
CONCERT de tarda amb 
l’orquestra METROPOL, 
Elegància, diversió, 
professionalitat i bona música, 
tot això fan que sigui una de les 
millors orquestres del moment.
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 METROPOL. 
Atrevits, moderns, dinàmics. Una 
orquestra de Festa Major que et 
farà emocionar a un concert que 
trenca motlles, que et farà ballar 
des dels ritmes més clàssics als 
més moderns i que et farà saltar 
amb les versions dels millors 
temes de cada temporada. Vine 
i viu-la!
Després del ball 
seguim de festa amb DISCO 
MÒBIL

DIUMENGE 4 D’AGOST 
A les 9:30 h.
A la pista poliesportiva de l’Av. 
Catalunya. 16a  DUATLÓ  DE  
MUNTANYA (BTT/CROSS)
Inscripcions fins a 30 minuts 
abans de l’inici. Import: 15€.
Col·labora: www.niltravel.com
De 10:00 a 14:00 h.
A la Placeta del final del carrer 
Nou EXPOSICIÓ DE PLAQUES 
DE CAVA. Col·labora: Associació 
Col·leccionistes de plaques de 
cava Camp Tarragona
De 12:00 a 14:00 h. 
Al Centre Jujol. EXPOSICIÓ DE 
l’AFER DE LA DONA. Es podrà 
visitar l’exposició que Aparells de 
música d’ahir i d’avui.
Col·labora: l’Afer de la Dona
A les 12:30 h.
Al patí del Centre Jujol 
MÚSICA I AIGUA, per 
acompanyar el VERMUT I 
PINXOS. Venda de tiquets a 
l’Ajuntament i a la barra, import 
2,5 €. Col·labora: Ball de Diables 
dels Pallareos.
A les 18:00 h.
Al carrer Nou. DIADA 
CASTELLERA. 
amb l’exhibició de les colles: 
COLLA JOVE DELS XIQUETS DE 
TARRAGONA I COLLA DE SANT 
PERE I SANT PAU
A partir de les 22:30 h.
Podrem gaudir de la música de 

The Covers Band. Reivindiquem 
el Rock&Roll i, com a bon grup 
de versions, el repertori que 
ens ofereixen és una sopa 
formada per temes de grups 
internacionals que van fer les 
delícies als 80s, el rock espanyol 
de “la movida”, adaptacions 
discotequeres o barreges amb 
les tendències que estan més de 
moda. Però sobretot, no deixen 
de banda la música feta a casa 
nostra... Són temes que en algun 
moment ens han pogut aixecar 
algun sentiment: una llàgrima, un 
somriure o fins i tot ràbia, i que 
poc a poc ens han anat assentant 
les bases per a fer les nostres 
pròpies composicions.

DILLUNS 5 D’AGOST 
De les 11:00 h. a les 14:00 h.
A la piscina municipal 
DIVERSIÓ AMB MÚSICA I 
INFLABLES. Venda de tiquets a 
1 euro a l’Ajuntament (aforament 
limitat a 180 persones). Aquest 
mati els abonaments de la Piscina 
no seran vàlids. A partir de les 16 
hores, la piscina reprendrà el seu 
horari habitual.
De les 16:00 a les 19:00 h.
Al carrer Jujol Per gaudir i 
remullar-nos. Super TOBOGÀ 
GEGANT AQUÀTIC 
T’hi esperem!!!
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 dimecres 
dia 31 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 ALADIN. Director.- Guty 
Richie (Usa 2019)
Intèrprets.- Will Smith, Mena 
Massoud

DIMARTS 6 D’AGOST
A les 19:30 h.
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 dels 
elements del seguici popular, i
acompanyada de les pubilles i la 
Xaranga Tocabemolls.
A les 20:00 h.
MISSA SOLEMNE DE LA 
TRANSFIGURACIÓ DE SANT 
SALVADOR

