


FEStA MAjOR
Planoles, un gran micropoble!
I ho és, sobretot, gràcies al dinamisme de les associacions  
i a les múltiples iniciatives privades que constantment, i 
durant tot l’any, organitzen activitats de tot tipus. I és ara, 
en arribar l’estiu, i sobretot la Festa Major, que les ganes  
de fer vibrar el poble es multipliquen.

Deixeu-me dir que nosaltres, com a Ajuntament, ens 
sentim molt orgullosos d’aquesta manera de fer de 
les planolenques i els planolencs. I és que constatar el 
dinamisme del poble aquests dies, percebre que la gent  
—mainada, joves, grans... tothom— s’ho passa bé i, en 
definitiva, veure el poble amb aquesta alegria, com 
a Equip de Govern, ens omple de satisfacció.

I, un any més, ens sentim orgulloses de tenir una Comissió 
de Festes que s’hi deixa la pell. I és que, com bé sabeu,  
es tracta d’una feina silenciosa que es fa durant mesos  
i mesos i que explota en només quatre dies màgics,  
plens d’activitats, d’esport, de cultura i de festa.

I amb aquesta sintonia, amb aquesta il·lusió, amb aquesta 
feina per al poble de tots plegats, és com es tira endavant,  
és com es pot créixer com a poble i és que... 

...som una gran família, un gran micropoble, un poble  
amb futur!

David Verge . Alcalde

Bona 
Festa Major!
Un any més els carrers de Planoles parlaran de tot allò  
que ens uneix. De somriures, cultura i tradició.

Bona Festa Major!

Joan Serres . Regidor de cultura

Gràcies, gràcies  
i mil gràcies...
Com a comissió només tenim paraules d’agraïment per  
a tothom qui ha acceptat el repte de somiar amb 
nosaltres la Festa Major. Agraïments al Joan, per fer-nos 
aquesta portada tan especial. Reconeixement a totes  
les persones que no han dubtat a posar en blanc sobre 
negre la seva fantasia d’un dia de la festa: Cristina, Bet, 
Jeroni, Tessa i Maria, mil gràcies per acceptar el repte.  
I a la Marta, per dir sempre que sí, a l’hora de fer un  
darrer repàs. I la nostra gratitud als qui heu acceptat  
el desafiament de posar-hi color: Mireia, Eva, Sígfrid, 
Joanmi i Pau. A totes i tots, moltes gràcies.

La Comissió de Festes

Planoles 2022





Del 16 al 18 d’agost
A la sala del Casino, Aprenem 
a comptar i repartir sardanes. 
Organitza: Josep Espinet. 16 d’agost,  
de 17:00 a 18:00 i 17-18 d’agost,  
d’11:00 a 12:00.

Dimarts, 16 d’agost
A les 18:30, a la sala del Casino, 
Presentació del llibre Cartes des de  
la serenor a càrrec de l’escriptora  
Anna Martínez Ranís.

A les 21:00, a la piscina i per a tots  
els públics, Cinema a la fresca amb la 
pel·lícula ET. Organitza: La guingueta 
de la piscina.

Dimecres, 17 d’agost
Jornada de tennis. Organitzat pel 
Club de Tennis Planoles: 

 A les 9:00, inici del Torneig  
tie-break de tennis + pàdel. 
Inscripcions gratuïtes  
al moment.

 A les 20:00, a la sala  
del Casino, Lliurament  
de premis.

 A les 21:00, a la sala del Casino, 
Sopar + Concert.

A les 19:00, a la pista poliesportiva, 
partit de Futbol femení per part de 
dos combinats de Planoles.

Dijous, 18 d’agost
A les 11:30, al camp de futbol del riu, 
Partit de futbol Veterans del Barça  
– Combinat de Planoles.

A les 17:00, a la piscina, Quarta  
cursa d’OFNIs. Organitza:  
La guingueta de la piscina.

A les 18:30, a la sala de dalt  
del Casino, projecció de la pel·lícula 
Aguardo. La última luna.  
Organitza: Societat de Caçadors  
la Vall del Rigart.

A les 20:00, a la pista poliesportiva, 
donem la benvinguda a la Festa  
Major amb un Sopar de carmanyola.  
Cal reservar taula a l’Ajuntament  
(1,5€ per persona). El sopar estarà 
amenitzat per l’Antidj Mandarina.

