
FESTA MAJOR DE SANT PROGET 2023
DEL 20 AL 23 DE GENER 

Tot l’alumnat de l’Escola Matagalls



SALUTACIÓ  
DE L’ALCALDE

Han estat dos anys plens de dificultats on les nostres vides han estat alterades d’una forma més 
que important. Així doncs, per davant de tot, permeteu-me que tingui un record molt especial per 
les persones que ens han deixat, i enviar una abraçada molt forta a tots els seus familiars.

Tanmateix, i gràcies a la feina feta pel sector sanitari, ara sí que ja podem celebrar amb total  
normalitat la Festa Major de Sant Proget. 

Recuperar el caliu de la Mostra de Cuina i altres activitats pròpies d’aquestes festes és tot un plaer. 
Entaular-nos i menjar els plats preparats per les nostres cuineres i cuiners; tan senzill com això, i 
canviem la nostra perspectiva: de la tristor a l’alegria, de la por a la confiança. Poder passar uns 
moments agradables amb els nostres familiars i amics que en definitiva és el que fem per Festa 
Major. Perquè d’això es tracta, de passar-ho bé. I per fer-ho res millor que gaudir de totes les acti-
vitats que, tal com ja ens tenen acostumats, han organitzat les entitats i associacions del poble. De 
nou, gràcies per la vostra implicació.

Vull aprofitar aquestes línies per parlar també del pregó que anirà a càrrec d’en Josep Ayats i 
l’Eduard Clavé, dos referents en l’àmbit cultural del nostre poble gràcies a la feina feta per la 
memòria històrica local. 

I agrair molt especialment les activitats i noves iniciatives que des de la Biblioteca Municipal Ferran 
Soldevila tenen preparades, mostra de la seva implicació i empenta en l’oferta divulgativa i literària 
del nostre municipi. 

Propostes de tot tipus i per a tothom, petits i grans, joves i no tan joves... En definitiva, unes festes 
pensades per començar aquest 2023 de la millor manera possible.

Que tingueu una molt bona Festa Major de Sant Proget.  

Us desitja el vostre alcalde,

Jordi Xena i Ibáñez
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DEL 20 AL 23 DE GENER

 
DEL 20 AL 23 DE GENER

EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ PUNTAIRES  
DE L’ESPLAI
A PARTIR DE LES 17 H

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES:  
ELS SAFAREJOS PÚBLICS DE CATALUNYA
A PARTIR DE LES 17 H
AUTOR: XAVIER AMIGÓ
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CONTES PER A NADONS.  
LA LLUNA I EL SOL ES FAN AMICS

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA

Quan es fa de dia surt el Sol i quan anem a dormir la Lluna ens acarona.  
Però en secret el Sol i la Lluna es troben cada dia una estoneta per a  
cantar i ballar.
Adreçats a infants d’1 a 3 anys.
Narradora: Núria Clemares

Organitza: Biblioteca municipal Ferran Soldevila

La Biblioteca comença l’any amb noves propostes i una d’elles 
és la creació d’un club de lectura per a adults on compartirem 
la novel·la: La venedora d’ous de Linda D. Cirino.
Moderadora: Clara M. Clavell

Organitza: Biblioteca municipal Ferran Soldevila

BIBLIOTECA MUNICIPAL FERRAN SOLDEVILA

BIBLIOTECA MUNICIPAL FERRAN SOLDEVILA

DISSABTE 14

DIMARTS 17

11:00 H

18:30 H
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J.Riera
Antiga Ctra. Provincial, s/nº · Sta. Maria de Palautordera 
(Sant Celoni) · Tel. 93 867 07 64 · www.j-riera.com

ceràmiques / banys / cuines / materials de construcció

 OBERT DE DILLUNS A DISSABTE
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FESTIVAL D’ARTS URBANES  
CAN RAHULL RECORDS VOL. I

CLASSE OBERTA DE BOXA PER A JOVES

INAUGURACIÓ EXPOSICIONS:  
-  PUNTAIRES
-  ELS SAFAREJOS PÚBLICS DE CATALUNYA

El col·lectiu d’artistes joves de Can Rahull Records us convida a 
connectar a través del rap, freestyle, break dance i grafit amb una 
proposta diferent. Vine a descobrir les activitats que es fan a les 
Tardes Joves. 
Més informació       @canrahull

Organitza: Àrea de Joventut i participants a les Tardes Joves de  
Can Rahull

T’agradaria descobrir el món de la boxa? En aquesta classe oberta 
aprendràs tant els valors com els aspectes tècnics que has de tenir 
en compte per endinsar-te en aquest esport tan reconegut.