A les 21:00 h. 
A la pista poliesportiva de l’ Av. 
Catalunya 
SOPAR FAMILIAR. “PA AMB 
TOMACA”
Venda de tiquets a l’ajuntament. 
Preu: 2€
(Es serviran fins a 400 racions)
Durant la vetllada 
podrem gaudir de la màgia del 
MAG EDGAR “OLD TIME 
BAKERY” El final del Vietnam, 
l’assassinat de Kennedy el 
president, el Watergate, la tensió 
de la guerra freda, les amenaces 
nuclears… Esdeveniments que 
van marcar el final dels 60 i el 
provenir de dècades futures…
Però això, és simplement avorrit. 
La història d’aquest període 
està marcada per la música, la 
televisió, l’esport, la moda i els 
personatges que van contribuir 
a enfortir el món de l’espectacle. 
Una època que pot semblar 
supèrflua…, però marcada pel 
color, les ganes de viure, i una 
forma alegre i sincera d’encarar 
la vida. Si alguna vegada vas 
rebobinar un casset amb un 
bolígraf, si vas plorar la mort del 
“Chanquete”, si un Pac-Man es 
va apoderar del teu temps d’oci, 
si sorties a jugar al carrer amb 
l’única condició de tornar abans 
del vespre… , llavors benvingut al 
club dels “Old Time Bakery”. Un 
espectacle de màgia sense més 
pretensions que la d’arrencar-
te un somriure i endinsar-te en 
l’aroma que desprenien aquells 
temps passats, on el lema 
simplement era…; “Be happy and 
Smile”.
I per finalitzar 
la nostra Festa Major d’Estiu, 
veurem l’ ESPECTACLE DE 
FOCS ARTIFICIALS, AMB LA 
PIROTÈCNIA TOMÀS
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DIMARTS 23 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 
familiar (10 cadires): 100€. Llotja 
individual lateral (6 cadires) 40€. 
Venda de llotges a partir del 
dimecres 17 de juliol a l’Ajuntament.
Del 23 i fins el 25 de juliol
De 19 a 23 hores
A les instal·lacions del camp de 
futbol municipal. 
Torneig de futbol 7

DIVENDRES 26 DE JULIOL
A les 19:00 h.
COMIAT I PROCLAMACIÓ 
DELS REPRESENTANTS DEL 
PUBILLATGE
Cercavila amenitzada per la 
Xaranga  des del carrer del Sol 
fins a la Font de la Mina on es farà 
el comiat i proclamació dels nous 
membres del pubillatge. Col·labora: 
Associació de Pubillatge dels 
Pallaresos
A partir de les 19:00 h.
A la Pista Esportiva de Pallaresos 
Park “El Castellot Orienteering” 
Una cursa d’orientació amb sortida 
des de la pista de Pallaresos 
Park. Lloc i hora: Pista Esportiva 
de Pallaresos Park, a les 19:00h. 
La sortida i arribada, centre de 
competició. Hi haurà UN circuit: 15 
FITES. Es pot fer individual o amb 
equip, amb classificació individual. 
Formulari inscripció (OBERTES): 
https://forms.gle/DsZvpRteqvEdfdAP8
Inscripcions: 2,00€/persona adulta, 
pagar el mateix dia de la cursa. Us 
podeu apuntar mitjançant el correu 
electrònic: 
cesensefronteres@gmail.com 
Indicant el NOM. El mateix dia 
de la cursa es podran realizar 
inscripcions d’última hora fins a 
esgotar les còpies de mapes. Per 
preguntes sobre la cursa contecteu 
al mail del club: 
cesensefronteres@gmail.com 
Col·labora: Club Excursionista 
sense Fonteres
A les 20:00 h.
A la pista de l’avinguda Catalunya, 
Exhibició Ball en Línia 
A càrrec de l’Associació de Jubilats. 
Col·labora: l’Associació de Jubilats

DISSABTE 27 DE JULIOL
A les 9:00 h.
INAUGURACIÓ NOU local A la 
zona esportiva de Pallaresos Park, 
carrer Azines amb Clavells.
A les 11:00 h. 
Al carrer Jujol (al costat de la 
piscina)
ZUMBA REMULLADA!  Amb la 
instructora local Lourdes Penas & 
convidat.
Venda tiquets: A l’ajuntament.
Preu: 3 € (Els beneficis aniran 
destinats a Càritas Interparroquial 
Els Pallaresos, Perafort- Puigdefí). 
Vine a ballar zumba per una bona 
causa!
De les 16:00 i fins a les 18:30h.
Pels carrers del municipi!
GRAN CURSA CICLISTA 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS 
45ª edició Amb categoria elit, 
sub 23, màster +30 i màster +40! 
Recuperem tradicions!! Un clàssic 
que no et pots perdre!
A les 20:00 h.
A l’ Av. Generalitat (Urb. Jardins 
Imperi) 
11a  Baixada de Carretòmines
Aquest any, ens farà vibrar de 
valent. No t’ho perdis! Patrocina: 
Tallers Roch
Patrocina: Neumàtics Sevil

DIUMENGE 28 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
A partir de les 18:00 h.
Davant l’Ajuntament ANIVERSARI 
CAPGROSSOS I SEGUIDAMENT 
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.
Col·labora l’Afer de la Dóna
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 21:30 h.
A la Pl Església 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.

