Del 28 de juliol
al 6 d’agost

DIMARTS 24 DE JULIOL

A les 18:00 h.
A l’Ajuntament (Sala de Plens)
SORTEIG DE LES LLOTGES DE
FESTA MAJOR
Preu de la llotja individual
(6 cadires): 65€ Preu de la llotja
individual (10 cadires): 100 €
Llotja individual lateral
(6 cadires) 40 €
Venda de llotges a partir del dilluns
16 de juliol a l’Ajuntament.

DEL DIMECRES 25 JULIOL
AL DIVENDRES 27 JULIOL

A les 19:00 h.
Al Camp de futbol municipal
3r TORNEIG FUTBOL 7
ELS PALLARESOS
Inscripció fins divendres 20 de juliol.
Preu 25 €.
Inscripció via instagram del
club@cfb.pallaresos
Col.labora Club Futbol Base
Els Pallaresos

DIVENDRES 27 DE JULIOL

A les 19:30 h.
A la zona esportiva Municipal de la
Urb. Hostalets
Gaudiu d’una exhibició de hoquei
patins amb els millors jugadors i
atreveix-te a probar els estics! (No
són necessaris patins) Enjoy hoquei!
Descobreix un nou esport d’equip al
poble a càrrec del Club Patí Quimera
dels Pallaresos
Col.labora: Club Patí Quimera
20 I Els Pallaresos

A partir de les 19:45 h.
A la Pista Esportiva de
Pallaresos Park
“El Castellot Orienteering”, una
cursa d’orientació amb sortida des
de la pista de Pallaresos Park.
Orientció semi-nocturna.
Equips/individual
Circuits Score
C1-14 fites/C2-7 fites
Inscripcions: 2 € adult
Inscripcions I información al mail:
cesensefronteres@gmail.com
(indicant nom i edat)
Col.labora: Club Excursionista
sense Fronteres

DISSABTE 28 DE JULIOL

A les 12:30 h.
A la carrer Jujol (al costat de la piscina)
MASTER CLASS ZUMBA!
Amb la instructora local
Lourdes Penas & convidat.
Venda tiquets: A l’Ajuntament.
Preu: 3 € (Els beneficis íntegres
aniran destinats a Càritas
Interparroquial Els Pallaresos,
Perafort-Puigdefí). Vine a ballar
zumba per una bona causa!
De les 16:00 fins a les 18:30 h.
Pels carrers del municipi!
GRAN CURSA CICLISTA
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
44ª edició
Amb categoría èlit, sub 23, master
+30 i master +40!
Recuperem tradicions!!
Un classic que no et pots perdre!

A les 20:00 h.
A l’Av. Generalitat (Urb. Jardins Imperi)
10a Baixada de Carretòmines
Aquest any en el seu desè
aniversari, ens farà vibrar de valent.
No t’ho perdis!
Patrocina: Tallers Roch
Patrocina: Neumàtics Sevil
A les 21:30 h.
A la Pista poliesportiva de
l’Av. Catalunya
Exhibició Karate – Kyokushinkai.
Aquesta demostració amb kijon i
Katas (tècniques d’arts marcials) i
trencament de fustes.
Col.labora: Club de Karate
Yondan Dojo
A partir de les 23 h.
A la piscina municipal (Aforament
limitat de 180 persones)
POOL PARTY “Festa Eivisenca”
Vine vestit de blanc! Amb ganes de
banyar-te i ballar!
Preu tiquet: 3,5 € (inclou refresc o
mojito). Venda a l’Ajuntament i
al Bar de la Piscina
Col.labora: Bar & Shield

DIUMENGE 29 DE JULIOL

A les 9:00 h.
A l’Av. 11 de setembre (Pista de la Petanca)
18è CAMPIONAT SOCIAL DE
PETANCA VILA DELS PALLARESOS
Col.labora: Club Petanca Els Pallaresos
De 10:00 a 14:00 h.
Al Pati del Centre Jujol
EXPOSICIÓ DE PLAQUES DE CAVA
Col.labora: Associació
Col·leccionistes de plaques de cava
Camp Tarragona.