Organitza: Àrea de Joventut i participants a les Tardes Joves de  
Can Rahull

CAN RAHULL

CAN RAHULL

SALA ACTES DE L’ESPLAI

DIVENDRES 20

19:30 H

17:00 H

17:00 H
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PREGÓ D’INICI DE FESTA MAJOR A CÀRREC D’EDUARD CLAVER I JOSEP AYATS

NIT DE CINEMA DE MUNTANYA

D’entre totes les persones que participen activament al poble podem destacar, sense cap mena de  
dubte, l’Eduard i en Josep. 
Al llarg dels anys han impulsat diverses iniciatives pel bé del municipi. Ara bé, es mereix una menció  
molt especial la trilogia de llibres que van escriure sobre la història de Santa Maria de Palautordera:  
Masos, Cases i Documents. Una obra titànica, elaborada al llarg de molts mesos i anys, i basada en una 
investigació a peu de carrer que els va dur a recórrer cases i camins, i parlar amb la nostra gent.
Un pou de coneixements sobre el nostre municipi és el que trobarem en aquest pregó.
 
Petit refrigeri i servei de barra!

Organitza: Centre Excursionista de Palautordera

SALA ACTES DE L’ESPLAI

SALA DE PLENS

DIVENDRES 20
20:00 H

21:00 H
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DISSABTE 21
CAMPIONAT DE FUTBOL BOTONS DE SANT PROGET

II CONCURS D’ESCRIPTURA RÀPIDA

PARTIDA SIMULTÀNIA D’ESCACS AMB HERMINIO HERRAIZ (GM)

Organitza: Botonaires Associats de Palautordera (BAP)

2a edició del Concurs d’escriptura ràpida. Gaudirem d’una jornada literària 
en què tot aquell assistent que hi vulgui prendre part serà benvingut. 
Atreveix-te a improvisar!
Més informació a les bases (pàg. 34)

Organitza: Grup d’Escriptors del Montseny
Col·labora: SURIS,S.L. i Agència Literària Sandra Bruna 

Vine i ajuda el Club d’Escacs de Palautordera a guanyar la partida al gran 
mestre dels escacs. Vint-i-cinc jugadors contra un. Qui guanyarà?
En cas de pluja, a La Quadra.

Organitza: Club d’Escacs Palautordera i Bar-Restaurant El Turó de l’Home

CENTRE CÍVIC 

SALA DE PLENS

PASSEIG DEL REMEI AMB CARRER DE L’EMPORDÀ

DURANT TOT EL DIA 

9:30 H

10:00 H
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LÀSER COMBAT  
Activitat per a joves de 12 a 17 anys

TRENCAR L’OLLA

TRENET TRIPULAT I VISITA AL LOCAL DE L’AMFBM

Vols sentir-te protagonista d’un videojoc? Amb el làser combat ho aconseguiràs!  
El làser combat és l’activitat perfecta per passar-ho genial en grup. Les partides 
es jugaran en equips de 12 participants amb una durada d’uns 45 minuts.
Us hi podeu inscriure en grup o individualment.
Preu: 2 € per persona. Places limitades
Inscripcions: Cal inscripció prèvia a través de la pàgina: www.activitatspalau.cat
 
Organitza: Àrea de Joventut

Vine a gaudir del trencar l’olla de la Colla de Gitanes!  
Hi haurà regals per a tots els participants.
En cas de pluja, es suspèn.

Organitza: Colla de Gitanes de Palautodera

L’Associació Modelista i Ferroviària ofereix als petits  
i no tan petits un divertit passeig amb trenet.
En cas de pluja, es suspèn.