DILLUNS 29 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: 
Associació de veïns de Pallaresos 
Park
A les 18:30 h.
Des del casal del poble Cercavila 
fins als rentadors. On podrem 
gaudir d’una representació de  
teatre fresc i dinàmic per a totes les 
edats, amb cançons que expliquen 
la vida i els somnis de dues dones 
de primers de segles, donant vida 
al espai dels rentadors on es fa 
Safareig.
De les 19:30 i fins a les 20:30 h.
Taller de defensa personal. A 
les instal·lacions de l’escola Sant 
Sebastià.
Dirigit a nens i adults. Vine amb 
roba còmoda!. Desprès hi haurà un 
pica-pica i refrigeri per a tothom. 
Col·labora: Club Judo Els Pallaresos

DIMARTS 30 JULIOL
De les 18:00 i fins a les 23:00 h.
El carrer Nou s’omplirà d’ambient 
d’ambient amb el Mercat d’artesans. 
Tots junts fem poble!
A les 21:30 i fins les 22:30 h. 
A la pista poliesportiva de l’ Av. 
Catalunya
Taller de Roda de Casino (Salsa). A 
càrrec de l’Arcadi i la Sunsi, que ens 
faran ballar de valent.
De les 22:30 fins les 24:00 h. 
Exhibició dels alumnes dels 
cursos de Ball de Pallaresos I tot 
seguit 
Balls llatins (Salsa, Batxata, 
Merengue, Txa-txa-txà...)  Per a 
tothom,  ball social per a què tots 
puguem practicar-ho.

DIMECRES 31 DE JULIOL
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 els abonaments de la Piscina 
no seran vàlids. La Piscina només 
hi serà operativa durant l’horari 
dels inflables.
Col·labora: GRUP SERVIESPORT- 
MUNAR, HIJOSA I MONGUIÓ
A partir de les 19:00 h.
Al Centre Jujol PREGÓ DE FESTA 
MAJOR. A càrrec de la Laura 
Centella Madorrán, guanyadora 
dels 400 m llisos. Nascuda 
a Els Pallaresos  al 2001. Va 
estudiar a l’escola Sant Sebastià, 
i va començar a fer atletisme 
animada per haver guanyat el 
cros de l’escola. Actualment 
forma part del Club Gimnàstic de 
Tarragona.
A partir de les 23:00 h.
A la piscina municipal (Aforament 
limitat de 180 persones) POOL 
PARTY “Festa Eivissenca” 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 El Raconet

DIJOUS 1 D’AGOST
A les 11:00 h.
A la Font de la Mina Espectacle 
infantil refresca’t amb els més 
petits! JOCS D’AIGUA I FESTA 
DE L’ESCUMA, per passar-t’ho 
pipa! Patrocina: Fundació en 
xarxa
A partir de les 18:00 h.
Pels carrers del poble GIMCANA 
FAMILIAR. Has de superar tots 
els obstacles, si ho fas, seràs una 
família invencible! Inscripcions: 
A l’ajuntament Col·labora: Colla 
Gegantera dels Pallaresos
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 Zarza
A partir de les 23:30 h.
A la pista Poliesportiva del 
carrer Tarragona: Festa Jove 
amb l’actuació del grup 
CULTRUM. “Dins la pell” és el 
segon treball d’aquesta banda 
inquieta, enèrgica i curiosa. 
Amb els diferents ritmes, sons 
i músiques, i fent servir el 
no estil com a estil, juguen i 
experimenten per trobar el so 
que més s’escau a cada cançó. 

Deixant enrere el “Viu, somriu, 
somia”, un primer test que els ha 
portat a emprendre el vol d’un 
somni comú, es submergeixen 
dins la pell, d’una manera 
més introspectiva, escoltant 
les emocions i sentiments, 
transportant a flor de pell les 
sensacions de l’ànima i el cor.
En finalitzar
GERTRUDIS ens animarà 
a ballar tota la nit! Els de la 
Garriga presenten nou disc, 
nova gira i nou format. La nova 
gira, sota el nom de GERTRUDIS 
TEAM, incorporarà per primera 
vegada una secció de vents al 
directe, amb dues integrants de 
la Balkan Paradise Orchestra. 
Tota una fusió per reviure els 
èxits de la banda i les noves 
cançons!
 