A partir de les 12:00 h. del matí
Davant l’Ajuntament
DESPERTEM AL PATRÓ
Vine a fer soroll amb tambors i
instruments reciclats i de fabricació
pròpia (llaunes, etc.). Farem una rua
divertida amb aigua pels nostres
carrers, finalitzarem el recorregut
amb una “fantàstica sorpresa”
davant l’ajuntament.
A les 18.00 h.
A la zona esportiva Municipal de
la Urb. Hostalets
PARTIT DE FUTBOL:
SOLTERS CONTRA CASATS
Cal estar 20 minuts abans de l’inici
del partit.
Col.labora: Club Futbol Base
Els Pallaresos
A les 19:30 h.
A la pista Onze de setembre
Exhibicions de patinatge artístic i
patinatge de velocitat, la presentació
en societat de la nova gegantona
i també podreu probar patins en
classe oberta a tothom!
Vine a gaudir de la Festa Major amb
el Club Patí Quimera dels Pallaresos.
Tot això ho podreu acompanyar d’un
bon aperitiu. Us hi esperem!
Col.labora: Club Patí Quimera Els
Pallaresos
A les 21:30 h.
A la Plaça Esglèsia
Concert Havaneres, amb Neus
Mar. La Neus ha actuat a diversos
concerts, reconegudes cantades,
teatres i auditoris. Podem destacar la
seva actuació al Festival Cap Roig de
2013 com a artista local.
S’oferirà Rom Cremat als assistents.
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DILLUNS 30 DE JULIOL

A les 18:00 h.
A la Pista de Pallaresos Park
Festa de l’escuma,
i xocolatada infantil
Vine a remullar-te,divertir-te, i passar
un bona estona.
Col.labora: AAVV Pallaresos Park
A partir de les 21:00 h.
A la pista poliesportiva de l’ Av.
Catalunya
SOPAR DE MOTXILLA, podeu
reservar les vostres taules a
l’ajuntament fins el dijous dia 26
de juliol (aforament màxim 400
persones)
A les 22:30 h.
A la pista poliesportiva
CINEMA A LA FRESCA
Vine a passar una bona estona amb
LOS VENGADORES 3:INFINITY WAR!

DIMARTS 31 JULIOL

A partir 18:00 h.
Pels carrers del poble
GIMCANA FAMILIAR. Has de
superar tots els obstacles, si ho fas,
seràs una familia invencible!
Inscripcions: A l’ajuntament
Col.labora: Colla Gegantera dels
Pallaresos

L’Arcadi i la Sunsi ens faran ballar
de valent, participa a la nostra festa
major i passa-t’ho en gran.
Col.labora: Tango 2.0
De les 22:00 fins a les 23:30 h.
A la pista poliesportiva de
l’ Av. Catalunya
Milonga d’Exhibició (Tango Argentí).
Aquest cop, l’Arcadi i la Sunsi,
vindran acompanyats pels tangueros
de Tarragona.
T’ho passaràs en gran!
Musicalitza: Ana i Àngel Baile Pasión
Col.labora: Tango 2.0

DIMECRES 1 D’AGOST

Des de les 11:00 h. del matí.
A la piscina municipal
DIVERSIÓ AMB MÚSICA I
INFLABLES
Dos torns (a triar):
El primer torn serà de les 11 hores del
matí fins a les 14 hores de la tarda. El
segon torn serà de les 16 hores fins a
les 19 hores. Venda de
tiquets a 1 euro a l’Ajuntament
(aforament limitat a 180 persones).
Aquest dia elsabonaments de la
Piscina no seran vàlids.

A les 20:00 h.
Al pati de l’Escola Sant Sebastià
FESTA DE L’ESCUMA

Durant tota la tarda.
A l’Av. Catalunya
INFANTS A LA FIRA! Les atraccions
de la fira vendran a un preu popular
durant tota la jornada!
Patrocina: Atraccions Caridad Zarza

De les 21:00 fins a les 22:00 h.
A la pista poliesportiva de l’ Av.
Catalunya
Taller de Rock & roll i taller de
Milonga.