Organitza: Associació Modelista i Ferroviària Baix Montseny

PARC DEL REGUISSOL

PARC PAU CASALS

PARC PAU CASALS

DISSABTE 21
10:30 A 14:30 H

11:00 H

11:00 H
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CONTES DE MES:  
ELS CONTES QUE M’AGRADEN 

CONCERT AMB BOOPY’S LOVE 

X TAST DE VINS 

Voleu escoltar els contes que m’agrada explicar? Descobrireu com 
en Bàrbaro és capaç de superar mil perills, com una vaca molt 
extraordinària pot pondre un ou, o com un llobató es fa passar la 
gana. En aquesta hora del conte els finals sorprenents de les  
històries ens deixaran amb la boca oberta!
Narradora: Clara Gavaldà

Organitza: Biblioteca municipal Ferran Soldevila

Boopy’s Love és una formació que viatja per diferents estils  
musicals a qui agrada cultivar la improvisació a partir de temes  
propis o ben coneguts pel públic.

Organitza: On Air Jazz Series

Vols trobar l’ànima i les aromes dels bons vins? Participa i gaudeix  
d’aquest tast de vins DOQ Priorat.
Sommelier: Josep Gómez
Preu per participant: 6 € (places limitades). Per reservar, truqueu al tel. 680 200 241.

Organitza:  Grup Mostra de Cuina

BIBLIOTECA MUNICIPAL FERRAN SOLDEVILA

PARC PAU CASALS

SALA ACTES DE L’ESPLAI

DISSABTE 21
12:00 H

12:00 H

12:00 H
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DEMOSTRACIÓ DE DANSA DE L’ESPAI D’ART TOT DANSA 

TORNEIG DE PETANCA 

BUNJI, LA PETITA COALA

BINGO MUSICAL

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!  
En cas de pluja, es suspèn.

Organitza: Espai d’Art TOT DANSA

Organitza: Club Petanca Palauenc Veterans

Espectacle infantil recomanat a partir de 3 anys. 

Organitza:  AEiG Bernat Perpunter

Organitza:  AEiG Bernat Perpunter

PLAÇA DE LA VILA 

 INSTAL·LACIONS DEL CLUB PETANCA PALAUENC VETERANS

SALA ACTES DE L’ESPLAI

PATI DE LA COVA 

DISSABTE 21
12:00 H

15:30 H

17:30 H

18:00 H
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CONCERT AMB L’ORQUESTRA VENUS

CORREFOC

MALEÏDA FESTA
AMB DJ PETA I DJ MARVIN

BALL AMB L’ORQUESTRA VENUS 

TIQUET: 3 €
TIQUET BONIFICAT: 1 € per als jubilats empadronats a Palau prèvia acreditació. 

Venda d’entrades: activitatspalau.cat

Passacarrers amb pirotècnia que començarà a la plaça Sant Elies  
i baixarà pel carrer Major fins a la plaça de la Vila. Dansa de foc a la plaça.  
Amb la participació de la colla Dimonis dels Trons.
Per participar es recomana portar roba texana o de cotó, cabell tapat, calçat 
tancat i lligat, i deixar la menor part del cos sense cobrir per evitar danys.

Organitza: Colla de diables i diablesses de Palautordera

Organitza: Colla de diables i diablesses de Palautordera

L’ENVELAT

CENTRE DEL POBLE

CAN BALMES

L’ENVELAT

DISSABTE 21
18:00 H

21:00 H

23:00 H

22:30 H
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ENTITATS DE PALAU!
Voleu decidir com ha de ser l’espai de les barrakes  
de la Festa Major Aplec del Remei 2023? Voleu  
escollir quins grups de música s’han de programar?  
Voleu participar més activament de la Festa Major?
Si sou un entitat de Palau i esteu donats d’alta al  
registre municipal ara és la vostra!

