Festa Major
Sant Proget 2019
del 25 al 28 de gener
Dibuixos dels alumnes de l’Escola del Pont Trencat ZER Baix Montseny

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

“Amb la cultura tot el mal es cura”. Amb aquesta dita comencem el seguit de refranys
i frases fetes referides a la Festa Major d’hivern, la de Sant Projet, que van sortint en el
programa de festes que teniu a les vostres mans.
La seva elecció com a primera i per tant distingida entre totes les demès no és casual ni
gratuïta.
D’aquesta manera volem donar la importància que es mereix la cultura en el seu sentit
més ampli. Un poble culte és un poble lliure, avançat i amb criteri.
És per això que en la programació de les nostres festes, tots plegats hem de ser capaços
de combinar els aspectes més festius amb una proposta cultural prou important, variada
i transversal.
Això és el que intentem presentant activitats que van des d’exposicions i xerrades a altres que estarien més en l’àmbit de les manifestacions més lúdiques i de caràcter més
popular i tradicional.
Com a pregoner d’excepció, aquest any tindrem al palauenc Edgard Mauri Pou, més
conegut com a Mag Edgard i que molts de vosaltres ja coneixeu. I ens sentim molt
satisfets de que sigui així, perquè per un costat el pregó ens el fa una persona del poble,
però a la vegada també ens serveix per reconèixer i felicitar el fet d’haver estat guanyador
del concurs de TVE “Pura Mágia” que l’ha portat ha ser reconegut com el millor mag
de l’estat espanyol.
Deixeu-me també, que us destaqui el reconeixement que dins dels actes de Festa Major
farem a la família Moraleda. Als germans Joan Lluís, Albert i Jordi tots ells palauencs
que han portat amb la seva important trajectòria musical i molt concretament en el món
de la sardana, el nom de Palau com a signe distingit del seu origen.
Aprofito per desitjar-vos que aquest 2019 que acabem d’encetar sigui una any profitós
per a tothom i que també tothom sense excepció, el pugui viure en llibertat i justícia.
I ara sí, i ja per acabar, com sempre agrair la col·laboració d’entitats i associacions
que fan possible amb la seva implicació aquest Sant Projet 2019. I a tots vosaltres que
gaudiu de la Festa en companyia dels vostres amics i familiars us desitja el vostre alcalde.
Jordi Xena i Ibàñez, Alcalde
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Tots els dijous del mes de febrer

Exposició: Fotografia de natura del
XIV Concurs de fotografies dels socis del CEP
Lloc: Local social del Club Excursionista de Palautordera

Horari de visita: dijous, 7, 14, 21 i 28 de 20 a 21 h (Pg. dels Esports, s/n).
Més informació a www.cepalau.org
Organitza: Club Excursionista Palautordera (CEP)

Del 25 de gener al 8 de febrer

Exposició de pintura: “Equilibri i polivalència” de Ramon Gasch
Lloc: Sala d’exposicions de L’Esplai

Diferents estils i una sola paleta.
L’exposició es podrà visitar durant els dies de Festa Major en horari d’obertura
del bar de L’Esplai i en els horaris d’activitats de Festa Major a la Sala d’actes de L’Esplai.
Organitza: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i Ramon Gasch

Del 2 al 23 de febrer

“Fades, dones d’aigua, follets...” d’Eulàlia Vergés
Lloc: Sala d’actes i exposicions de la Biblioteca Municipal Ferran Soldevila

Il·lustracions en aquarel·la.
L’exposició es podrà visitar fins el 23 de febrer en horari d’obertura de la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca Municipal Ferran Soldevila

DISSABTE 19
12 h • Centre Cívic

Contes de mes. CONTES REIALS (contacontes)
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Els reis protagonitzen les estranyes i divertides aventures que el narrador us contarà però,
això si, amb la vostra ajuda i col·laboració. A partir de 3 anys. Narrador: Blai Sanabre.