A les 17:00 h.
Sortida des de l’ajuntament on les
autoritats municipals, rebran a tot el
pubillatge per tal de dirigir-se en
comitiva fins al Centre Jujol, on es
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farà el COMIAT I PROCLAMACIÓ
DELS REPRESENTANTS DEL
PUBILLATGE
Col.labora: Associació de Pubillatge
dels Pallaresos
A partir de les 19:00 h.
Al Centre Jujol
PREGÓ DE FESTA MAJOR, a càrrec del
Mossèn Joan Miquel Bravo Alarcón,
al qui volem agraïr els seus serveis.
A partir de les 23:00 h.
A la pista Poliesportiva Once de
Setembre
Festa Jove LOCA FM . Ja tens aquí
la festa que esperaves, la festa més
jove i amb els dj’s més actuals, per
ballar tota la nit!
Una de les emissores de ràdio dance
de Catalunya presenta una festa
amb un ambient fresc i divertit, on
sentirem tots els èxits de sempre i
les últimes novetats musicals. Un
directe carregat de sorpreses amb
els Djs Victor Güell i Ricky RF.

A les 18:00i fins a les 23:00 h.
El carrer Nou. S’omplirà d’ambient
amb el Mercat d’artesans i estarà
amenitzat amb la batukada
Tympanum, que ens farà vibrar de
valent. Tots junts fem poble!
A les 20:30 h.
A la pista poliesportiva de l’Av.
Catalunya.
Concert amb l’ORQUESTRA MARAVELLA
Una orquestra molt estimada pel
nostre poble.
A les 23:00 h.
A la pista poliesportiva de l’Av.
Catalunya.
Revetlla amb l’ORQUESTRA MARAVELLA
Una orquestra que ha estat un
referent al nostre municipi!!
Serà un concert inoblidable...
T’hi esperem!

DIVENDRES 3 D’AGOST

A partir de les 11:00 h. del matí
A la Font de la Mina
Vine a disfrutar de valent amb
Tirolines. Pels més menuts i
decidits, no us ho perdeu! Passareu
una bona estona!
Col.labora: Nil Travel

Des de les 11:00 h. del matí
A la piscina municipal
DIVERSIÓ AMB MÚSICA I INFLABLES
Dos torns (a triar): El primer torn serà
de les 11 hores del matí fins a les 14
hores de la tarda. El segon torn serà de
les 16 hores fins a les 19 hores. Venda
de tiquets a 1 € a l’Ajuntament
(aforament limitat a 180 persones).
Aquest dia els abonaments de la
piscina no seran vàlids.

A les 19:00 h.
Al Centre Jujol
Espectacle infantil amb berenar
pels més petits!
GRUP D’ANIMACIÓ I TALLER,
per passar-t’ho pipa!
Col.labora: Fundació en xarxa

A les 19:00 h.
Al pati del Centre Jujol
El Mag Vidi, ens presenta Risotemagia!!
Passa un bona estona!
També tindrem un berenar que ens
oferirà l’Associació de Jubilats del
Pallaresos!

DIJOUS 2 D’AGOST
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A les 21:30 h.
A la Plaça de l’Església
Correfoc amb el Ball de Diables
dels Pallaresos, que en el seu
Cinqué Aniversari, comptarà amb les
següents colles convidades:
Ball de Diables Els 7 Pecats Capitals
de la Pobla de Mafumet, Dimonis de
Montblanc, Diables del Catllar,
Diables Guaite’ls de Calafell
Col.labora: Ball de Diables
Els Pallaresos
A les 23:00 h.
A la pista poliesportiva de
l’Av. Catalunya
GRAN BALL DE FESTA MAJOR AMB
l’ORQUESTRA HEY PACHUCOS
El grup de versions Hey! Pachucos
ha creat un xou propi que reuneix un
sòlid repertori de grans hits. Temes
de sempre i el què més sona la
present temporada. No només
toquen música sinó que també es
recreen amb teatralitat i humor,
aconseguint una posada en escena
molt original. Després del ball seguim
de festa amb DISCO MOBIL .