APUNTEU-VOS A LA COMISSIÓ 
BARRAKES i sigueu part activa de la Festa Major! 
Sol·licita formar-ne part de l’1 al 31 de gener de 2023  
(via instància)



 

 

Una nova manera de pensar 
per a un futur més sostenible 
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MATINADES DE GRALLES I TABALS

IV RUTAGÓS ABECAN

KORFBAL

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

Organitza: Grabals Palautordera

Passejada pels vols del poble amb gossos. Seran dues rutes aptes 
per a tots els gossos i edats: una més familiar per a gent menuda o 
més gran (més curta), i l’altra per a persones i cans més esportistes 
(més llarga).

Organitza: ABECAN Palautordera

A partir de 16 anys.
Vols conèixer el korfbal? Vine a provar un esport d’equip innovador i divertit. 
Inscripcions fins al 19 de gener enviant c/e a: ckbadalona@gmail.com.

Organitza: La Rotllana

PLAÇA MAJOR

PARC PAU CASALS

PISTA JOAN CAÑELLAS I REIXACH

DIUMENGE 22
8:00 H

10:00 H

11:30 H
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CERCAVILA POPULAR I BATEIG DE LA NOVA GEGANTONA 
DE LA COLLA DE GITANES DE PALAUTORDERA

SARDANES AMB LA COBLA CIUTAT DE TERRASSA

CONCERT VERMUT MUSICAL: BOOTY HUNTERS I PELO MONO

Amb la participació de la Colla Gegantera i Grallera de Santa Maria de 
Palautordera, de Sant Pere de Vilamajor, de Sant Esteve de Palautordera, 
l’AMPA La Tordera i la Colla Castellera del Baix Montseny. 
En cas de pluja, es suspèn. 

Organitza: Colla Gegantera i Grallera de Santa Maria de Palautordera i 
Gitanes de Palautordera

En cas de pluja, a la Sala d’Actes de l’Esplai de la Gent Gran.

Organitza: SOM i SEREM Sardanistes Palauencs

En cas de pluja, a Can Balmes.

Organitza: Hora Roja i Som del Montseny
Col·labora: Ràdio Vitamènia

PLAÇA DE LA VILA

PLAÇA DE LA VILA

PATI DE LA COVA

DIUMENGE 22
11:30 H

12:00 H

12:30 H
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            PG. FONTMARTINA 9B, 1R 1A

                                                                           08460 STA MA de PALAUTORDERA

                                                                           T. 619767207

                                                                           e. enguixatstejera@hotmail.es
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MOSTRA I TALLER DE CASTELLS

36a MOSTRA DE CUINA CASOLANA

Vine a veure i provar els castells amb la colla del Baix Montseny. 
Activitat gratuïta i per a totes les edats. No cal inscripció prèvia.

Organitza: Castellers del Baix Montseny

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 de dinar gaudirem d’un 
concurs tipus test amb el joc Kahoot!: El més ràpid i encertat amb 
les respostes serà el guanyador.
Cuines del món, un món de cuines!
Tiquets numerats. Aforament limitat.

TIQUET: 12€

Organitza: Grup Mostra de Cuina

PLAÇA DE LA VILA

L’ENVELAT

DIUMENGE 22
13:00 H

14:00 H
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LA CURSA DEL CARRER HOSPITAL

PER FI SOL!
AMB CARLES SANS

Cursa infantil en la qual es competirà per trams d’edat coincidents 
amb els trams d’educació primària. Cicle inicial (de 6 a 8 anys),  
cicle mitjà (de 8 a 10 anys) i cicle superior (de 10 a 12 anys).
Inscripció gratuïta el mateix dia a partir de les 10 h a la plaça de la 
Vila. Obsequi a tots els participants. 

Organitza: Amics de les Marxes

Aquest és l’espectacle que tots els seguidors de Tricicle voldran  
veure perquè s’explica els secrets d’una companyia molt estimada  
que ha fet record de públic allà on ha anat. Per fi sol! Apareix en el  
moment més oportú com si fos un “making off” de la vida de Tricicle.
És un espectacle basat en fets reals que farà riure a aquells que  
vulguin saber més de Tricicle, una companyia, que segons s’ha dit, 
forma part de la memòria emocional del nostre país.

Entrades numerades. Aforament limitat.

