








Benvolgudes veïnes i veïns,

Aquest any SÍ!!

Després de dos anys on hem tingut les restriccions imposades per
la Covid-19, aquest any podem celebrar amb plena normalitat la
nostra Festa Major. Dos anys de pandèmia que han coincidit amb
el 25è aniversari de l’Agermanament de Pacs amb el poble de
Cavanac i que no vàrem poder commemorar. És per això que
aquest any hem convidat a l’alcalde, a l’equip de govern i a veïnes i
veïns de Cavanac a que vinguin a viure la nostra FM i poder
celebrar l’aniversari, participant en diferents actes de la FM i d’un
dinar popular que farem el dissabte dia 6.
La Festa Major és el moment més àlgid de germanor i de
convivència de totes les persones que vivim a Pacs. Aprofitem
aquest dies per viure ben intensament tots els actes que la
Comissió de Festes ens ha preparat i gaudim-los amb intensitat.
No puc deixar passar l'ocasió per agrair a la Comissió de festes i a
totes les entitats que participen i col•laboren en que la Festa Major
sigui ben lluïda, moltes gràcies!!

MOLT BONA FESTA MAJOR!!

Montse Mascaró Gras 
Alcaldessa de Pacs

SALUTACIÓ ALCALDESA



És un plaer organitzar la Festa Major de Pacs del Penedès,
i a la vegada un repte i una responsabilitat que fa
respecte, però que tant l’Albert Olivella, l’Esther Sanchez,
la Núria Sagarra i la Montse Amat, encarem amb molta
il•lusió i entusiasme.

Després de dos anys complicats i d’adaptació a causa de la
pandèmia, hem preparat una Festa Major, pensada
perquè des dels més menuts fins als més grans puguin
gaudir-la amb intensitat i alegria, tal i com farem
nosaltres.

Són dies per gaudir d’àpats amb família, xerrades amb
amics i de retrobament amb persones especials. Gaudiu
de tots els actes que hem organitzat amb seny i
responsabilitat, gaudiu-los i passeu-vos ho molt bé.

Un desitgem Bona Festa Major de Pacs del Penedès!

SALUTACIÓ 
COMISSIÓ DE FESTES



Guarniment de terrasses i balcons
Tots els balcons i terrasses de Pacs són subjectes de ser valorats

durant els 4 dies centrals de la Festa Major.
- Si vols assegurar-te que el jurat no passi de llarg del teu balcó,
inscriu-te o per mail a pacs.comissiodefestes@gmail.com amb

l’assumpte BALCONS, fins el 2 d'agost a les 14:00
o a la recepció de l’Ajuntament fins el 2 d'agost
o al Centre Cívic el 31 de juliol de 11:00 a 12:00

 
 El dia 11 d’agost es publicaran els guanyadors

 
 

Concurs Instagram
 

Per participar penja una foto de la Festa Major a INSTAGRAM amb el
#FM22PACS

 
Totes les fotos que participin han de ser pròpies, no s’admetran fotos

de tercers
 

No s’admetran fotos publicades després del dia 9 d’agost a les 09:00
 

El dia 11 d’agost es publicaran els guanyadors
 

 
 

COM VIUS LA 
FESTA MAJOR ?



12:00 Repic general de Campanes 
a càrrec del Sr. Joan Anton Sadurní

 
 

20:00 Balls de Lluiment
Actuació dels Balls Populars "Les Orenetes" 

a dalt de l'empostissat
Pati escola el Drac

 
 

Tot seguit, Cercavila
 a càrrec dels Balls Populars "Les Orenetes",
colla de Drac i Diables de Pacs del Penedès

 i de la colla convidada 
Els calderots de Santa Fe del Penedès

(veure notes)

 
 

Divendres 5 d'agost



 
 

A partir de les 21:00 al pati de l'escola
Servei de barra i entrepans calents / freds

a càrrec de La Comissió de Festes
(veure notes)

 
 
 

22:00 Pregó de Festa Major
a càrrec de l'exalcalde el Sr. Josep Sogas

"Pepito"
Pati escola el Drac

 
 
 

23:00 Teatre "Marta, Montserrat, Maria"
amb el grup de teatre De Loftu de la Múnia

Pati escola el Drac
 
 



9:30 Caminada popular 
    Anem tots junts a esmorzar pel nostre entorn

porta't l'esmorzar i  la gorra 
col·labora colla de xirucaires

Plaça Major

 
11:30 II Tirada popular de Bitlles Catalanes

Organitzat per Juan Martínez
Plaça Salvador Ferrer (Barri Agrícola)

 
Servei de barra a càrrec de La Comissió de Festes de l'Agrícola

 
11:30 Festa Holly

Ballem entre mil colors
a càrrec d'Escena Visual

La Salzereda
 

Servei de barra a càrrec de La Comissió de Festes de Pacs

Dissabte 6 d'agost



 
 
