Estimats i estimades Vallflorits i Vallflorides...
Ja tornem a tenir aqui la tardor i, amb ella, la nostra festa
preferida!

TXO TITELLES/30 i 31 d’Octubre
11h/18h

Des de 1978, els carrers del nostre poble s’omplen d’activitats, festa, música, jocs, àpats... i moltes altres coses a les que
seria difícil posar nom! Amb l’ajuda i col·laboració de molts
de vosaltres, l’Associació de Joves hem preparat un any més
aquesta festa, i amb moltíssima il·lusió, us animem a participar-hi.

Visites guiades al taller de Txo. Durada: 1h30min
Lloc: C/Joan Baixas, 9bis, St. Esteve de Palautordera
Reserves a: www.eltallerdetxo.com
C.U.L (Col·lecció d’Universos Latents)

ESCARLATA CIRCUS
30 i 31 d’OCTUBRE a les 18:30 i 19:30

Objectes de vegades insignificants ens han inspirat a trobar universos de joc i
d’imaginació. Circ de petiteses i d’immensitats oblidades en la seva latència..
LLOC: TALLER TEATRE MARDUIX Carrer Vallmanya, 35
Cal reservar amb antel·lació en aquest telèfon: 618 888 096

ORGANITZA: Associació
de Joves de St Esteve
INSTAGRAM:

@FESTA_DE_TARDOR_
FORMACIÓ DE MARXA NÒRDICA
30 D’OCTUBRE de 9:30h a 12:30h
Taller teoricopràctic de Marxa Nòrdica.

Organitza: Trail Xics Montseny
Lloc inici: Plaça de la Vila

FACEBOOK:

Festa de Tardor de Sant
Esteve de Palautordera
CORREU:

jovesdesantesteve@gmail.com

Aquest any, celebrem la festa amb l’alegria acumulada
d’uns mesos en els que no hem pogut respirar, ni ballar ni
trobar-nos com a nosaltres ens agradaria.
Celebrem-nos com mai!
Penjeu l’estelada, decoreu el balcó, la porta, el pati, disfresseu
el gat, canteu òpera per la finestra o pinteu-vos bigoti... que
tothom sàpiga que el nostre poble està de festa!
Volem aprofitar per agraïr-vos tota la col·laboració
en la festa anterior, i demanar-vos que entre tots i
totes, fem una festa alegre, entusiasta, reivindicativa, respectuosa amb el nostre entorn, segura i lliure
d’agressons de qualsevol tipus.
Visca Vallflorida i visca les festes populars!

Col·labora: Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera

L’Associació de Joves de Vallflorida

Assortit de botifarres, mongetes i escalivada. De postres Brownie. Apte per celíacs i opció vegeteriana.
Tiquets 10€ Al punt d’informació / el mateix dia a la barra.

AFORAMENT LIMITAT - Fins a completar aforament.

i per ajudar a païr...sessió en vinil
de SACHA FASANO

EN ACABAR · NIT MUSICAL +
CONCURS DE BALL · Plaça Joan Serra

18h · CONCERT FAMILIAR: LA BONA VIDA
Teatre Pare Casals
PREU: 1€ allà

Belluga els malucs com mai! Vine disfressat/da!

Espectacle familiar a càrrec de la Cia. Les Princeses
Barbudes. Es pot reservar entrada a:
entrapolis.com/entradas/festa-de-tardor-la-bona-vida
O el mateix dia a l’entrada del teatre.

Inscripcions i recollida de dorsals al mateix moment.
AFORAMENT LIMITAT - Fins a completar aforament.

10 a 20h IV MOSTRA D’ART
a les Escoles Velles i TALLERS
Pintura, Escultura, Performance; pintant sons
en moviment, Gravat, Serigrafia, Artesania de
modelatge i de natura, Dibuix, Collage, dibuix
i lectura de l’ànima, tallers d’estampació i reciclatge tèxtil.
VINE A FER EL VERMUT!!!

EN CAS DE PLUJA: Els Concerts es realitzaran al Teatre Pare Casals.
L’ORGANITZACIÓ ENS RESERVEM EL DRET A REALITZAR CANVIS D’ÚLTIMA HORA.
SEGUIU LES XARXES PER ESTAR AL DIA!

a partir de les 19H RESTAURANTS AL CARRER

CONCERTS

Pl.Joan Serra

AFORAMENT LIMITAT! - Entrada fins a completar aforament.

