
        DIVENDRES 28 D’AGOST 
SURT A LA FRESCA!

A les 22:30 hores
a la pista poliesportiva del carrer Tarragona 
havaneres a càrrec de la NEUS MAR
Aforament limitat. 
Reserveu els vostres seients al mail 
tiquets@ajuntamentdelspallaresos.cat 
o al telèfon 977 610 600.

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 què l’ organització així ho disposi.
Demanem a tots els nostres veïns 
que atesa la situació excepcional que 
estem vivint, segueixin les directrius del 
personal encarregat, complint sempre 
amb les mesures de seguretat, així com 
respectant les distàncies establertes.

GAUDIM 
DE LA NOSTRA 
FESTA MAJOR 
D’ESTIU!



FESTA MAJOR 
dels Pallaresos 2020

        DIVENDRES 7 D’AGOST

A les 22:30 hores
a la pista Poliesportiva del carrer Tarragona, 
CINEMA A LA FRESCA!
Escollirem la pel·lícula entre tots, mitjançant 
les xarxes socials.
Aforament limitat. 
Reserveu els vostres seients al mail 
tiquets@ajuntamentdelspallaresos.cat 
o al telèfon 977 610 600.

        DISSABTE 8 D’AGOST
 
A les 20 hores
a la pista poliesportiva del carrer Tarragona 
els més petits podran gaudir de l’espectacle 
“ESSÈNCIES”
Aforament limitat. 
Reserveu els vostres seients al mail 
tiquets@ajuntamentdelspallaresos.cat 
o al telèfon 977 610 600.

A les 22:30 hores
a la pista poliesportiva del carrer Tarragona
CONCERT de nit amb l’orquestra 
CIMARRON, Elegància, diversió, 
professionalitat i bona música, tot això fan 
que sigui una de les millors orquestres del 
moment.
Aforament limitat. 
Reserveu els vostres seients al mail 
tiquets@ajuntamentdelspallaresos.cat 
o al telèfon 977 610 600.

        DIUMENGE 9 D’AGOST

A partir de les 12 i fins a les 14 hores
des de les vostres llars, balcons, terrasses i 
jardins, podreu gaudir i animar la XARANGA 
TOCABEMOLLS, que ens oferirà un concert-
vermut itinerant pels carrers del nostre poble. 
Iniciarem la cercavila rodada, des de l’Avinguda 
Catalunya, passant pels carrers, Unió, av. 
Bofarull, carrer Jujol, carrer Alt, carrer Nou, 
carrer Eixerit, carrer Tarragona, carrer Segadors, 
av. Generalitat, av. Parlament, carrer Maragall, 
av. President Tarradellas, carrer Guimerà, av. 
Onze de Setembre, carrer Priorat, carrer Gregal, 
carrer Mestral, av. Rosa dels Vents, av. Onze de 
Setembre, camí dels Plans, Prolongació Camí dels 
Plans, av. Corts Catalanes, carrer Prats de Motllo, 
carrer Unió, carrer Gaudí, carrer Jujol, ctra. Stes. 
Creus, fins a Pallaresos Park, entrant pel carrer 
Major, plaça Castellot, carrer Llarg, carrer Lliris, 
carrer Torres i tornada cap a l’Ajuntament. 
Animem a tots els veïns a gaudir de la Xaranga 
des de casa!

A les 22:30 hores
a la pista poliesportiva del carrer Tarragona
monòleg a càrrec del JAVI SANCHO, 
que ens farà riure de debò! 
Aforament limitat. 
Reserveu els vostres seients al mail 
tiquets@ajuntamentdelspallaresos.cat 
o al telèfon 977 610 600.

A partir de les 24 hores
el BALL DE DIABLES DELS PALLARESOS, 
ens ajudarà a acomiadar la nostra FESTA.
Col·labora el BALL DIABLES DELS PALLARESOS.

        DIVENDRES 17 DE JULIOL

A les 22 hores
a la pista poliesportiva del carrer Tarragona  
CONCERT DE SARDANES AMB LA COBLA 
REUS JOVE
Aforament limitat. 
Reserveu els vostres seients al mail 
tiquets@ajuntamentdelspallaresos.cat 
o al telèfon 977 610 600.

        DIVENDRES 31 DE JULIOL

Ales 22:30 hores
a la pista poliesportiva del carrer Tarragona  
HAVANERES AMB EL GRUP PORT BO
Aforament limitat. 
Reserveu els vostres seients al mail 
tiquets@ajuntamentdelspallaresos.cat 
o al telèfon 977 610 600.

        DIMECRES 5 D’AGOST

A partir de les 20 hores
al carrer Alt, davant el Centre Jujol
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec del Senyor Jaume Parés Puvill, 
President de l’ ASSOCIACIÓ DE JUBILATS 
DELS PALLARESOS, amb motiu del 40 
aniversari de l’entitat. A l’acte hi assistiran l’ 
“Hereuet” i la “Pubilleta”.

A continuació 
podrem gaudir del 
petit concert de Música de Cambra a càrrec 
de  La BEAT BAND&SYMPHOCAT que ens 
oferirà una sèrie de peces molt significatives 
de Jazz, Swing, Bossa nova, orquestrals i de 
música clàssica. 
Aforament limitat. 
Reserveu els vostres seients al mail 
tiquets@ajuntamentdelspallaresos.cat 
o al telèfon 977 610 600.

        DIJOUS 6 D’AGOST

A les 20 del vespre
MISSA SOLEMNE DE LA TRANSFIGURACIÓ 
DE SANT SALVADOR
a l’Església del Poble

En acabar la missa, LA COLLA GEGANTERA 
DELS PALLARESOS faran una ballada a la 
plaça de l’Església.