Organitza: Àrea de Cultura i Joventut

Amb la cultura tot mal es cura

EXPOSICIONS
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DIVENDRES 25

18.30 h • Sala d’exposicions de l’Esplai

Acte d’inauguració de l’exposició “Equilibri i polivalència” de Ramon Gasch
Diferents estils i una sola paleta.
L’exposició es podrà visitar durant els dies de Festa Major en horari d’obertura del bar de
L’Esplai i en els horaris d’activitats de Festa Major a la Sala d’actes de L’Esplai.
Organitza: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i Ramon Gasch

19 h • La Quadra, Sala Cultural

Tiquet 5€

Pro viatge final de curs

Teatre: “La festa d’en Jan”

Organitza: Alumnes de 4º d’ESO de l’INS Reguissol. Aforament limitat.

20 h • L’Envelat

Pregó d’inici i espectacle de Festa Major a càrrec de MAG EDGARD

Edgard Mauri Pou, més conegut com a Mag Edgard, es va convertir el passat més de setembre
en el millor mag de l’estat al ser proclamat guanyador del concurs de TVE1 Pura Magia. Amb
aquest premi arriba el primer reconeixement a una trajectòria iniciada l’any 1997 i que ha portat
a aquest palauenc al rànquing dels grans mags de l’estat al costat de noms com Mag Lari (amb
qui va treballar i col·labora habitualment).
Mag Edgard es projecta al món amb gires nacionals i internacionals des de Santa Maria de
Palautordera, on viu i on té la seu de la seva companyia.
Com a pregoner d’aquesta Festa Major Mag Edgarg segur que ens oferirà un pregó – espectacle
farcit de records, vivències i màgia, pura màgia.
En finalitzar l’acte, entrepans, coca i cava de Festa Major per a tothom!
Organitza: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
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Quan el Montseny fuma,
aigua segura
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Si canten els de Palau,
mal temps adéu-siau

DISSABTE 26
En cas de pluja:
Es farà un sol toc davant de l’Ajuntament.

9 h • Plaça Major

Matinades de gralles i tabals

Despertarem a so de gralla i timbal per recordar-nos
que tot i el fred, estem de Festa Major!
Organitza: Grabals Palautordera

Durant tot el dia • Centre Cívic

Campionat de Futbol Botons de Sant Burget
Organitza: Botonaires Associats de Palautordera (BAP)

En cas de pluja: Es suspèn.

De 10 h a 15 h • Plaça Major

Torneig d’adults d’escacs gegants

Si voleu participar d’aquest campionat, us podeu apuntar
al Bar El Turó de l’Home fins el dimecres,
23 de gener. Sistema de joc per eliminiatòries.
Vine a la plaça i demostra que ets un veritable campió dels
escacs sense importar la mida ni de les fitxes ni del tauler!

Organitza: Club d’escacs de Santa Maria de Palautordera

En cas de pluja: Es suspèn.

D’11 h a 13 h
Plaça de la Sardana del Parc Pau Casals

Trenet tripulat

L’Associació Modelista i Ferroviària ofereix
als petits i no tan petits un divertit passeig amb trenet.
Activitat gratuïta.

Organitza: Associació Modelista i Ferroviària Baix Montseny
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DISSABTE 26
D’11.30 a 12.30 h • Inici i final al mercat del Passeig del Remei

En cas de pluja: Es suspèn.

“El Petit Circ” (espectacle itinerant de carrer)

El circ més petit del món presenta el seu espectacle “The Polls Show”.
En aquest espectacle els mossos de pista són els encarregats de trobar polls entre el públic
per poder realitzar l’espectacle.
Els mossos venen a Palau per poder presentar-vos els artistes més petits del món.
Organitza: Àrea de Cultura i Joventut

12 h • Sala d’Actes de l’Esplai

Tiquet 5€

Places limitades

VIII Tast de vins

Vols trobar l’ànima i les aromes dels bons vins? Participa i gaudeix d’aquest tast.
Enguany el tast serà de cava.
Sommelier: Manel Jiménez Camí
Bodega ALBET I NOYA. Pioners al Penedès en la viticultura ecològica del raïm autòcton de la zona.