20h Música ambient
21:30h Fantàstic 4 Nova banda de músics de

Cardedeu s’ajunta per trencar barreres i arrencar etiquetes musicals.
23h La Elisa És un avió? És una estrella? No, és
LA ELISA que vol celebrar un pas més en el seu camí
artístic al costat de tot el poble.És un concert? És una
festa? És tot això i molt més.

00h L’home estàtic, boleros d’ara i de sempre.

Tot seguit, CERCAVILA DE GEGANTS
Plaça de la Vila

12h · CONCURS DE PAELLES Pl. J.Serra
Porta tot el que necessitis i fes el millor arròs d’aquest any!

INSCRIPCIONS LIMITADES! Al correu: jovesdesantesteve@gmail.com
Aquest any, màxim 15 persones per paella! (5€ / Paella)

A les escoles velles:

novembre

14h · DINAR POPULAR · Pl. Joan Serra

10 a 12h TALLER DE BATUCADA AMB
TABOM Assaigobertamb elgrupdebatucadadeSantEsteve!

16h · JOCS DE TAULA I TORNEIG
DE CARTES MAGIC Per participar al torneig de

Pl.Joan Serra

20h Música ambient
21:30h Saigon Grup de ska-reggae i mestissatge

del Vallès Oriental.

23h Yung Rovelló Des de 2017 fent rap i trap en
català ara busca un so més madur sense oblidar sons
més comercials i festius.
00h PD PLUJA Música tempestiva de la Vallflorida

10:30h a 20:00h
BaixMontSound System
Gaudeix de bona música i ambient amb el primer
Sound System del Baix Montseny!
17H MICRO OBERT
18:30 MARESME ROOTS

A la Plaça Joan Serra
AFORAMENT LIMITAT

A les escoles Velles

FURGOTEQUES (FOODTRUCKS) A LA PLAÇA JOAN SERRA

AFORAMENT LIMITAT! - Fins a completar aforament.

Passeig
de conscienciació en cadira de rodes. ORGANITZA: APEDIS I
MORE

11:30h · Espectacle VINTAGE BROTHERS amb la companyia de circ LOS

17H · CASTANYADA
18h · QUINA ANTIRREPRESIVA
ORGANITZA: SANE ABSOLUCIÓ

CONCERTS

10:00h ELIMINEM BARRERES

TOT EL DIA: FURGOTEQUES (FOODTRUCKS)
A LA PLAÇA JOAN SERRA

cartes magic envia un correu a jovesdesantesteve@gmail.
com

DILLUNS 1

Un any més, porta menjar, família i amics i gaudeix d’un
ressopó ple de sorpreses i espectacles! Nosaltres posem
l’aigua, el vi i les postres.

Inici al pàrquing de l’Institut Can Record
Construeix un bon un escut i ajuda’ns a preparar la munició per defensar el nostre territori! Hi haurà esmorzar per a tots/es els participans!

octubre

20:30h SOPAR ESPECTACLE · Pl. Joan Serra

11h · GUERRA DE BOMBARDES

DIUMENGE 31

INSCRIPCIONS per correu a jovesdesantesteve@gmail.com
amb l’assumpte “gimcana fotogràfica”.

DISSABTE 30

DISSABTE 30 DIVENDRES 29

Unes viatgeres del temps desubicades necessiten la
vostra ajuda per tal de poder tornar a la seva època! Les
guanyadores de la gimcana s’enduran una súper panera
amb la participació del comerç del poble.

octubre

19h·INICI GIMCANA FOTOGRÀFICA

Dos entranyables acròbates es disposen a realitzar el
gran espectacle dels seus avantpassats, però no tot
surt com estava previst. S’hauran de sobreposar als
entrebancs i als còmics conflictes.
AFORAMENT LIMITAT - FINS A COMPLETAR LOCALITATS.

17h · CURSA DE LLITS · Inici Pl. Vila

Concursa pel premi al llit més ràpid, més bonic o
més resistent!

INSCRIPCIONS: jovesdesantesteve@gmail.com amb l’assumpte
“cursa de llits”

18h · Final del concurs de foto · Pl. de la Vila
Anunci de guanyadors i repartiment de premis.

20h · FINAL DE FESTA

