, I DOCUMENTS ANTICS”

A LES 13 h

AL CARRER ALT – CENTRE JUJOL

VERMUT A LA FRESCA

Vine i frueix d’un vermut a la fresca de la mà
del Ball de Diables dels Pallaresos, ambientat
amb el grup de versions, amb més goig,
anomenat EL ÚLTIMO VINILO.
Venda de tiquets a l’Ajuntament: 3 €/tiquet
Col·labora: Ball de Diables dels Pallaresos

A LES 18 h
PLANTADA DEL BESTIAR
A LES 19 h
INICI DEL RECORREGUT
A LA PLAÇA DE L’ERA

15è ANIVERSARI DE LA MULASSA

Hem de celebrar el seu aniversari i per això
has de venir a veure-la ballar com mai l’has
vist! Vindran molts “amics” i “amigues” seves
que no es volen perdre la festa! I la Xaranga
Tocabemolls, ens acompanyarà en tot
moment, amb la seva gresca i alegria!
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A LES 20 h

A LA PISTA DE LA SALA POLIVALENT

EL CONCERT DE TARDA

No et perdis el concert més esperat de l’estiu.
L’orquestra NOVA BLANES amb la cobla
interpretada per 11 músics i 4 cantants, ens
oferirà música en directe al 100% que ens
farà complaure els nostres sentiments.

A LES 23.30 h

DES DEL CARRER ALT

DESPERTADA DELS GEGANTS

Baixem junts a la revetlla! Amb
l’acompanyament de la xaranga Tocabemolls.
Recorregut: Carrer Alt, Carrer Nou, Carrer
Clotas, Av. Catalunya, pista Sala polivalent.
A la pista, els Gegants dels Pallaresos ens
oferiran una ballada amb la ja tradicional
cançó AMPARITO ROCA. Vinga, tots a ballar!

A LES 24 h

A LA PISTA DE L’AVINGUDA ONZE DE
SETEMBRE

DJ JUAN DOMÍNGUEZ

El millor DJ del moment vindrà a punxar la
millor música pels més joves del poble! Vine
a cantar, saltar i ballar fins que el cos et digui
prou!

A LES 00.30 h

A LA PISTA DE LA SALA POLIVALENT

ORQUESTRA NOVA BLANES

Continua la festa amb l’orquestra NOVA
BLANES. Vine i balla, salta, riu, i passa-t’ho bé
amb els amics i coneguts que trobaràs!

EN ACABAR L’ORQUESTRA

En acabar amb l’Orquestra Nova Blanes,
podrem ballar fins que surti el sol amb la
discomòbil.
Col·labora ORGANITZACIONS ARTÍSTIQUES
FALGUERA.

DIUMENGE 7 D’AGOST
DE 12 A 13 h

A LES 21 h

OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ DE L’AFER
DE LA DONA

SOPAR “PA AMB TOMÀQUET”

SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE JUJOL
“ANTIGUES I NOVES TECNOLOGIES, I
DOCUMENTS ANTICS”

A LES 12 h

A LA PISTA DE LA SALA POLIVALENT
Podeu reservar les vostres taules a
l’Ajuntament fins al dia 2 d’agost.
Venda de tiquets a l’Ajuntament: 2 €/tiquet.
Se serviran fins a 400 racions.

DAVANT EL XIRINGUITO DE LA PISCINA

A LES 22.30 h

Gaudeix d’un vermut molt refrescant davant
del xiringuito de la piscina.
Preu: 3 € (es pagaran el mateix dia)
Col·labora: Bar ENTRE TAPES I LLESQUES

MONÒLEG “LA NOCHE DE PARRADO”

VERMUT AMB EL GRUP DE DUENDE

DES DE LES 11 h FINS A LES 14 h
AL CARRER JUJOL

TOBOGAN GEGANT

T’esperem, ja siguis petit o gran, per gaudir
de valent, del supertobogan gegant aquàtic
més divertit! No t’ho perdis!

D’11 h A 14 h i DE 16 h A 19 h
A LA PISCINA MUNICIPAL

DIVERSIÓ AMB MÚSICA I INFLABLES

Venda de tiquets a l’Ajuntament: 1 €/tiquet.
Hi haurà dos torns, d’11 h a 14 h i de 16 h a 19 h
(La mateixa persona no pot adquirir tiquets
per als dos torns)
Aforament limitat a 180 persones per cada
torn.
Aquest dia, els abonaments de la piscina no
seran vàlids.