DISSABTE 4 D’AGOST

A les 12:30 h.
A la Font de la Mina,
Espectacle infantil!
Ens acompanyarà la Cia ¾ de 15,
amb la Festa d’Escuma, amb escuma
de colors, música i animació!!
I per amenitzar la vetllada, Europastry
oferirà als més petits, els seus DOTS
Col.labora: Espectacles Centaño
Col.labora: Europastry
A les 16:00 h.
Al Bar & Shield (Bar Piscina Mpal.)
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22è CAMPIONAT DE BOTIFARRA
DE FESTA MAJOR
Inscripcions fins a 30 minuts abans
de l’inici de les partides al mateix bar.
A partir de les 16:30 i fins a les
20:30 h. del vespre
A la Sala de plens de l’Ajuntament
AMB UNA VEGADA NO HI HA
PROU, VINE A DONAR SANG!!!
Per a tu, la donació és un acte segur
i gens dolorós. Per a altres, pot
suposar la vida. Vine a donar sang!
A les 18:00 h.
Davant de l’Ajuntament
BICICLETADA POPULAR
Inscripcions fins al dia 31 de juliol a
l’Ajuntament. Cal portar la butlleta
annexa amb les dades omplertes.
Col·labora: Supermercat Spar
De 19:00 a 20:00 h.
Al Centre Jujol
L’Afer de la Dona ens farà una
mostra de BARRETS, TOCATS i
COMPLEMENTS, en la que
col.laboraran les artistes del nostre
poble, que ens donaran a coneixer
les seves pintures.
A les 20:00 h.
A la pista poliesportiva de l’Av.
Catalunya
CONCERT de tarda amb l’orquestra
SWING LATINO
A les 21:30 h.
A la pista poliesportiva de l’Av.
Catalunya
Parlaments del Ball de Diables dels
Pallaresos

En el seu cinquè Aniversari!!
Presentació de “La Pallaresenca“
Presentació de la Colla Petita
Col.labora: Ball de Diables dels
Pallaresos
A les 23:00 h.
DESPERTADA DELS GEGANTS,
baixem junts a la revetlla! Amb
l’amenització de la Xaranga
Tocabemolls.
Recorregut: Carrer Alt, Nou, Clotas i
Pista Poliesportiva Av. Catalunya
Col.labora: Colla Gegantera dels
Pallaresos
A les 00:00 h.
A la pista poliesportiva de l’Av.
Catalunya
BALL DE NIT amb l’orquestra
SWING LATINO Elegància, diversió,
professionalitat i bona música, tot
això fan que sigui una de les millors
orquestres del moment.
Després del ball seguim de festa
amb DISCO MÒBIL

DIUMENGE 5 D’AGOST

A les 9:30 h. del matí
A la pista poliesportiva de l’Av.
Catalunya 15a DUATLÓ DE
MUNTANYA (BTT/CROSS)
Inscripcions fins a 30 minuts abans
de l’inici Import 15€
Col.labora: Nil Travel
De 12:00 a 14:00 h.
Al Centre Jujol
EXPOSICIÓ DE l’AFER DE LA DONA
L’Afer de la Dona ens faran una
exhibició de BARRETS, TOCATS i
COMPLEMENTS, en la que col.lab-