 

14:00 Paella popular
Cel·lebració del 25è aniversari del nostre

agermenament amb Cavanac (veure notes)
La Salzereda

 
16:00 Campionat de Truc

en format de trios
Centre Cívic

 
18:00 Pacs Tot Talent

Descobrim els talents ocults de les nostres
veïnes i veïns

Organitzat i dinamitzat per Mario Larrubia
(veure notes)

Pista Josep Soler
 

Servei de barra a càrrec de La Comissió de Festes de Pacs
 



 
23:30 Versos 

a càrrec de la colla de Drac i Diables de Pacs
Pista Josep Soler

 
Tot seguit, La Nit del Sonatró

Col·labora Drac i Diables
Castell de foc d'artifici a càrrec de la Pirotècnica Catalana

 
 
 
 
 
 

00:45 Nit Jove
Concert a càrrec de Tapeo Sound System

(veure notes)
Pati de l'escola el Drac

 
 
 
 
 
 



11:00 III Telegimcana de Pacs del
Penedès
(veure notes)

 
11:00 Cercavila

a càrrec dels Balls Populars "Les Orenetes",
colla de Drac i Diables de Pacs del Penedès

(veure notes)

 
Seguidament

Fotografia de record de tots els
balladors

a càrrec de Gabi Soler
La Salzereda

 
En acabar, Balls de lluiment

 
Degut a l'estat d'alerta que estem patint (nivell ALFA) el
Drac i Diables no petaràn a la Salzereda sinò davant de

l'Ajuntament

 

Diumenge 7 d'agost



 
12:30 Ofici Solemne en Honor a Sant Genís

a càrrec de Mn. Joaquim Rovirosa
Esglèsia de Sant Genís

 
13:00 Vermut popular

ofert per la comissió de Festes
Pista Josep Soler

 

17:00 - 20:00 Room Scape
organitzat per Gaudire

Plaça Major 

 
20:30 Ball de Festa Major

Concert i ball a càrrec de l'orquestra Cimarron
   Pati de l'Escola El Drac

 
 
 
 
 

Servei de barra a càrrec de 
La Comissió de Festes de Pacs

 
 



 
11:30 Guerra d'aigua

Porta els teus estris i mulla a tothom 
Plaça Major

 
17:00 Espectacle infantil

"Pirates a l'abordatge"
amb la companyia Sol de Nit

La Salzereda
 

18:00 Jocs Populars Gegants
per a petits i grans

La Salzereda
 

 Berenar popular
Col·labora el Casal de la Dona

La Salzereda

 

Dilluns 8 d'agost



 
20:00 Sopar jo porto
Porteu el vostre sopar, 

per sopar totes i tots plegats
Pati de l'Escola El Drac

 
21:00 Ball de Paperets

Espectacle a càrrec de Remember 
i 

Gran Batalla de paperets
 

Servei de barra a càrrec de 
La Comissió de Festes de Pacs

 
Diumenge 14 d'agost

 

09:30 Missa de difunts
Missa en sufragi dels difunts de la parròquia

a càrrec de Mn. Joaquim Rovirosa
 



 
 NOTES

 
La Comissió de Festes, es reserva el dret d’alterar o canviar el

programa sense previ avís.
 
 

RECORREGUTS CERCAVILES:
 

- DIVENDRES: Pati de l’Escola, Avinguda Diputació, Gabellada, Plaça
Major, Carrer del Bosc, Carrer de les Casetes, Carrer Salinar,

Avinguda Diputació, Pati de l’Escola.
 

- DIUMENGE: Avinguda Diputació (Davant Ajuntament), Salinar,
Carrer Exterior, Plaça Major, Gabellada, Avinguda Diputació, Pont de

la Rectoria, Salzereda.
 
 

LLOTGES:
 

- INSCRIPCIONS: per mail a pacs.comissiodefestes@gmail.com amb
l’assumpte RESERVA LLOTJA, fins el 2 d'agost a les 14:00

 o a la recepció de l’Ajuntament fins el 2 d'agost
o al Centre Cívic el 31 de juliol de 11:00 a 12:00

- PREU: 30€ Inclou: taula, 6 cadires i un obsequi per a la tarda-nit de
diumenge amb la CIMARRON. El pagament es pot formalitzar en
efectiu en el moment de la inscripció o mitjançant transferència
amb l’assumpte “Reserva Llotja FM” al compte del Banc Sabadell 

ES88 0081 0046 1800 0177 6682
- SORTEIG: El sorteig de les llotges es realitzarà el 3 d’agost a les

20:30 al Centre Cívic.
 
 
 
 



 
 

SOPAR DIVENDRES 
Servei de barra a càrrec de la Comissió de Festes. Per assegurar-te el

teu sopar envia’ns un mail a pacs.comissiodefestes@gmail.com
indicant-nos la quantitat que vols reservar o vine al Centre Cívic el 31

de juliol de 11:00 a 12:00. Pots escollir entre entrepà calent de
botifarra, entrepà fred de formatge, entrepà fred de fuet i bikinis.

