Festes, fires i activitats
Festes de Nadal i Reis
Celebrem les festes de Nadal amb el preàmbul de la Fira de Santa Llúcia.

Castanyada
Aquesta festa tradicional del calendari se celebra a Polinyà amb diferents activitats que
organitzen la gent gran, els joves i les entitats polinyanenques.

Trobada de Puntaires
Acte organitzat per la Germandat de Polinyà, que agrupa unes 500 puntaires d'arreu. La
plaça de la Vila s'omple de persones que posen en pràctica l'art de les puntes de coixí.
La bona acollida per part de les puntaires demostra que és una trobada important a la
comarca.

Tardor de Teatre
A Polinyà, la tardor és sinònim de teatre.

11 de Setembre - Diada Nacional de Catalunya
L’11 de setembre ens dóna la benvinguda després de les vacances d’estiu.

Festa Major d'Estiu
La Festa Major d'estiu, la festa gran de Polinyà és un dels moments més esperats pels
polinyanencs i polinyanenques.

Revetlla de Sant Joan
Marxa Polinyà - Montserrat
Marxa ja tradicional organitzada cada any per l'associació excursionista de Polinyà

Ballada de gitanes
La ballada de gitanes és una festa arrelada a la població.

Aplec de la Sardana
Els afeccionats a la sardana poden ballar a la zona dels Plataners.

Jornades de la Gent Gran
Durant aquesta setmana se celebren diferents activitats relacionades amb la gent gran
com ara xerrades, exposicions i altres.

Diada de Sant Jordi
El dia 23 d’abril, s’organitzen una sèrie d’activitats al voltant de la figura de Sant Jordi,
patró de Catalunya.

Carnestoltes
Aquest festa té important ressò a la població, ja que, any rera any, la participació és més
elevada.

Festa Major d'hivern o festa de Sant Sebastià
La Festa Major d’Hivern se celebra als voltants del 20 de gener, en honor a Sant
Sebastià.

Sant Antoni Abat i la festa dels tres tombs
Festa de tradició agrícola en honor a aquest sant.