Per reservar, truqueu al tel. 680 200 241.
Organitza: Grup Mostra de Cuina

12.30 h • Plaça de la Vila

En cas de pluja: Es suspèn.

Demostració de dansa de l’Espai d’Art TOT DANSA i ballada col·lectiva
Alguns alumnes i professors de l’Espai d’Art TOT DANSA
ens oferiran una mostra del treball que porten a terme a l’escola.
No t’ho perdis!
Organitza: Espai d’Art TOT DANSA de Santa Maria de Palautordera

Música i flors, porten amors
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CAN RAHULL, ESPAI CULTURAL I JUVENIL

Can Rahull ofereix una àmplia oferta cultural amb activitats adreçades tant als i les joves
com al públic en general.
La masia acull també les dependències de les àrees de Cultura i Joventut i el SIJ EL XIULET.
El Xiulet és un servei d’informació juvenil i cultural obert a tots/es els joves del poble
que té com a objectiu donar suport i assessorament sobre diversos aspectes com habitatge,
formació, treball, activitats de lleure, agenda…
Compta amb el suport de la Secretaria General de Joventut de Catalunya i
la Diputació de Barcelona, i formem part de la Xarxa Catalana d’Informació Juvenil.
QUÈ HI POTS TROBAR?
Assessorament i informació, cursos i tallers, suport a entitats i grups de joves,
Telecentre amb ordinadors amb connexió a Internet gratuïta i Wi-Fi.
Can Rahull, Espai Cultural i Juvenil
C. Empordà, 30 • Tel. 93 848 00 24
Horari: de dimarts a dijous de 16.30 a 19.30 h i dilluns i divendres de 10 a 13 h.
xiulet@smpalautordera.cat // canrahull@smpalautordera.cat
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DISSABTE 26
17 h • Sala d’actes de l’Esplai

Presentació de l’enquesta a la gent gran realitzada per
Iniciatives Socials de la Vall Alta de la Tordera, ISVAT
A càrrec de Jordi Xena, Ignasi Faura i Pep Martí

Organitza: Iniciatives Socials de la Vall Alta de la Tordera, ISVAT
Tiquet 4€

Normal

Tiquet 3€

Preu bonificat
(mireu pàg. 22).

17.30 h • La Quadra, Sala Cultural

Teatre familiar: “La Caputxeta”
a càrrec de la companyia l’Estaquirot Teatre

El clàssic de La Caputxeta versionat, en aquesta ocasió,
per una de les companyies de referència
del món titellaire com és l’Estaquirot Teatre.
Amb una posada en escena en què totes
les transformacions escèniques es fan a la vista,
es tracta d’una versió moderna, divertida i molt visual.
Organitza: Àrea de Cultura i Joventut

Sant Pere i Sant Pau i
Sant Burget de Palau
11
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DISSABTE 26
Tiquet 3€

Normal

Tiquet 1€

Preu bonificat
(mireu pàg. 22).

Concert amb l’orquestra La Principal de la Bisbal

Fundada el 1888, és la Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya,
Creu de Sant Jordi 1988 i Premi Nacional de Cultura 2014.
Entrades numerades. Aforament limitat.
Organitza: Àrea de Cultura i Joventut

A partir de les 20 h
Pista esportiva municipal Joan Cañellas i Reixach

Nit Jove 2019: Concurs de Dj’s

Passa del fred i vine a gaudir del concurs de Dj’s
de la Nit Jove de Sant Proget!
Podreu gaudir de la música més actual!
Entrada lliure. T’hi esperem!
De 00.00 a 3h
Pista esportiva municipal Joan Cañellas i Reixach

Nit Jove 2019: DJ Marvin i Dj Dani Mesquies

Tot just finalitzi el concurs de Dj’s podreu gaudir de la música més actual
de la mà de DJ Marvin i Dj Dani Mesquies.