A la nit, Bivac al Puigmal.  
Organitza: AEP. 

Dissabte, 13 d’agost
A la pista poliesportiva, d’11:00 a 
18:00, 2a Moto Retro de Planoles 
(exposició i venda).

Del 13 al 21 d’agost
A la sala de dalt del Casino, Exposició 
de fotos de Planoles. Horari: de 18:30 
a 20:00. Organitza: Associació de 
Dones de Planoles.

Diumenge, 14 d’agost
A les 7:00, trobada a la Cantina 
per una Cacera fotogràfica. Places 
limitades. Per reservar truqueu a les 
tardes al 648063667 (Sergi). Organitza: 
Societat de Caçadors la Vall del Rigart.

A les 20:00, a la sala del Casino,  
3a obra del Cicle d’Arts Escèniques  
i Música. Hamlet.01 de Sergi Belbel  
amb Enric Cambray.

Al vespre, Acampada amb nens i nenes  
al Collet de les Barraques. Organitza: AEP.

Dilluns, 15 d’agost
A les 22:00, davant del Casino, 
Concert íntim a càrrec d’Alvert.

Dies previs a la Festa Major



 Obro els ulls. Miro al meu voltant. No sé on soc. 
Sento olor de terra humida, de pluja, de flors, d’estiu. 
Sí, ja ho veig. Ara sé on soc. Per la finestra puc veure 
que algú està penjant banderetes de colors, 
engalanen els carrers… és veritat, ja no ho recordava,  
arriba la Festa Major de Planoles. 

M’havia quedat adormida… quina migdiada més 
entretinguda… he somiat que avui al sopar del 
Tennis venia en Rafa Nadal a repartir-nos els premis 
del torneig! També recordo que en el somni anàvem 
a fer l’acampada de l’AEP. Aquest any eren 5 dies 
d’acampada amb caravanes de luxe. A l’acampada 
ens acompanyaven les de l’equip de futbol femení 
de Planoles. I el més graciós, fèiem el sopar de  
carmanyola a la piscina tot sopant sobre els OFNIs 
que nosaltres havíem dissenyat.

Mare meva, quin estrès de somni, tot i que no és gaire 
diferent a la realitat… quan arriba la Festa Major de  
Planoles tenim un programa d’allò més atapeït!!!

Quines ganes!

Text: Cristina Benajes
Il·lustració: Mireia Fernández Terricabras



A les 10:00, Sortida Botànica.  
Trobada a la plaça Primer d’Octubre. 
Organitza: AEP.

A les 11:00, a la plaça Primer d’Octubre, 
Construcció de capgrossos.

Tot seguit, per a nens i nenes  
de fins a 12 anys, Concurs de dibuix.

A les 12:00, a la pista poliesportiva, 
Campionat de bàsquet 3x3.

A les 12:30, a la plaça Primer d’Octubre, 
Campionat de bitlles catalanes.

A les 17:30, davant del Trill,  
Baixada d’andròmines.

A les 19:30, a la pista poliesportiva,  
posada en escena de la 3a Flashmob – 
Planoles Balla. Organitza: Sònia,  
Elisabet i Francesc.

A les 20:00, a la plaça de l’Ajuntament, 
Pregó de Festa Major a càrrec  
de l’Estiu ésTia.

A continuació,  
Repic de campanes.

A les 22:00, a la pista  
poliesportiva, Quinto.

Divendres, 19 d’agost



la vida a l’abocador és ben avorrida. Aquí no n’hi ha  
gaires com jo. Que siguin fustes, vull dir. I com que la 
conversa no és gaire interessant i les hores passen molt a 
poc a poc, m’agrada passar l’estona mirant al cel. De nit, 
els estels em fascinen. Si acluco els ulls, sento les melodies 
dels grills i la brisa que em fa moixaines, i puc fer volar 
la imaginació. M’agrada imaginar que un dia venen i se 
m’enduen lluny d’aquí. Abans, sempre somiava que qui 
se m’emportava em feia envernissar o, encara millor, em 
pintava d’algun color ben viu. Somiava que em collaven 
un parell de frontisses i em feien servir de porta. O que 
m’encolaven quatre potes i em cobrien amb unes  
estovalles festives.