A LA PISTA DE LA SALA POLIVALENT

Victor Parrado arriba per compartir el seu
bon rotllo, la seva bona energia i la seva visió
positiva de la vida. Als seus 40 anys ens farà
prendre part de les seves anècdotes i el seu
punt de vista.
La meva pregunta és: T’atreveixes a rebre la
seva dosi de parradista?

A LES 24 h

AVINGUDA CATALUNYA

CASTELL DE FOCS

I per finalitzar la nostra Festa Major d’estiu,
gaudirem de l’espectacular castell de focs
que ens oferirà la pirotècnica TOMÀS.

A LES 18 h

A LA CRUÏLLA DEL CARRER NOU

DIADA CASTELLERA

Amb l’exhibició de les colles castelleres
Xiquets del Serrallo, Colla Castellera de Sant
Pere i Sant Pau, i els Xiquets de la Torre.
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LLESCA + BEGUDA
A ESCOLLIR ENTRE:
1.- LLESCA DE PA AMB TOMÀQUET I FORMATGES

2.- LLESCA DE PA AMB TOMÀQUET I
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EMBOTITS

3.- LLESCA “VEGETAL”

Preu: 5 €/tiquet (llesca + beguda)
Beguda de més a més: 1 €/llauna
Hi haurà:
Llimonada
Bitter Kas
Taronjada
Cervesa
Coca-Cola
Aigua
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A l’hora d’adquirir els tiquets,
s’haurà d’escollir la llesca.
Venda de tiquets a l’Ajuntament,
fins al dia: 26/07/2022
QUEDA PROHIBIT PORTAR NEVERES I BEGUDA
DE L’EXTERIOR

Aforament limitat

NORMES DE SEGURETAT

DEL CORREFOC

PER ALS PARTICIPANTS:

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:

•

Portar roba de cotó preferiblement
vella, amb mànigues i pantalons
llargs.

•

Retirar tots els vehicles dels carrers
de l’itinerari.

•

Portar un barret amb ales que
cobreixi tot el cap i tapar-se el
clatell amb un mocador de cotó.

•

Abaixar els portals metàl·lics o
persianes en els edificis que en
disposin.

•

Protegir-se els ulls.

•

•

Portar el calçat adequat (esportiu,
de muntanya, etc.)

Protegir els vidres de les finestres,
portes i aparadors amb cartons
gruixuts.

•

•

Tenir cura de tapar-se les orelles
per disminuir els sorolls de les
explosions pirotècniques.

Enrotllar tots els tendals exteriors
dels habitatges i locals.

•

•

No demanar aigua als veïns.

No tirar aigua als participants ni
als espectadors del correfoc per la
perillositat que representa.

•

Obeir les indicacions dels serveis
d’ordre públic i de sanitat.

•

Desconnectar tot tipus d’alarmes.

•

•

Queda prohibit portar productes
pirotècnics particulars, havent-se
d’utilitzar únicament els preparats
pels organitzadors.

Retirar de la via pública qualsevol
objecte que pugui dificultar el
pas dels actors, organitzadors i
participants al correfoc.

•

Respectar les figures de foc, els
seus portadors, i els músics.

•

Adoptar una actitud correcta amb
els diables i no obstaculitzar el pas
ni fer-los caure.

•

Seguir en tot moment les
indicacions dels diables.

•

Assabentar-se abans de l’inici del
recorregut del correfoc i dels punts
d’assistència sanitària.

•

En el cas de sofrir cremades,
dirigir-se immediatament als punts
d’assistència sanitària.

•

En el cas de perill, seguir les
instruccions dels diables.