Organitza: Àrea de Cultura i Joventut

22.30 h • L’Envelat

Ball amb l’orquestra La Principal de la Bisbal
Entrada lliure.
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Organitza: Àrea de Cultura i Joventut

Oli, sal i pa calent,
fa de bon passar l’hivern

19 h • L’Envelat
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DIUMENGE 27

El mes de gener, és un bon
cavaller, si no és ventoler
En cas de pluja: Es suspèn.

De 10 h a 14 h • Plaça Major

Rutagos

Passejada amb gossos amb inici i final a la Plaça Major d’1 hora de durada
aproximada. Repartiment de porta-bosses gratuït a tots els participants.
I en finalitzar vermut per a tots els participants.
Organitza: Abecan Palautordera

En cas de pluja: Es suspèn.

De 10 h a 13 h • Plaça Major

Torneig infantil sub-14 d’escacs gegants

Si voleu participar d’aquest campionat, us podeu apuntar al Bar El Turó de l’Home fins el
dimecres, 23 de gener. Sisrema de joc per eliminiatòries.Vine a la plaça i demostra que ets
un veritable campió dels escacs sense importar la mida ni de les fitxes ni del tauler!
Organitza: Club d’escacs de Santa Maria de Palautordera

11 h • Sala de plens de l’Ajuntament

Acte d’homenatge als germans Moraleda

Estrena de la sardana “Sant Proget, el nostre patró”

Acte de reconeixament a la nissaga Moraleda, músics i compositors.
Presentació de la nova sardana composta per Jordi Moraleda.
15

Organitza: Associació cultural Frederica Montseny,
Associació pro música catalana i
SOM i SEREM, Sardanistes Palauencs
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11.30 h • La Quadra, Sala Cultural

Tiquet 3€

Normal

Tiquet 1€

Teatre per a nadons: “Cuída’l”

Preu bonificat
(mireu pàg. 22).

Un nou espectacle de primera infància per a tota la família!
Inspirat en el pensament i l’obra de l’artista Hudertwasser.
Durada: 40 minuts. Adreçat a infants d’1 a 6 anys.
Organitza: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

12 h • Plaça de la Vila

En cas de pluja: Es suspèn.

Cercavila de gegants i capgrossos

Amb la participació de la Colla Gegantera i Grallera de Santa Maria de Palautordera,
les de l’Ampa Fontmartina i l’Ampa La Tordera aíxi com altres colles convidades.
Organitza: Colla Gegantera i Grallera de Santa Maria de Palautordera

12 h • Plaça de la Vila

En cas de pluja: Sala d’Actes de l’Esplai de la gent gran.

Sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers
Estrena de la sardana “Sant Proget, el nostre patró”
Organitza: SOM i SEREM, Sardanistes Palauencs

12.30 h • Pati de La Cova

En cas de pluja: a Can Balmes.

Concert vermut musical,
a càrrec de l’entitat Hora Roja

Amb l’actuació de Th’ Booty hunters i Teum Terra
Organitza: Hora Roja
Col·labora: Ràdio Vitamènia i Som del Montseny
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Per Sant Pau, una hora hi cau

DIUMENGE 27
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DIUMENGE 27

14 h • L’Envelat

una hora més ja té

Darrer dia de gener

34a Mostra de Cuina casolana

Un any més a la Mostra de Cuina casolana podràs
degustar primers plats, segons plats, postres i begudes.
Tot plegat serà elaborat per cuineres i restauradors de Palau.

Després del dinar, hi haurà ball amb Moncayo Músic
(Rut Camps i Jordi Moncayo).