Però un dia, una roda de patinet que, segons sembla,  
havia vist molt de món, em va explicar que a la seva 
companya se l’havien enduta per fer-ne una andròmina, 
que pel que es veu és un vehicle fet de coses reciclades 
i que serveix per fer curses! Ho vaig trobar una idea 
“xulíssima”. Em va fascinar tant que des d’aleshores sempre 
que tanco els ulls, somio que soc una andròmina. De 
vegades m’imagino que guanyem els del meu equip, 
d’altres, que ens estavellem, o que som l’andròmina més 
original. I sento la calor de les tardes d’estiu, l’olor de les 
bales de palla, el vent a mesura que agafem velocitat i,  
de fons, la quitxalla que xiscla animada i les rialles de  
la gentada.

Text: Bet Ajenjo
Il·lustració: Eva Salmerón
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Dissabte, 20 d’agost
A les 8:00, a la pista poliesportiva, 
Dotze hores de futbol sala.

A les 9:00, a la plaça Primer d’Octubre, 
XVI pujada al Collet de les Barraques. 
Homenatge a Xavier Olmo.

A les 10:00 i a les 11:00, visita a la 
Casa de les Papallones i Petit museu 
d’història natural. Places limitades. 
Reserva prèvia al telèfon 696414592.  
Organitza: Agustí Gabaldà.

A les 11:00, a la zona  
verda de la plaça  
Primer d’Octubre,  
Taller de circ a càrrec  
de Desastrosus Cirkus.

A les 14:00, al Refugi 
Corral Blanc,  
Arrossada.  
Organitza:  
Refugi el Corral Blanc.

A les 17:00, a la piscina, 
Contes de muntanya. Organitza: AEP.

A les 18:30, al pati del Trill,  
concert a càrrec de la cantant cubana  
Telva Rojas: Boleros en clau de Jazz. 

A les 21:00, a la pista poliesportiva, 
espectacle Cabaret de circ a càrrec  
de la companyia Desastrosus Cirkus. 

A les 22:30, sortint del Casino i 
acabant a la piscina, en companyia de 
la batucada Maracuyà, IV Birranoles. 
Organitza: Beer Lovers.

En acabar, a les 00:30,  
a la piscina,  
concert a càrrec  
de Senyor Oca  
Band presentant  
el seu nou disc  
Portals.



 torno a ser al ball de la piscina 
o somio? Serveixo darrere la barra, 
com cada any. Al davant, les cares 
s’amunteguen i has de tenir el cap 
fred per recordar les comandes. La 
ginebra em va ennuvolant la ment. 
A l’escenari els Apache toquen 
“Every breath you take” de Police 
i tu em vens a veure. Em dius que 
t’agrada la meva camisa, però ja sé 
què vols dir en realitat. Comanda 
per als de l’entrada: l’Enric, el Josep, 
l’Àngel, el Sebi, el Manel, el Marcial 
i el Neri no donen l’abast de tanta 
gent. Surto una mica i m’emporto  
el got ben ple. No dura gaire. Hi ha 
gent que salta vestida a l’aigua, com 
cada any. Galipàndria segura. Em giro massa ràpid i em 
marejo. Tanco els ulls. No, encara és pitjor i els torno a obrir. 
I tu ets davant meu i no et sento gaire, de fet no cal. Ja t’he 
dit que jo no ballo. Algú m’empeny per darrera i caic de 
genolls. El got era buit? Segur que sí. Buf! Tinc les mans a 
terra i l’herba es mou en onades cap a la porta, on hi ha tot 
un circ que entreté el personal: malabaristes que llancen 
torxes enceses enlaire, un clown que clava una guitza al cul 

d’un altre.... M’ajudes a aixecar-me i rius. A l’escenari,  
El Tren de la Costa toca “Who wants to live forever”, de 
Queen, i Freddy Mercury canta en un escenari flotant 
damunt de l’aigua. Ara sí, ara m’abraces. Com has vingut? 
Com m’has trobat? T’abraço encara més fort. De debò que 
ets aquí amb mi? Soc al ball de la piscina o somio? Tant  
se val. Ballem! Riem! Abraça’m! Somiem! Somiem!  
Somiem! Vivim!

Text: Jeroni Marín Il·lustració: Sígfrid Roig



Diumenge, 21 d’agost
A les 10:00, a la pista poliesportiva,  
Futbol infantil.

A les 12:00, a la plaça Primer d’Octubre, 
Cercavila-Batukada a càrrec de  
la companyia Taboo percussió.