Ajuntament dels Pallaresos
Regidoria de Festes
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CARRETÒMINES
ELS PALLARESOS 2022
Normativa de rigorós compliment per als participants.
Abans de començar la competició, el director de la
cursa, serà l’últim en recórrer el circuit, tant de baixada
com de pujada, acompanyat dels participants.
L’acte és estrictament cultural i didàctic i els participants
es comprometran a no exhibir cap tipus de manifestació
política i/o ideològica, al seu vehicle/carretòmina i/o al
seu vestuari.
A.- Control de pista per jutges tècnics:
1. Portaran una bandera verda i una de groga,
essent la verda de via lliure i la groga de perill i
Stop.
2. Controlaran que el públic no abordi la calçada i
que es quedi al seu lloc.
3. Controlaran l’estat dels pneumàtics i de les bales
de palla de l’arribada.
4. No es donarà el tret de sortida a cap participant
mentre hi hagi públic a la pista i a la calçada.
5. Els comissaris disposaran de xiulets i les seves
indicacions s’hauran de respectar en tot moment. En cas contrari, és a dir, que s’ometi el que
dictamina aquest reglament, s’aturarà la carrera.
B.- Respecte al públic:
1. Haurà de quedar-se a la vorera, per darrere de
les tanques i balises; i atendrà les indicacions
ordenades pels jutges de pista.
2. Està totalment prohibit llençar objectes a la calçada i als participants, que puguin ser un perill per
al desenvolupament de la competició.
C.- Respecte als participants:
1. Hi pot participar tothom.
2. Els menors d’edat hauran de portar una autorització signada pel tutor/a i presentar-la al moment
de la inscripció, acompanyats pel mateix.
3. Portaran un casc integral. Està prohibit anar amb
xancletes de platja o amb qualsevol altre tipus
de calçat que deixi els dits i els talons dels peus
a l’aire lliure.
4. Està totalment prohibit participar sota els efectes
de l’alcohol o d’haver consumit substàncies que
minvin o redueixin les capacitats de reflexe.
5. És recomanable portar guants, genolleres, colzeres o un altre protector que millori la seguretat.
6. Queda prohibit portar màniga curta i pantaló
curt.
7. Durant la cursa, no es podran fer maniobres que
pugui posar en perill la seguretat del públic i
altres.
La Baixada de Carretòmines no és una cursa ni una
competició, sinó una manera de divertir-se i de fer
espectacle.

D.- Respecte a la carretòmina:
1. No podrà portar sortints tallants, petards o artefactes pirotècnics o cristalls.
2. Serà necessari que porti un dispositiu d’enganxar
i arrossegar, un pel davant i l’altre pel darrere per
a remolcar. No s’usarà parabrisa.
3. El pes màxim per una carretòmina d’un ocupant o
dos és de 200 kg.
4. Els frens poden ser hidràulics, mecànics a sabata,
tambor o disc, o un altre sistema amb eficàcia
equiparable i demostrada.
E.- Respecte a la construcció de la carretòmina:
1. En aquesta competició, que és per gravetat,
el terra de la carretòmina ha de ser tot seguit,
sense forats i sense que es puguin introduir peus
o mans sota de la mateixa. Disposarà de frens.
De direcció, bé en rodes davanteres o posteriors
i el conductor pot anar assegut o tombat, però
mai de peu. La carretòmina pot portar rodes de
goma, plàstic, fusta o rodaments, amb o sense
aire, i amb un mínim de dues rodes.
2. No podran vessar oli, ni líquids, que perjudiquin
l’adherència dels participants.
F.- El remuntador o remolc de tornada a la sortida:
Igual que en la competició, els participants portaran la
mateixa mesura de seguretat que en la cursa o competició, obeint les ordres dels conductors dels quads.
G.- Megafonia:
A més a més de la música, hi haurà un locutor que podrà
informar als jutges, als participants, al públic i al director
de la cursa.
H.- Premis:
Hi haurà tres categories, amb tres premis inclosos en
cadascuna de les classificacions:
1. Reciclatge: Es valorarà el material emprat en
la realització de la carretòmina, premiant si és
reciclat.
2. Ingeni: Es valorarà l’ingeni, la creativitat,
l’originalitat, la innovació i l’esperit esportiu.
3. Velocitat: Es valorarà el temps que tarda des de
l’inici fins l’arribada a la meta.
Els jutges valoraran segons el seu criteri les categories
anteriors.
No s’admetran més de 25 inscripcions a la cursa, que
es realitzaran a l’Ajuntament dels Pallaresos, en horari
d’atenció al ciutadà.
L’organització es reserva el dret de realitzar els canvis
convenients quan siguin necessaris.
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
REGIDORIA DE FESTES
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LLOTGES DE
FESTA MAJOR 2022
VENDA DE LLOTGES

A partir del 19 de juliol de 2022
Lloc: Oficines de l’Ajuntament
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Preu llotja individual en tastera (6 cadires): 40€
(retorn de 5€ amb la devolució de la clau)
Preu llotja individual (6 cadires): 65€
(retorn de 5€ amb la devolució de la clau)
Preu llotja familiar (10 cadires): 100€
(retorn de 5€ amb la devolució de la clau)

Només s’acceptaran pagaments amb targeta bancària o
transferència bancària.

