


SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Torna la Festa Major de Sant Esteve! 
Aquest any encara no serà una Festa Major del tot normal doncs seguim 
tenint limitacions que cal seguir. Tot i que ja tenim una bona part de la 
població vacunada i els nivells de la pandèmia estan millor que fa un any, 
encara no està tot superat i això suposa que les activitats obertes a la 
Plaça encara no es podran fer.
Malgrat tot, la cultura i la festa no s’atura. I en la gestió i accés als espec-
tacles hem après molt i podrem gaudir de concerts i espectacles teatrals 
amb molta més capacitat d’accés que l’any passat. Demano disculpes a 
aquelles persones que no pugueu accedir als espectacles si s’esgoten les 
entrades.
Us demano si us plau que seleccioneu bé els espectacles a on voleu as-
sistir, per permetre també que hi hagi possibilitats per tothom de veure 
actuacions. Es posaran a reserva més de 8.000 entrades entre tots els 
espectacles i activitats.
Per les activitats que seran de més petit format (restaurants al carrer, ac-
tivitats lúdico-esportives o de natura), estic convençut que amb la col·la-
boració de tothom evitarem situacions que encara podrien suposar un 
risc.
Gaudim de la Festa, riguem, ballem, omplim de vida el poble, i com sem-
pre, fem-ho amb respecte i civisme.
Bon Estiu i Bona Festa Major 2021!

Igual que la Festa d’Estiu que es va organitzar l’estiu 2020, i degut a les limita-
cions de seguretat per a la pandèmia de la Còvid19, els espectacles s’han de 
fer en recintes tancats (tant interiors com exteriors), amb aforament màxim 
i amb reserva anticipada d’entrada.

Per la Festa Major 2021 s’habiliten els següents recintes i capacitats:
• CAMP DE FUTBOL (exterior) fins a 1000 localitats

• TEATRE PARE CASALS (interior) fins a 220 localitats
• PATI DE LES ESCOLES VELLES (exterior) fins a 200 localitats

Com ve sent habitual des de la reobertura de la cultura, 
per reservar entrades es podrà fer a la pàgina web d’entrapolis :

https://www.entrapolis.com/organizador/ajuntament-de-sant-este-
ve-de-palautordera 

o al Centre d’Informació de Sant Esteve.

La novetat d’aquest any és que pels espectacles principals caldrà abonar un 
euro per reservar les entrades i amb un màxim de 6 entrades per compra. 
La recaptació final de totes aquestes entrades es destinarà a les associacions 
que habitualment gestionen les barraques de Festa Major, que l’any 2020 
no va poder fer-les i que aquest 2021, tot i fer-se, estaran limitades i 
amb menor capacitat de venda que en una Festa Major habitual.

A cada activitat veureu si és de pagament
 o de reserva gratuïta.

RESERVA PRÈVIA D’ENTRADES
ALS ESPECTACLES EN RECINTE TANCAT



DI
SS

A
BT

E 
31

 D
E 

JU
LI

O
L

De 20h a 24h a la Carretera del Montseny 
RESTAURANTS AL CARRER
Després de l’èxit de l’any passat, tornem a tallar la carretera i l’ocupem amb les taules dels res-
tauradors de Sant Esteve, que ens oferiran per sopar els millors plats de Festa Major! 
Per reservar taula us heu de dirigir directament als restaurants.

De 21h a 22:30h al Teatre Pare Casals 
OBRA DE TEATRE ‘ENCHANTÉ’, CIA. DIVINAS
Enchanté! és un espectacle teatral que s’endinsa en la música europea de principis de segle XX, 
l’època de la Segona Guerra Mundial, i ens transporta a la ciutat de París, a punt de ser envaïda 
per les tropes alemanyes. Acompanyades per un pianista i un clarinetista, les veus de Divinas 
ens relaten la història del petit Cafè Enchanté, punt de trobada d’artistes, bohemis, intel·lectuals 
i membres de la Résistance francesa. 
Preu entrada 1€. Cal reserva prèvia.

CONCERTS AL CAMP DE FUTBOL
21h GERTRUDIS. Els de La Garriga tornen aquest 2021 amb la gira del seu 8è disc d’estudi 
“No em dóna la gana”. Preu entrada 1€. Cal reserva prèvia.
23h EBRI KNIGHT.  Els maresmencs tornen a la càrrega amb nou treball, després de 
Guerrilla (2018) i La voz dormida (2019). Preu entrada 1€. Cal reserva prèvia.

De 10h a 13h a les Escoles Velles
TALLER DE BATUCADA AMB TABOM
Vine a participar i tocar els instruments que s’utilitzen en una ‘batucada’ amb l’associació TABO. 
Torns de 45” i 8 participants per torn, hi haurà instruments per als petits a partir de 6-7 anys. 
Organitza: Associació TABOM. Gratuït. Aforament limitat. Registre a l’entrada. 

De 10h a 13h al Complex esportiu Júlia

ACTIVITAT DE FUTBOL
Vine a fer diferents activitats i jocs d’esport amb el Cub de Futbol de Sant Esteve de Palau-
tordera.
Organitza: Club de Futbol Sant Esteve .Gratuït. Registre a l’arribada en el mateix Complex.