Venda d’entrades: activitatspalau.cat

TIQUET: 8€

PLAÇA DE LA VILA

L’ENVELAT

DILLUNS 23
11:00 H

19:00 H
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LABORATORI DE LECTURA: MANS A LA TERRA

MOSTRA DE CONJUNTS DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Hi ha contes que ens connecten amb la mare Terra, amb allò que som.  
El nostre planeta ens acull, ens cuida i nodreix, mereix tot el nostre  
amor i respecte. Taller de modelatge amb fang. 
Adreçat a públic familiar amb infants de 4 a 9 anys. Places limitades. 
Inscripció prèvia a la Biblioteca.

Organitza: Biblioteca municipal Ferran Soldevila

Com cada any, per la Festa Major, els conjunts de l’escola de música  
faran un concert on donaran el bo i millor per fer-nos gaudir escoltant  
els repertoris que estan preparant durant aquest curs 2022-2023.

Organitza: Escola Municipal de Música de Palau

BIBLIOTECA MUNICIPAL FERRAN SOLDEVILA

L’ENVELAT

DIJOUS 26

DIVENDRES 27

17:30 H

18:30 H

PASSAT I PRESENT DE L’ESTACIÓ DE FERROCARRIL  
DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Xerrada a càrrec de Josep Ayats, Eduard Claver i Xavi Muntasell.

SALA DE PLENS19:00 H
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VENDA D’ENTRADES

Dilluns 16 de gener de 10:00 h a 14:00 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Dimecres 18 i dijous 19 de gener de 16.30 h 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. 

- Entrades numerades i aforament limitat als espectacles de l’Envelat i La Quadra.  
   Més informació: 93 847 96 20.

- Quan l’aforament sigui complet es tancarà l’entrada per mesures de seguretat.

- És estrictament obligatori respectar les sortides d’emergència, deixant-les lliures.  
   Així mateix, s’han de respectar els passadissos entre les cadires.

SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT I CAN RAHULLPUNTS DE VENDA D’ENTRADES
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MISSA SOLEMNE DE SANT PROGET I RENOVACIÓ  
DEL VOT DE POBLE PER PART DEL SENYOR ALCALDE

Benedicció i repartiment de les espases (panets) de Sant Proget. Cant 
dels goigs de Sant Proget a càrrec de la Coral Veus Mixtes del Montseny.

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA

OFICIS

DIUMENGE 22

DIMECRES 25

12:00  H

MISSA SOLEMNE DE SANT PROGET

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA11:30 H
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ACTE HORA LLOC
DISSABTE, 14 DE GENER
Contes per a nadons 11 h Biblioteca municipal Ferran Soldevila

DIMARTS, 17 DE GENER
Club de lectura de novel·la 18:30 h Biblioteca municipal Ferran Soldevila

DIVENDRES, 20 DE GENER
Festival d’arts urbanes 17 h Can Rahull

Classe oberta de boxa per a joves 17 h Can Rahull

Inauguració exposicions 19:30 h Sala Actes de l’Esplai

Pregó d’inici de Festa Major 20 h Sala Actes de l’Esplai

Nit de cinema de muntanya 21 h Sala de Plens

DISSABTE, 21 DE GENER
Campionat de Futbol Botons Tot el dia Centre Cívic

II Concurs d’escriptura ràpida 9:30 h a 14:30 h Sala de Plens 

Partida d’escacs simultània amb Herminio 
Herraiz (GM) 10 h a 13:30 h Passeig del Remai cantonada carrer 

Empordà

Làser combat 10:30 h a 14:30 h Parc del Reguissol

Trencar l’olla 11 h Parc Pau Casals

Trenet tripulat i visita al local de l’AMFBM 11 h a 14 h Parc Pau Casals

Contes de mes 12 h Biblioteca municipal Ferran Soldevila

Concert amb Boopy’s Love 12 h Parc Pau Casals

X Tast de vins 12 h Sala Actes de l’Esplai

Demostració de dansa de l’Espai d’Art TOT 
DANSA 12 h Plaça de la Vila

Torneig de petanca 15:30 h Instal·lacions Club Petanca Paluenc 
Veterans

BUNJI, la petita coala 17:30 h Sala Actes de l’Esplai
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ACTE HORA LLOC
Bingo musical 18 h Pati de La Cova