Tiquets numerats. Aforament limitat.
Organitza: Grup Mostra de Cuina

Tiquet 12€

Adult

Tiquet 4€

Infantil

17 h • Pista esportiva municipal Joan Cañellas i Reixach

Portes obertes al rocòdrom

Vine a gaudir del rocòdrom! Podràs fer un bateig d’escalada
i demostrar la teva habilitat apilant caixes.
També podràs veure una projecció del les sortides del CEP i
l’exposició del XIV Concurs de Fotografia del CEP
on es donaran els premis als guanyadors.
Pels més petits hi haurà un inflable i xocolatada per a tothom.
T’hi esperem!.
Organitza: Club Excursionista Palautordera (CEP)
Pro viatge final de curs

Tiquet 5€

18 h • La Quadra, Sala Cultural

Teatre: “La festa d’en Jan”
A càrrec d’alumnes de 4º d’ESO de l’INS Reguissol.
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Organitza: Alumnes de 4º d’ESO de l’INS Reguissol
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DILLUNS 28

De 16 h a 18 h • Plaça de la Sardana del Parc Pau Casals

Classe oberta del Club Patinatge Palautordera
Organitza: Club Patinatge Palautordera

17.30 h • Centre Cívic

Concert d’hivern de l’Escola Municipal de Música: “EMOCIONARI!”
Circuit de sentiments, cançons, instruments i emocions

Aquests mesos a l’escola hem treballat la connexió entre la música i les emocions.
I hem descobert la força i la precisió que té alhora d’expressar els nostres sentiments i estats
d`ànim, que sovint ens costaria descriure’ls en paraules.
Veniu a recórrer aquest emocionari amb nosaltres!
Una muntanya russa d’emocions just al costat de la fira, al Centre cívic!
Organitza: Escola Municipal de Música de Palau

19.30 h • L’Envelat

Tiquet 2€

Donatiu destinat a

Concert del musical “JESUS CHRIST SUPERSTAR”
a càrrec de la Coral Xalesta de l’Hospitalet de Llobregat
Entrades numerades. Aforament limitat.

Organitza: Cor de Cambra Palautordera i Àrea de Cultura i Joventut

DISSABTE 2 DE FEBRER

12 h • Sala d’actes i d’exposicions de la Biblioteca Ferran Soldevila

Acte d’inauguració de l’exposició
“Fades, dones d’aigua, follets...” d’Eulàlia Vergés

Es servirà un pica-pica d’inauguració.
L’exposició es podrà visitar fins el 23 de febrer en horari d’obertura de la Biblioteca.
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Organitza: Biblioteca Municipal Ferran Soldevila

VENDA D’ENTRADES

Punts de venda d’entrades:
Sala de Plens de l’Ajuntament i a Can Rahull

Dilluns 21 de gener de 10 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
Dimarts 22 i dimecres 23 de gener de 16.30 a 19.30 h a Can Rahull, Espai Cultural i Juvenil;
i mitja hora abans de l’inici de cada espectacle si queden entrades disponibles.
Els dies
Entrades numerades i aforament limitat als espectacles de l’Envelat i La Quadra.
de
venda
Més informació: 93 847 96 20.
A l’Envelat cal tenir en compte que...
d’entrades
• No és permès de fumar-hi, SOTA CAP CONCEPTE.
també es podrà
• Tots els actes començaran amb estricte puntualitat.
adquirir una
• L’aforament és limitat.
banderola
• Quan l’aforament sigui complet es tancarà l’entrada per mesures de seguretat.
• És estrictament obligatori respectar les sortides d’emergència, deixant-les lliures.
de l’escut de
Així mateix, s’han de respectar els passadissos entre les cadires.