SORTEIG DE LLOTGES

Dijous 28 de juliol de 2022 a les 18.00 hores

LLOC DEL SORTEIG

Sala de plens de l’Ajuntament
Recollida de claus a partir del mateix dia del sorteig
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Full d’inscripcions familiar Festa Major 2022
Les inscripcions les ha d’efectuar una persona adulta. En el cas de la bicicletada familiar, els
menors de 12 anys han d’anar acomanyats. Cal lliurar el present full a l’Ajuntament.

Nom i cognoms del representant: .....................................................................................
Edat: .......................................Telèfon: ..............................................................................

INSCRIPCIONS DELS PARTICIPANTS:
Noms:

Edats:

• Baixada de Carretòmines:
................................................................................................................... .....................
................................................................................................................... .....................
................................................................................................................... .....................
• El Castellot Orienteering:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

.....................
.....................
.....................
.....................

• Gimcana familiar:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

• Bicicleta familiar:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
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TELÈFONS D’INTERÈS GENERAL
Ajuntament dels Pallaresos ............................................................................... 977 61 06 00 / 977 61 06 27
Vigilants municipals............................................................................................................... 616 02 80 99
Biblioteca municipal .............................................................................................................. 977 62 65 45
Escola Bressol municipal ........................................................................................................ 977 26 06 25
Escola Sant Sebastià .............................................................................................................. 977 61 05 39
Escola Arquitecte Jujol .......................................................................................................... 977 62 71 24
Institut Els Pallaresos............................................................................................................. 977 62 72 03
Dispensari mèdic ................................................................................................................... 977 61 07 62
Urgència CAP Sant Salvador .................................................................................................... 977 52 29 27
Correus ................................................................................................................................ 977 62 72 96
Parròquia Sant Salvador ......................................................................................................... 639 04 99 34
Protecció Civil....................................................................................................................... 977 22 13 12
Atenció al Ciutadà de la Generalitat ...................................................................................................... 012
Servei d’Emergències de la Generalitat ................................................................................................... 112
Hospital Joan XXIII................................................................................................................ 977 29 58 00
Hospital Santa Tecla............................................................................................................... 977 25 99 00
Creu Roja (Ambulàncies)......................................................................................................... 977 22 22 22
Centre de Gestió Cadastral ...................................................................................................... 977 24 58 00
BASE (Gestió d’ingressos Locals) ............................................................................................. 977 25 34 03
Servei d’atenció a la Dona en situació de violència...................................................................... 900 90 01 20

COL·LABORADORS ACTES FESTA MAJOR 2022
• SUPERMERCAT SPAR
• GRÀFIQUES DARC
• ORGANITZACIONS ARTÍSTIQUES
FALGUERA
• EMATSA
• ASSOC. DE PUBILLATGE DELS
PALLARESOS
• CLUB EXCURSIONISTA SENSE
FRONTERES
• ASSOC. DE JUBILATS
• ASSOC. DE VEÏNS DE PALLARESOS
PARK
• EZESERVEIS
• BAR ENTRE TAPAS ENTRE Y
LLESCAS, S.L.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORN DE PA GISBERT
FORN DE PA ELS PALLARESOS
FUNDACIÓ EN XARXA
COLLA GEGANTERA DELS
PALLARESOS
BALL DE DIABLES DELS
PALLARESOS
CLUB JUDO ELS PALLARESOS
PENYA NÀSTIC ELS PALLARESOS
CLUB
FUTBOL BASE ELS PALLARESOS
CLUB PETANCA DELS PALLARESOS
AFER DE LA DÓNA

AVÍS DE L’ORGANITZACIÓ
Tots els actes seran gratuïts, excepte en els que s’hi especifica el preu. La comissió de Festes es reserva
el dret de modificar, anul·lar o canviar d’ubicació o horari, qualsevol acte. Queda totalment prohibida la
col·locació de taules i cadires a la zona de ball de la pista poliesportiva, excepte en els actes en que la
organització així ho disposi.
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