Concert amb l’orquestra Venus 18 h L’Envelat

Correfoc 21 h Plaça Sant Elies 

Ball amb orquestra Venus 22:30 h L’Envelat

Maleïda Festa 23 h  Can Balmes

DIUMENGE, 22 DE GENER
Matinades de gralles i tabals 8 h Plaça Major

IV Rutagós Abecan 10 h Parc Pau Casals

Korfbal 11:30 h Pista Joan Cañellas i 

Cercavila de gegants i capgrossos 11:30 h Plaça de la Vila

Sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa 12 h Plaça de la Vila

Concert vermut musical: Booty Hunters i Pelo 
Mono 12:30 h Pati de La Cova

Mostra i taller de castells 13 h Plaça de la Vila

36a Mostra de Cuina casolana 14 h L’Envelat

DILLUNS, 23 DE GENER
La cursa del carrer Hospital 11 h Plaça de la Vila

Teatre: Per fi sol! 19 h L’Envelat

DIJOUS, 26 DE GENER
Laboratori de lectura: Mans a la terra 17:30 h Biblioteca municipal Ferran Soldevila

DIVENDRES, 27 DE GENER
Mostra de conjunts de l’escola de música 18:30 h L’Envelat

Passat i present de l’estació 19 h Sala de Plens
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RESUM DE LES BASES PARTICIPAR A LA RUA DE CARNESTOLTES I AL 
CONCURS DE COMPARSES 2023

1.  Les inscripcions per participar a la rua de carnestoltes i al concurs de comparses són del 9 al 27 de gener de 
2022 per les comparses que sol·licitin plataforma i fins al divendres, 10 de febrer a les 14.00 h per a les compar-
ses que no sol·licitin plataforma. Cal presentar una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 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 responsa-
ble major d’edat.

La rua es farà dissabte, 18 de febrer i començarà a les 17 hores. 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. 3. L’Ajuntament aportarà 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 circu-
lar pels carrers són:  3,30 m d’alçada, 1,80 m d’amplada i 4,5 m de llargada.  Per poder fer efectiu els ajuts caldrà 
justificar amb les factures corresponents la compra o lloguer de material per a la carrossa o per a les disfresses 
amb una quantitat, igual o superior, a  l’import de l’ajuda. Aquestes factures hauran de ser emeses a nom de l’enti-
tat 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 comparses.

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. 
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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:

. el treball artesà de les disfresses

. la cohesió de grup

. la claredat en el missatge que es vol transmetre

. l’originalitat de 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 la 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 2023 es con-
diciona a l’existència de crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries destinades a aquests concep-
tes (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 2023.

10. És obligació de cada comparsa: 
- Disposar de les seves pròpies eines i material per a la confecció de la seva carrossa. En cap cas, es podrà fer ús 
de la nau de Cultura ni del material que hi ha al seu interior.
-  Disposar d’elements antiincendis com extintors ABC de 6 kg a cada vehicle o carrossa. 
- Complir les indicacions donades per l’Àrea de Cultura i Joventut 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 ni 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 trucar al SIJ El 
Xiulet al 938480024 o bé per correu electrònic a joventut@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.
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DISSABTE 21 DE GENER DEL 2023
BASES SEGON CONCURS D’ESCRIPTURA RÀPIDA DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

PROCEDIMENT

1.  Les inscripcions es realitzaran a les 9:30 h del matí. Tots els participants hauran de reunir-se a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament i a les 10:30 h es tancaran les inscripcions. Tant bon punt arribin, i tinguin el material, els concursants ja po-
dran començar a escriure.

2.  Respecte el material per escriure es facilitarà un bloc mida quartilla, un llapis, una maquineta de fer punta i una goma 
d’esborrar. Aquest material es podrà endur un cop acabat el concurs. També es podran utilitzar mitjans propis per escriu-
re com ara bolígraf o ploma. 