Preus i bonificacions:

Concert de l’orquestra La Principal de la Bisbal
Preu de l’entrada: 3€. Preu bonificat: 1€
Teatre familiar: “La Caputxeta”
Preu de l’entrada: 4€. Preu bonificat: 3€
Teatre per nadons: “Cuída’l”
Preu de l’entrada: 3€. Preu bonificat: 1€
Col·lectius bonificats:
Jubilats empadronats a Palau, famílies nombroses, aturats, joves,
alumnes de l’Escola d’Adults, nens de 3 a 12 anys a excepció de
l’espectacle per nadons a La Quadra. Per accedir a la bonificació
caldrà acreditar que es compleixen els requisits requerits, en el
moment d’adquirir les entrades.
Teatre: “La festa d’en Jan”
Preu de l’entrada: 5€

Palau per
penjar al balcó.
Preu 5€

NOTES

Per la Festa Major,
penja la senyera al balcó!

L’Ajuntament convida tothom
a participar i gaudir de la
nostra Festa Major d’hivern.

I què millor per començar la festa
que penjar una senyera al balcó!

(Pro viatge final de curs alumnes de 4º d’ESO de l’INS REGUISSOL).

VIII Tast de vins: Preu del Tast: 5€
34a Mostra de cuina: Adult: 12€. Infantil: 4€
Concert del musical “JESUS CHRIST SUPERSTAR”
Preu de l’entrada: 2€ (donatiu destinat a La Marató de TV3).
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OFICIS RELIGIOSOS
DIVENDRES, 25

11 h • Església parroquial de Santa Maria

Missa solemne de Sant Proget

DIUMENGE, 27

12 h • Església parroquial de Santa Maria

Missa solemne de Sant Proget i renovació del vot de poble
per part de l’alcalde Sr. Jordi Xena.
Benedicció i repartiment de les espases (panets) de Sant Proget.
Durant l’Ofici, es cantaran els Goigs de Sant Proget a càrrec de la
Coral Veus Mixtes del Montseny.
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De Nadal
a Sant Proget,
un mes tot dret

HORARIS
Dissabte, 19 de gener

Contes de mes. CONTES REIALS (contacontes)

12 h.

Divendres, 25 de gener

Acte d’inauguració de l’exposició
Equilibri i polivalència de Ramon Gasch
Teatre: La festa d’en Jan
Pregó d’inici i espectacle de Festa Major

Dissabte, 26 de gener

18.30 h.
19 h.
20 h.

Centre Cívic
Sala d’exposicions de l’Esplai
La Quadra, Sala Cultural
L’Envelat

Matinades de gralles i tabals

9 h.

Plaça Major

Campionat de Futbol Botons

Tot el dia

Centre Cívic

Torneig d’adults d’escacs gegants

De 10 h a 15 h.

Plaça Major

Trenet manipulat

D’11 h a 13 h.

Plaça de la Sardana
del Parc Pau Casals

Espectacle itinerant de carrer: El Petit Circ

D’11.30 h a 12.30 h.

Mercat del Passeig del Remei

VIII Tast de vins

12 h.

Sala d’Actes de l’Esplai

Demostració de dansa de l’Espai
d’Art TOT DANSA i ballada col·lectiva

12.30 h.

Plaça de la Vila

Presentació de l’enquesta a la gent gran d’ISVAT

17 h.

Sala d’Actes de l’Esplai

Teatre familiar: La Caputxeta

17.30 h.

La Quadra, Sala Cultural

Concert amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal

19 h.

L’Envelat

Nit Jove 2019: Concurs de Dj’s

A partir de les 20 h.

Pista esportiva municipal
Joan Cañellas i Reixach

Ball amb l’Orquestra La Principal de la Bisbal

22.30 h.

L’Envelat

Nit Jove 2019: Dj Marvin i Dj Dani Mesquies

00.00 h.

Pista esportiva municipal
Joan Cañellas i Reixach
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HORARIS

Diumenge, 27 de gener
Rutagos

De 10 h a 14 h.

Plaça Major

Torneig infantil sub-14 d’escacs gegants

De 10 h a 13 h.

Plaça Major

Acte d’homenatge als germans Moraleda

11 h.

Sala de plens de l’Ajuntament

Teatre per a nadons: Cuída’l

11.30 h.

La Quadra, Sala Cultural

Cercavila de gegants i capgrossos

12 h.