 
 

SOPAR DILLUNS
 Sopar en format “Jo Porto”. Des de la Comissió muntarem taules i

posarem a la venta begudes fresques. Per reservar la taula per a tu i
el teu grup envia’ns un mail a pacs.comissiodefestes@gmail.com

indicant-nos quants sereu o vine al Centre Cívic el 31 de juliol 
de 11:00 a 12:00

 
 

PAELLA POPULAR
Celebració del 25è aniversari del nostre agermanament amb
CAVANAC, tot gaudint d'una paella popular a la Salzereda, on
comptarem amb la presència d'una delegació de Cavananc.

La venta de tikets a 5€ és a l'Ajuntament i el pagament s'ha de fer
mitjançant targeta bancària.

 
 

NIT JOVE:
Durant la nit jove hi haurà instal.lat al Pati de l’Escola El Drac, un

PUNT LILA i PUNT MOBIL DE SALUT per a qualsevol persona
interessada en rebre informació.

 
 
 
 



 

BASES CONCURSOS
 

 TELEGIMCANA: 
Enguany disposarem del format mòbil i, com a novetat, hi haurà la
opció de format en paper. El dia 7 d’agost a les 10:30 davant de la
pista Josep Soler us donarem el format paper (caldrà recollir-lo
presencialment) i enviarem el format electrònic, amb les
instruccions per al seu desenvolupament.

Cal inscripció prèvia: 
o per mail a pacs.comissiodefestes@gmail.com amb l’assumpte

TELEGIMCANA, fins el 2 d'agost a les 14:00 indicant la versió del joc
escollit

o a la recepció de l’Ajuntament fins el 2 d'agost
o al Centre Cívic el 31 de juliol de 11:00 a 12:00

 
El dia 11 d’agost es publicaran els guanyadors

 
PACS TOT TALENT:

El concurs tindrà format de càsting (audició), on es presentarà la
proposta de cada participant, en les modalitats: ARTS ESCÈNIQUES,
DANSA, MÚSICA, IMATGE, ARTS PLÀSTIQUES, ESCRIPTURA…
Cal inscripció prèvia:

o per mail a pacstottalent@gmail.com, fins el 2 d’agost a les 14:00
o a la recepció de l’Ajuntament fins el 2 d'agost
o al Centre Cívic el 31 de juliol de 11:00 a 12:00

Les fases del concurs són les següents: totes les persones inscrites
executaran una actuació davant el públic i el jurat el dissabte 6
d’agost, a les 18h, a la “Pista Josep Soler”, durant la qual s’anunciaran
els guanyadors de cada categoria i es lliuraran uns premis.
Pots demanar les bases completes al mateix correu o en el moment
de la inscripció.





 
ROOM SCAPE:

Escape room pel poble. Desxifra els enigmes, resol les proves i
sigues hàbil amb les pistes per resoldre el misteri a temps. El
futur del tresor de Pacs del Penedès està a les vostres mans. Es
cedirà una tauleta digital a cada grup, que us servirà d’eina per a
resoldre les proves!

Els grups són de màxim 6 persones. Cada grup tindrà assignada
una franja horària per tal de realitzar l'activitat. Preguem la
màxima puntualitat. Només cal la reserva d’una persona per
grup. 

 
Reserves: https://www.entrapolis.com/entrades/escape-tresor-
penedes



 

AGRAÏMENTS
 

Gabi Soler, pel seu suport incondicional.

Anna Mongay, per la portada del programa

Sr. Josep Sogas “Pepito”, el nostre pregoner d’enguany

Anna Soler i resta de col·laboradors dels balls populars
Xavier Espinosa i la resta de membres de La Colla de Drac i
Diables de Pacs
A en Josep Antón Gual Bolet de l'Agrícola Tallers

 Joan Antón Sadurní, pel repic de campanes

Xarli López i Dani Pérez, pels jocs gegants

Els Xirucaires, per la sortida de dissabte.

Al Casal de la Dona, pel berenar del dilluns

Juan Martínez, per la II Tirada de bitlles catalanes

Francesc Vallès, pel campionat de truc i la festa d’aigua.

Mario Larrubia, pel Pacs Tot Talent

A les respectives famílies dels membres de la Comissió de
Festes per la paciència i ajuda que ens estan donant

A totes aquelles persones que no estan mencionades en
aquesta llista però sense les quals la Festa Major d’enguany
no hagués estat possible

I a l’Il·lustríssim Ajuntament de Pacs del Penedès

 









1Pati Escola el Drac

Pista Josep Soler 

Centre Cívic 

Església Sant Genís 

Plaça Major 

Plaça Josep Ferrer (L'Agrícola) 

La Salzereda 

Pàrking 

UBICACIONS






