TXO TITELLES

Visites guiades al taller de Txo.

Estimats Vallfloridencs i Vallfloridenques,
Un any més, la tardor ja torna a ser aquí... i aquest
any ja en son 40!

1, 2 i 3 de NOVEBRE - 11:30

Des del 1978, cada any en aquestes dates el

Durada: 1h30min
Lloc: C/ Joan Baixas, 9bis Sant Esteve de Palautordera
Reserves al 644 747 413

nostre poble s’ha omplert de festa, música,
jocs, àpats i activitats que ens il·lusionen i ens
fan sortir al carrer. L’associació de Joves, amb
l’ajuda i col·laboració de moltíssims de vosaltres, hem preparat aquesta edició amb especial emoció i us convidem i animem més que
mai a participar-hi.

LOS GALINDOS
presenten PETITES BESTIESES

Algú va dir... - Bah, això són bestieses !
Un Circ de PETITES BESTIESES que ens farà recuperar el seny de la boja alegria de viure”
Un divertiment lúdic i poètic i també amable i trapella.
Un espectacle d’acròbates i músics per a tots els públics.

DIJOUS 1 - 18:30
DIVENDRES 2 - 18:00
DISSABTE 3 - 17:00
DIUMENGE 4 - 18:00

Durada de l’espectacle: 60min
Lloc: Iurta al pàrquing de Can Molins
Entrades al centre d’informació i 30 min abans de l’espectacle
davant la Iurta al pàrquing de Can Molins.
Adults: 7€ Nens i nenes: 5€
Sortiran aquest any ELS MARTINEZ?

Qui es llevi d’hora ho veurà... qui no... no!

Organitza:
Associació de Joves de Sant Esteve
jovesdesantesteve@gmail.com
Festa de Tardor de Sant
Esteve de Palautordera
festa_de_tardor_

Penjeu l’estelada, decoreu el balcó,la
porta, el pati, disfresseu el gat, canteu
per la finestra o pinteu-vos el bigoti...
el que sigui, però que tothom sàpiga
que la Vallflorida està de festa!!
Volem aprofitar per agraïr-vos el vostre entusiasme i alegria que, any rere any, fa que
la festa de tardor sigui la festa de tots i totes.
També voliem fer una menció especial a
totes les persones que, en algun moment,
s’han encarregat de que aquesta festa hagi
arribat als 40.
Gràcies...i per molts anys més!
Visca Vallflorida i visca les festes populars!

Col.labora:
Ajuntament de
Sant Esteve
de Palautordera

Associació de Joves

INICI GIMCANA FOTOGRÀFICA
18 a
20H Es recolliran les instruccions a la barra durant
la castanyada. Anima als teus i participeu, hi
haurà premi pels guanyadors.

21H a
22:30

SOPAR MÒBIL

Per celebrar els 40 anys, els restaurants
del poble han preparat una tapa especial.
En aquest sopar itinerant, visita tots els
bars del poble i, en acabar, brindarem
amb cava i pendrem les postres a la Plaça
Joan Serra en honor a la festa!
TIQUETS*
participen:
LIMITATS - 15€
PERE PUNYETES - LA GRANJETA
al punt d’informació
TOCS - PIZZERIA LA LLUNA
*no inclou beguda
CAFÈ ROIS - GESSAMÍ
*el tiquet val per 5 dels 7 bars
RESTAURANT NET

23H
TIQUETS 5€
a la barra

CORRE-GARRUL·LO

Apunta’t a fer la xarrupada més garrul·la
de la dècada, en grups de 6 a 8 persones.
Inscripcions al facebook o el mateix dia a la barra

Per majors de 18 anys

EN CAS DE PLUJA,
Tan àpats com concerts es realitzaran al Teatre Pare Casals. L’organització ens
Inici Plaça de la Vila
reservem el dret a realitzar canvis d’última hora.

MERCAT D’INTERCANVI

Plaça Joan Serra

Recorregut i horaris al programa de la Mostra

Exposició en memòria de les 40 Festes de
Tardor viscudes.
Casal d’Avis

11:30H

CURSA DE LLITS

17H

Prepareu el vostre llit amb rodes i a lluir!

INSCRIPCIONS Els premis seràn d’exhibició i velocitat, hi

Punt d’informació
pot participar gent de totes les edats.
o enviant correu a
Plaça de la Vila
jovesdesantesteve@gmail.com

19H

14:30H

Amb els Bocs i Diables de Sant Antoni de V.
Recorda venir equipat per no cremar-te!
Inici Plaça de la Vila

20H

SOPAR ESPECTACLE

Gaudiu d’una sobretaula ple de sorpreses
i espectacles, amb una banda i uns presentadors disposats a tot!