Plaça de la Vila

Sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers

12 h.

Plaça de la Vila

Concert vermut musical

12.30 h.

Pati de La Cova

34a Mostra de Cuina casolana

14 h.

L’Envelat

Portes obertes al rocòdrom

17 h.

Pista esportiva municipal
Joan Cañellas i Reixach

Teatre: La festa d’en Jan

18 h.

La Quadra, Sala Cultural

Classe oberta del Club Patinatge Palautordera

De 16 h a 18 h.

Plaça de la Sardana
del Parc Pau Casals

Concert d’hivern de l’Escola Municipal de Música:
EMOCIONARI!

17.30 h.

Centre Cívic

Concert del musical JESUS CHRIST SUPERSTAR

19.30 h.

L’Envelat

12 h.

Sala d’actes i d’exposicions de la
Biblioteca Ferran Soldevila

Dilluns, 28 de gener

Dissabte, 2 de febrer

Acte d’inauguració de l’exposició
Fades, dones d’aigua, follets... d’Eulàlia Vergés
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1) Les inscripcions per participar a la rua de carnestoltes i al concurs de comparses són de l’1 al 22 de febrer de 2019
a les 14.00h, mitjançant instància a l’OAC de l’Ajuntament per aquelles comparses que sol·licitin plataforma a
l’Ajuntament. A la instància ha de constar:
- nom i telèfon del responsable de la comparsa.
- si participareu al concurs de comparses o no.
- nom de l’entitat o grup que representa.
- nombre de components de la comparsa i si portareu carrossa.
- una adreça electrònica i telèfon per possibles avisos o convocatòries.
2) Per participar a la rua es pot fer individualment o amb comparsa:
a) Individualment: qui no formi part d’una comparsa i vulgui participar a la rua, no cal inscripció prèvia.
b) Comparses: cada comparsa ha d’estar formada per 10 persones, com a mínim, i ha de tenir mínim 1 		
responsable major d’edat.
La rua es farà dissabte, 2 de març i començarà a les 17 h.
Totes les comparses s’han de presentar a la plaça Major a les 16.30 h.
El recorregut: se sortirà de la plaça Major i es finalitzarà davant de l’Envelat on es farà el lliurament de premis
del concurs de comparses abans de l’inici de l’espectacle i el concurs de disfresses.
3) L’Ajuntament donarà un ajut de 6 euros per persona que formi la comparsa fins a un total de 300 euros.
La comparsa pot ser més gran, però l’import subvencionat per l’Ajuntament no superarà els 300 euros.
Es pagarà 80 euros més si la comparsa porta carrossa. S’entén per carrossa, un vehicle en el qual els membres de la
comparsa puguin pujar al damunt, amb música i llums. Les mides màximes de les carrosses, per poder circular pels carrers
són: 3’30m. d’alçada, 1’80m d’amplada i 4’5m, de llargada. Per poder fer efectiu els ajuts caldrà justificar la compra
o lloguer de material per la carrossa o per les disfresses amb una quantitat, igual o superior, a l’import de l’ajuda amb
factures. Aquestes factures hauran de ser emeses a nom de l’entitat o en cas que no es sigui entitat, a nom d’algun membre
de la comparsa.
4) Les carrosses i altres vehicles que participin a la rua hauran de tenir l’assegurança obligatòria en vigència.
5) Tota la producció de les comparses participants anirà a càrrec de les mateixes.
6) Les comparses no s’exhibiran abans de la rua i hauran de tenir un mínim de 10 participants.
L’ordre de la rua serà per estricte ordre d’arribada.
7) El jurat estarà format per persones vinculades al món associatiu de Santa Maria de Palautordera i el seu veredicte serà
inapel·lable. El jurat valorarà de l’1 al 5 cada un dels següents aspectes de la comparsa:
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• el treball artesà de les disfresses.
• la cohesió de grup
• la claredat en el missatge que es vol transmetre.
• l’originalitat en la idea.
• l’animació de la comparsa.