A les 12:30, a l’església de Sant Vicenç,  
Missa de Festa Major i Missa de Difunts.

A les 13:15, a la Cantina, Vermut popular. 

A les 17:15, a la plaça de l’Ajuntament,  
El circ dels impossibles, espectacle de màgia  
a càrrec del Mag Stigman.

A continuació, a la plaça de l’Ajuntament, 
Sardanes amb la cobla Berga Jove.

A les 19:00, a la piscina, 2n campionat de 
Pedra, paper i tisora. Organitza: La guingueta 
de la piscina.

A les 20:00, a la piscina, Entrega de premis 
del concurs de dibuix, capgrossos, cursa 
d’Ofnis, baixada d’andròmines...

A les 22:00, a la sala del Casino, 
4a obra del Cicle d’Arts 
Escèniques i Música.  
Les dones sàvies, a càrrec 
de Ricard Farré i Enric 
Cambray.



Text: Tessa Julià Dinarès
Il·lustració: Joanmi Puig

la Núria puja a casa l’àvia ventant-se amb el programa 
de la Festa Major després de jugar el campionat de futbol 
i córrer rere la cercavila. La troba posant les estovalles 
antiquíssimes que, segons la llegenda familiar, les fades 
bugaderes van oblidar-se a les roques. La Núria no s’ho  
creu, però li encanta com ho explica l’àvia, i li diu, foteta:

—Aquest any sí que vindran les fades bugaderes a 
emportar-se el que és seu, oi, àvia? 

—Ja pots riure, ja, però vindran —i l’àvia aixeca el bastó.
Arriben els tiets i els cosins de Ribes plens de regals i  

amb llonganisses per a l’aperitiu. La taula s’omple de plats 
curulls d’embotits, de canelons i de rialles de la mainada.  
De sobte, s’obre la porta i una onada gegant els arrossega  
a tots cap a les finestres que es tanquen de cop. La Núria,  
ara espantada, s’arrapa a les estovalles mentre l’àvia crida:

—Vatua, foteu el camp, que ara són nostres! 
El cabal d’aigua minva i es converteix en tres dones ben 

boniques amb cabells de pluja i ulls de cel. Una s’abraça a l’àvia.
—Au! Torna’ns les estovalles i vine amb nosaltres, germana, 

et trobem a faltar. 
La Núria bada els ulls. L’àvia és una fada bugadera?
Les fades miren el pollastre rostit amb patates i els canelons 

que encara queden damunt la taula. Una d’elles arranca les 
estovalles i, com si fossin un farcell, s’emporta tot el que hi ha a 
la taula. Marxen fent adeu amb les mans amb l’onada rere seu. 

—Decidit! L’any vinent, estovalles de colors! —l’àvia, 
contenta.



A les 11:00, a la piscina, Aquagym. 
Organitza: Sònia.

A les 12:30, des del pont del Paixó, 
Mítica pujada ciclista a cal Gasparó  
– 3a pujada ciclista Iu Vidal. 
Col·labora: Cal Gasparó. 

A les 17:00, a la pista  
poliesportiva,  
Bany d’Escuma  
i Xeringada.

A les 19:00, a la plaça  
Primer d’Octubre,  
Xocolatada per a tothom.  
Organitza: Associació de  
Dones de Planoles.

Dilluns, 22 d’agost
Tot seguit, entrega de  
premis del II Concurs de fotografia. 
Organitza: Associació de Dones  
de Planoles.

A les 21:00, a la Colomina,  
Correfoc infantil. 

En acabat, a la pista poliesportiva, 
Cantada conjunta de  
l’Hora dels Adeus.

A les 24:00, a la pista  
poliesportiva,  
Ball de confeti  
amb COCODRIL  
CLUB.



com si de la plaça del Diamant es tractés, 
Planoles s’ha guarnit de Festa Major.

Engalanades places i carrers,
endiumenjats la mainada, 

la padrina i el fadrí.

Notes de sardanes, de cercavila i ball de ram,
voleien banderoles, somnis i il·lusions.

Traques, trons i correfocs 
espanten maldecaps i malsons.

Tot és a punt, estigueu a l’aguait,
avui, en acabar la nit,

banderoles, somnis i il·lusions
esdevindran flocs, flocs de confeti.

No correu, no patiu,
n’hi haurà tants que n’hi haurà per a tothom!

Text: Maria Bober
Il·lustració: Pau Baya
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