Porta el teu sopar o bé compra
pa amb tomàquet, fuet o arangades per 4€
TIQUETS AL PUNT D’INFORMACIÓ

EN
ACABAR

Plaça Joan Serra

NIT DE MÚSICA 1978-2018

Repàs musical dels millors temes dels
últims 40 anys.
I pels més atrevits...

CONCURS DE BALL

Concurs de resistència fins que acabi la nit. Hi haurà
premis pels guanyadors. Inscripcions i recollida de
dorsals al mateix moment.
Plaça Joan Serra

18:00
18:30
19:15
23:00
00:30
02:00

Plaça de la Vila
SOMEBODY
POL PURGIMON
ÀLEX CLIMENT I ALBERT HIRUJO
FOLK O BARBÀRIE
PINAN 450F
Plaça Joan Serra
LEE BEATS

ESPECTACLES - MOSTRA d’ART
11:30 EN EL NOM DEL PARE - LAS SISTARS

Plaça de la Vila Judit Obach i Maddalena Chialda. Durada: 20min

12:15 LA MESURA DEL DETALL
Teatre Marduix Magí Serra. Durada: 25min
13:00 EL DESÈ HOME

Teatre Pare Casals Toni Gutierrez i Miquel Barcelona. Durada: 15min

16:00 RADIO HIT

Teatre Marduix

Ursa Sekirnik. Durada: 50min

Plaça Joan Serra

5€

DINAR POPULAR

Amanida, porc amb mongetes i pastís
dels 40 anys fet per l’associació cultural.

CONCURS D’ARROSSOS

tots els estris i ingredients necesINSCRIPCIONS Porta
saris
per
fer el millor arròs d’aquest any!
Places limitades Afanya’t que
hi ha places limitades!
Punt d’informació

Disfressa’t i ajuda’ns a derrotar els enemics! Hi haurà esmorzar per a tots els
participants.
Inici a la Plaça Joan Serra

MÚSICA - MOSTRA d’ART

CORREFOC

14H

GUERRA DE BOMBARDES

TIQUETS
Hi ha opció sense gluten i per Vegetarians.
10€ el mateix dia
Plaça Joan Serra
7€ anticipada al punt d’informació

PARLEM SOBRE LA MORT

Compartim sentiments, reflexions, pors, vivències, poemes, contes, saviesa... Plaça Joan Serra

21H

CERCAVILA

Amb les colles de Palau, St. Esteve d’en
Bas, St. Pere de Vilamajor, l’Estartit, Ribes
de Freser, St. Llorenç d’Hortons, la Batllòria
i St. Andreu.
Inici a Plaça de la Vila

Artistes i artesans de la zona mostraran
els seus treballs al nostre poble.

EXPOSICIÓ 40 TARDORS

12H

12H

II MOSTRA D’ART
del Baix Montseny

11H a
20H

Deixa que els trastos oblidats vagin a noves
llars i a canvi emporta’t a casa nous objectes.

DIUMENGE 4

Obertura i benvinguda de la festa... i evidentment, menjada de castanyes per celebrar la tardor!
Plaça Joan Serra

DE NOVEVMBRE

CASTANYADA I INICI DE FESTA

DIJOUS 1

18H

11H

DISSABTE 3

DIMECRES 31

D’OCTUBRE

Per firmar adreça’t a la barra de l’associació!

DIVENDRES 2

CANVIEM EL NOSTRE POBLE!

Durant la Festa de Tardor es realitzarà una recollida de
firmes per tal de canviar el nom del nostre poble perquè Sant Esteve de Palautordera passi a anomenar-se
VALLFLORIDA.

16H

JOCS DE TAULA

Porta el teu joc preferit i juga! Hi haurà tantes
taules com grups vinguin.
Plaça Joan Serra

18H

CARRER MAJOR TEMÀTIC

Què hauran preparat els veïns i veïnes
del carrer major aquest any? Ves a passejar-hi per no perdre’t-ho!
Carrer Major

PER
16H
ACABAR

ESPECTACLE PIROTÈCNIC

Tancament de festa amb focs artificals a
càrrec dels Bocs i Diables de Sant Antoni.
La localització es comunicarà el mateix dia

SAMARRETA
DELS 40 ANYS
Durant la festa vendrem
samarretes i bosses dels 40
anys de la Festa de Tardor.
Samarretes 10€
Bosses 3€