oraran les artistes del nostre poble,
que ens donaran a coneixer les seves
pintures.
A les 13:00 h.
Al pati del Centre Jujol
MÚSICA, VERMUT I PINTXOS
ELECTRÒNICS
Venda de tiquets a l’Ajuntament i a la
barra, import 2,5 €
Col.labora: Ball de Diables dels Pallaresos
A les 18:00 h.
Al carrer Nou
DIADA CASTELLERA amb l’exhibició
de les colles: Xiquets de Tarragona,
Els nois de la Torre i Colla Sant Pere i
Sant Pau.
A les 21:00 h.
A la pista poliesportiva de l’Av.Catalunya
SOPAR FAMILIAR. “PA AMB TOMACA”
Les racions es serviran de 21:00 a
21:45 h.
Venda de tiquets a l’ajuntament.
Preu: 2€
(Es serviran fins a 400 racions)
A partir de les 22:30 h.
l’espectacle D’En QUIM MASFERRER
Actor i director de teatre, guionista,
presentador de televisió i
monologuista. Quim Masferrer s’ha
convertit en “El Foraster” de Catalunya,
gràcies al seu programa a TV3. Amb un
espectacle inspirat en el seu programa,
Quim Masferrer acosta el seu humor a
tots els pobles aconseguint treure més
d’un somriure a tothom.
US PREGUEM QUE GUARDEU SILENCI
DURANT L’ESPECTACLE PER TAL DE
PORTAR-LO A TERME
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Seguidament…
ESPECTACLE DE FOCS
ARTIFICIALS, AMB
PIROTECNIA TOMAS

acompanyarà el dj Samuel EME, ens farà
un remember amb música dels ’80!”
Vine a sentir música en acústic, i
degusta una ració gratuïta de fideuà!

DILLUNS 6 D’AGOST

De les 17:00 a les 20:00 h.
Al carrer Jujol
Per gaudir i remullar-nos
Super TOBOGÀ GEGANT AQUÀTIC
AMB DOS CARRILS T’hi esperem!!!

“EL PATRÓ”

A les 11:00 h. del matí
Des de l’Ajuntament i fins a l’Església
de Sant Salvador ANADA A OFICI
Recorregut: Av. Catalunya, Jujol, Nou
i Plaça de l’Església. La Corporació
Municipal sortirà de l’Ajuntament
precedida delselements del
seguici popular, i acompanyada de
les pubilles.ens acompaña la
Xaranga Tocabemolls.
A les 12:00 h. del matí
MISSA SOLEMNE DE LA
TRANSFIGURACIÓ DE SANT
SALVADOR, acomanyada amb veus
del Cor Àncora!.
Seguidament…
SORTIDA D’OFICI
La Corporació Municipal es dirigirà
al Centre Jujol on gaudirà de l’exposició realitzada per l’AFER DE LA
DONA. L’Afer de la Dona ens farà
una mostra de BARRETS, TOCATS
i COMPLEMENTS en la que col.laboraran les artistes del nostre poble,
que ens donaran a coneixer les seves
pintures.
A partir de les 13:00 fins a les 16:00 h.
A la pista Poliesportiva de l’Avinguda
Catalunya
2ª Edició FesTapa!! Aquest cop ens
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A les 22:00 h.
A la pista poliesportiva de l’Av.
Catalunya
Búhos i Itaca Band!!!! Dos grans
grups del nostre país!
La banda de rock Buhos, fundada
al 2005 a Calafell, va guanyar
popularitat gràcies a les seves
cançons sobre el Futbol Club
Barcelona, així com la cançó sobre
Leo Messi, que va tenir molta
repercussió a Argentina.
Durant la seva trajectòria han
publicat 7 discs i han rebut diversos
premis.
Arranquen aquest 2018 presentant
un nou disc, “La gran vida”.
ITACA BAND és un grup de
Montcada i Reixach neix al 2008 i
fusiona estils com l’ska, el reggae, la
música llatina i el punk.
A la seva discografia s’hi poden
trobar 4 treballs, amb hits com
“Temerario”, una cançó versionada
per molts grups de versions.
Amb el seu últim disc, “Explosiva”
(2017), presenten la seva nova gira
2018.

Aquest any tindrem un concurs
de dibuix de Festa Major!!
Poden participar tots els nens i
nenes fins els 12 anys!
Presenta el teu dibuix, amb
motiu de la Festa Major 2018
dels Pallaresos, tens temps fins
el dia 8 d’agost!

Podeu consultar les bases a
l’Ajuntament i a la web
www.ajuntamentdelspallaresos.cat/
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