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És la festivitat més arrelada al municipi. Se celebra a l'entorn del 30 de juliol, coincidint amb l'onomàstica
dels sants Abdó i Senén. L'Ajuntament n'és el principal responsable de l'organització des de 1979, quan va
prendre el relleu de la Societat Recreativa. Avui dia, el programa d'actes s'inicia amb el tradicional repic de
campanes del divendres i finalitza amb la traca final del dilluns. Entremig hi ha el pregó inaugural i la missa
solemne, d'altres activitats sempre canviants, d'acord amb les propostes de la Comissió de Festes: cantades
d'havaneres, nit de música jove, matinades, partit de futbol, espectacles per a la mainada, ball de nit,
cercavila a càrrec dels gegants, sessió de teatre, etc. Des de 1983, la majoria dels actes es concentren al
poliesportiu municipal. En acabar les funcions religioses de diumenge i la cercavila popular, encara hi ha
qui conserva el costum de celebrar a casa el tradicional dinar de Festa Major a l'entorn d'un plat de capons
rostits, amb familiars i amics.

Observacions:
Festa inclosa en Inventari del patrimoni festiu de Catalunya, sense valor de protecció.

Història
Antigament, la Festa Major tenia lloc a l'entorn de l'església de Santa Magdalena. Aquesta festa té arrels
baix medievals i es va popularitzar el segle XIV en honor a la patrona, per la qual cosa se celebrava el 22 de
juliol, tot i que en ocasions s'allargava uns dies més, segons el criteri del rector o vicari de torn. Segons
alguns autors (LLORAC, 2015:233), la data i l'advocació es va canviar al segle XVIII en favor dels sants
màrtirs Abdó i Senén, àmpliament venerats per la pagesia del Pla i Lavit. El dia abans tenia lloc un mercat
de d'aviram i de ramaderia ovina i vacuna que era molt concorregut. Segons un programa de festes de l'any
1863 (QUERALTÓ, 1994:211), el 30 de juliol hi havia ofici solemne amb orquestra i una processó que
l'obria el ball de bastons. Per la tarda hi havia ball a la sala del senyor Almirall, sopar típic i focs artificials.
L'endemà se celebrava una missa en honor a Sant Sebastià i una nova sessió de ball. La festivitat va
coincidir fins a 1880, aproximadament, amb la de Lavit; per la qual cosa els feligresos de totes dues
parròquies s'aplegaven en un lloc proper a la creu de Lavit (LLORAC, 2015:233) -o en les proximitats de
can Cerdà de Palou (DDAA, 2011:150), segons les fonts- i celebraven un dinar conjunt que era anomenat
‘el dia del pa i la ceba'. Cada comunitat duia en processó la creu de la seva parròquia i pregaven perquè els
patrons, també coneguts com Sant Nin i Sant Non, protegissin els conreus de les pedregades d'agost i
setembre. Al primer terç del segle XX, les activitats lúdiques eren organitzades per les dues societats
recreatives de la població: el Centre i el Casino. Després de la Guerra Civil se'n va fer càrrec el Centro de
Educación y Descanso i a partir de 1965 es va començar a celebrar el darrer diumenge de juliol i durava de
dissabte a dilluns.
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