3.  Hi haurà dues categories: juvenil a partir dels 14 anys fins els 25 i adults a partir dels 26 anys.

4.  Identificació: un cop lliurat el material de treball, el concursant escollirà a l’atzar un sobre tancat, amb un color diferent 
per cada categoria, amb un número identificador a l’exterior. Aquest mateix número s’escriurà a la primera pàgina del bloc 
que es faci servir, juntament amb el segell de registre, per garantir que aquell full sigui el que s’utilitza. Al full registrat , el 
concursant no podrà posar cap element que el pugui identificar. Es podran emprar altres fulls de la llibreta, com a esbo-
rrany, però el treball final s’haurà de presentar al full primer, numerat i segellat.

5.  Dins del sobre hi haurà un full amb el mateix número que a l’exterior i un seguit de dades a emplenar pel concursant: 
Nom, DNI, edat, residència i telèfon o adreça electrònica de contacte. Al final d’aquest mateix full hi haurà també el tema i 
gènere de l’escrit que li correspon a aquell concursant. Els temes i gèneres dels escrits poden ser: relat de ciència ficció, 
conte infantil o poema. Aquesta assignació s’haurà fet aleatòriament a cada sobre repartint-se proporcionalment en tres 
parts iguals. De manera directa o indirecta i amb més o menys extensió, els escrits hauran de fer referència o citar el 
Montseny o les poblacions i elements significatius del seu entorn Un cop complimentat aquest full, el concursant el guar-
darà dins del sobre i no el podrà mostrar fins al final, si se li requereix.

6.  L’extensió màxima serà de les dues cares del full marcat i el temps per realitzar l’escrit anirà des de les 10 hores fins a 
les 12 hores. Si abans d’aquest període ja s’haguessin lliurat tots els treballs, es donarà el període per acabat. 

7.  El jurat estarà format per membres del Grup d’Escriptors del Montseny (GEM) i persones vinculades a l’ensenyament i 
la cultura. Els membres del jurat únicament tindran accés al full escrit pel concursant amb el número corresponent, però 
en cap cas sabran la identificació de l’autor. El període de deliberació anirà de 12 a 13:30 hores, com a màxim.

8.  De 13:30 a 14:30 hores es farà el lliurament de premis. Hi haurà sis premis, un per cada categoria i estil literari: dos 
premis de poesia (E-Reader), dos de conte infantil (lot de llibres) i dos de ciència ficció (Regal sorpresa). El jurat indicarà 
el número del guanyador i aquest s’haurà d’identificar amb el full de registre que ha emplenat al principi i que s’haurà 
guardat per a ell. En el cas que alguns dels tres temes no tingui participació o la seva qualitat no es considerés adient, el 
premi quedaria desert. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i el GEM editaran una publicació amb una selecció 
dels millors treballs del concurs, si la quantitat i qualitat són suficients.

Pot participar tothom qui vulgui dels 14 anys endavant. Els membres del GEM no poden participar-hi. Els treballs es 
podran presentar en català, en castellà, o en ambdues llengües si l’argument ho requereix. L’escriptura haurà de ser a mà; 
no s’acceptaran suports o formats electrònics. La decisió del jurat serà definitiva i inapel·lable.

ORGANITZA: GRUP D’ESCRIPTORS DEL MONTSENY (GEM)
PATROCINA: AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
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CONCERT DE L’ORQUESTRA VENUS
PREU DE L’ENTRADA: 3 € 
PREU BONIFICAT: 1 €

TAST DE VINS
PREU DE L’ENTRADA: 6 €  

36a MOSTRA DE CUINA
PREU DE L’ENTRADA: 12 €  

TEATRE: PER FI SOL!
PREU DE L’ENTRADA: 8 €  
PREU BONIFICAT: 5 €

COL·LECTIUS BONIFICATS:
Jubilats empadronats a Palau, famílies nombroses, aturats, joves, 
alumnes de l’Escola d’Adults, nens de 3 a 12 anys. Per accedir a la 
bonificació caldrà acreditar que es compleixen els  
requisits requerits en el moment d’adquirir les entrades. 

PREUS I BONIFICACIONS
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