Fruit d’aquesta valoració en sortirà una classificació de les comparses.
8) Premis: S’atorgaran 3 premis de 200 euros a les tres comparses més ben valorades de les següents categories:
• LA COMPARSA MÉS ANIMADA
• LA COMPARSA MÉS ORIGINAL
• LA COMPARSA MÉS ELABORADA
Les quanties d’aquests premis estaran subjectes a retenció d’IRPF segons legislació vigent i no s’atorgarà més d’un
premi per comparsa. La recollida dels premis la farà una representació no superior a tres membres.
9) L’import màxim destinat als ajuts a la participació a la rua i al concurs de comparses del Carnaval 2019 es condiciona
a l’existència de crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries destinades a aquests conceptes (1.338.22199
“ALTRES SUBMINISTRAMENTS” i 1.338.48900 “A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE”)
i a les seves vinculacions jurídiques (1.33.2 i 1.33.4, respectivament) del pressupost de l’exercici 2019.
10) És obligació de cada comparsa:
• Disposar de les seves pròpies eines i material necessari per la confecció de la seva carrossa.
• Disposar d’elements antiincendis com extintors ABC de 6Kg a cada vehicle o carrossa.
• Complir les indicacions donades per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
els dies previs i el mateix dia de la rua.
11) L’ incompliment d’algun dels punts d’aquestes bases pot ser motiu per no atorgar l’ajut i el premi en cas
que se n’hagi obtingut.
12) L’organització no es farà responsable dels accidents o desperfectes atribuïbles a possibles negligències
per part dels participants a les comparses.
13) Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització.
Per a més informació us podeu adreçar a Can Rahull espai cultural i juvenil (c/ Empordà, 30) o truqueu al
SIJ El Xiulet al 938480024 o bé per correu electrònic a xiulet@smpalautordera.cat o canrahull@smpalautordera.cat
Nota:
La Policia Local comunica que es reserva el dret a realitzar controls d’alcoholèmia als conductors de les carrosses.

29

30

31

AGRAÏMENTS
ENTITATS • CLUBS • ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI
• Abecan Palautordera • Associació Cultural Frederica Montseny
• Associació Modelista Ferroviària Baix Montseny • Associació pro música catalana
• Botonaires associats de Palautordera (BAP) • Club d’escacs de Santa Maria de Palautordera
• Club Excursionista de Palautordera (CEP) • Club Patinatge Palautordera
• Colla Gegantera i Grallera de Santa Maria de Palautordera • Cor de cambra Palautordera
• Coral Xalesta • Esplai de la Gent Gran • Grabals Palautordera • Gita de Bruixa • Grup Mosta de Cuina
• Iniciatives Socials de la Vall Alta de la Tordera, ISVAT • Institut Reguissol • L’Hora Roja
• Som del Montseny • Som i Serem Sardanistes Palauencs
ESTABLIMENTS • COMERÇOS • EMPRESES
• Bar de L’Esplai • Bar Turó de l’Home • Cia. Mag Edgard • Espai d’Art Tot Dansa
ÀREES • SERVEIS MUNICIPALS • ALTRES ADMINISTRACIONS
• Àrea de Comunicació • Àrea de Cultura i Joventut • Àrea d’Ensenyament • Àrea d’Esports
• Àrea de Medi Ambient • Biblioteca Municipal Ferran Soldevila • Brigada municipal
• Diputació de Barcelona • Escola Municipal de Música de Palau (EMM)• Escola Pont Trencat
• Institut Reguissol • Parròquia de Santa Maria • Policia local • Ràdio Vitamènia
PERSONES
• Bernat Llop • Dani Mesquies • Eulàlia Vergés • Família Moraleda •Marc Losilla • Núria Clemares
• Ramon Gasch • Roger Xena

Organitza:
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Qui a festa major va,
a festa major ha de tornar