DIVENDRES 2 D’AGOST
A partir de les 11:00 h.
A la Font de la Mina  Vine a 
gaudir de valent amb Tirolines. 
Pels més menuts i decidits, no 
us ho perdeu! Passareu una bona 
estona!
Col·labora: Niltravel
A les 18:00 h.
Davant la Font de la Mina. 
BICICLETADA POPULAR. 
Inscripcions fins al dia 29 de 
juliol a l’Ajuntament. Cal portar 
la butlleta annexa amb les 
dades omplertes. En finalitzar 
tindrem festa de l’escuma a 
l’escola Sant Sebastià. Col·labora: 
Supermercat Spar 
A les 21:30 h.
A la Plaça de l’Església Tabalada 
pels carrers del poble seguida 
del Correfoc amb el Ball de 
Diables dels Pallaresos i colles 
convidades. Col·labora: Ball de 
Diables Els Pallaresos
A les 24:00 h.
A la pista poliesportiva de l’ 
Av. Catalunya. GRAN BALL DE 
FESTA MAJOR AMB LA BANDA 
NEON. Una nit de festa no es pot 
il·luminar de qualsevol manera. 
Apaga el llum de sempre, 
encén el lila de la Banda Neon i 
benvinguts a una gresca on res 
és impossible. Els Neon ofereixen 
un concert brillant i esplendorós 
de dues hores i mitja de versions, 
que frueix entre els temes mítics 
de la música disco dels 80’s, la 
millor rumba i rock de tots els 
temps i, fins i tot, pel reggeton 
i trap més actual. Banda Neon 
són una colla d’il·luminats amb 
un tacte exquisit per a servir 
el repertori dels altres com si 
fos seu i potenciar-lo com si 

fossin els números u actuals de 
les radio fórmules actuals. Un 
espectacle que acumula tots els 
bons adjectius i per a tots els 
públics. No et quedis a palpentes 
i gaudeix-los!
Després del ball Seguim de festa 
amb la DISCO MÒBIL DJ CEBA 

DISSABTE 3 D’AGOST
De 12:00 a 14:00 h.
Al Centre Jujol INAUGURACIÓ 
EXPOSICIÓ
L’Afer de la Dona ens  faran una 
mostra de Aparells de música 
d’ahir i d’avui. Es podrà visitar 
durant els dies de festa en el 
següent horari: diumenge 4 
d’agost de 12 a 14 hores, dilluns 
5 i dimarts 6 d’agost de 18 a 20 
hores.
A les 12:30 h.
Al patí del Centre Jujol. RUMBA, 
VERMUT I PINTXO DE TRUITA. 
Venda de tiquets a l’Ajuntament i 
a la barra, import 2,5 € 
Col·labora: Penya nàstic
A les 16:00 h.
Al Bar el Raconet (Bar Piscina 
Municipal). 23è CAMPIONAT DE 
BOTIFARRA DE FESTA MAJOR 
Inscripcions fins a 30 minuts 
abans de l’inici de les partides 
al mateix bar. Col·labora: Bar el 
Raconet (Bar Piscina)
De les 16:30 i fins les 20:30 h.
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!
De 18:00 a 21:00 h.
A la pista Onze de setembre 
ROLLER GIMCANA FESTA 
MAJOR 2019!
Podreu gaudir de la I Roller 
Gimcana, una gimcana molt 
especial a càrrec del Club Patí 
Quimera dels Pallaresos. Veniu 
a fer activitats, reptes i molts 
jocs sobre patins*. En finalitzar la 
gimcana prepareu-vos per gaudir 
del Trofeu RollerPallaresos de 
la Festa Major, on podreu veure 
les patinadores i patinadors del 
nostre poble en acció i, fins i tot, 
participar-hi! Tot això ho podreu 
acompanyar d’un bon pica-pica
*Si no en teniu patins, no us 
preocupeu! 
El Club Patí Quimera tindrà 
patins per qui vulgui participar.
Col·labora: Club Patí Quimera Els 
Pallaresos
A les 20:00 hores
A la pista poliesportiva de l’ Av. 
Catalunya. 