De 11h a 14 h a la baixada de Can Record a Can Preses

SÚPER TOBOGAN INFLABLE “SPLASH SLIDER” 
Deixa’t lliscar per un tobogan d’aigua de 70 metres de llarg i vine a fer curses amb els teus 
amics. (edat mínima 6 anys). Pels mes petits MINI TOBOGAN  inflable.
Obligatori portar xancles lligades. En cas de pluja s’anul·la.

De 18h a 19:30h al Teatre Pare Casals 

OBRA DE TEATRE ‘ELLES’, CIA LA MELANCÒMICA
ELLES venen per trencar els estereotips de gènere, els clixés sexistes, els rols preestablerts! 
Venen a riure dels temes femenins tabú que ningú no s’atreveix a treure, i sense pèls a la llen-
gua ens donaran una bona lliçó d’humor i feminisme! De què parlen les dones quan estan 
soles? Perquè triguen tant quan van al bany? Com és la vida d’una Princesa Disney? Com 
saber si és consentit o sense sentit? Les grans preguntes la humanitat trobaran resposta en 
aquest espectacle apte per a tots els gèneres. Perquè l’humor és universal.
Preu entrada 1€. Cal reserva prèvia.

De 20h a 24h, l’Annex del Casal de la Gent Gran
VÍDEO-PREGÓ DE FESTA MAJOR A CÀRREC DEL 
CIRC CRIC, QUE ENGUANY CELEBRA 40 ANYS!
La pandèmia encara cueja i les aglomeracions no controlades no ens les deixen fer. Es per això 
que el CIRC CRIC i l’Ajuntament, hem preparat un pregó virtual especial que s’estrenarà simul-
tàniament a les xarxes socials a la mateixa hora que es projectarà en contínu a l’Annex del 
Casal de la Gent Gran, on podreu entrar i sortit lliurement, sempre que vagin quedant cadires 
lliures per seure. Podreu triar veure’l per xarxes, o apropar-vos en algun moment de les 4 hores 
seguides que estarà el Pregó projectant-se de forma contínua.
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CERCAVILA DE GEGANTS 
Amb la colla de Sant Esteve de Palautordera.
Organitza : Colla de geganters, grallers i xanquers de Sant Esteve

De 19h a 00h a l’espai Verd (Escoles Velles)
EXPOSA’T. ESCENARI AMB MICRO OBERT
Aprofita l’espai de trobada i vine a ensenyar el que saps fer. Aquí podràs cantar, rapejar, fer 
imitacions o performances, recitar un poema, fer monòlegs, improvisar, explicar acudits o el 
que tu prefereixis, però això sí, hauràs de perdre la vergonya! 
Envia’ns la teva proposta al mail somdelmontsenyfestival@gmail.com
Organitza : Associació Som del Montseny. Gratuït. Registre a l’arribada a l’espai.

A les 20h al centre d’informació 
FEM FESTA, FEM PARC 
A L’ENTORN DE L’AIGUA: “EL BATEC DE LA TORDERA”
Passejada guiada de descoberta dels paisatges d’aigua de Sant Esteve. Parlarem de les 
‘torderades’, els oficis perduts relacionats amb l’aigua i al capvespre observarem el riu i la 
vegetació de ribera  que l’acompanya. 

Lloc de trobada: davant del Centre d’Informació de Sant Esteve de Palautordera
Hora: 20:00 h

Durada: 1 hora i mitja
Dificultat: baixa

Portar: calçat adequat per caminar pel bosc, lot o llum frontal

Gratuït. Cal reserva prèvia al Centre d’Informació de Sant Esteve (de dimarts a diumenge de 
10 a14 h. tel: 938 482 008  mail: info@ademc-montseny.cat; ademcmontseny@gmail.com 
En cas de pluja l’activitat quedaria anul·lada.

Activitat organitzada pel Centre d’Informació de Sant Esteve (Xarxa d’Equipaments 
d’Educació Ambiental del Parc Natural del Montseny-Reserva de la Biosfera), amb la 
col·laboració de l’escola de Municipal de Música Puig i Arabia. DI
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CONCERT I BALLADA DE SARDANES AMB  
LA COBLA DEL VALLÉS
Ballada de Sardanes a càrrec de la COBLA DEL VALLÉS
Gratuït. Cal reserva prèvia.

CONCERTS AL CAMP DE FUTBOL
21h QUIRÒFAN. Del barri d’Horta, el jove septet presenta el primer disc, ‘Mil motius’, 
catorze peces entre el mestissatge i el pop-rock. Preu entrada 1€. Car reserva prèvia.

23h SANTI AL NATURAL. Les millors versions Pop-Rock, sempre una nit de música, 
ball i rialles. T’esperem! Preu entrada 1€. Cal reserva prèvia.

De les 9:30 a les 12:30 h al Complex esportiu Júlia

I TORNEIG DE RUGBY TOUCH PLATJA
Vine a riure i divertir-te tot aprenent a jugar a Rugby Touch. Qualsevol persona pot jugar-hi 
només cal que vinguis. Hi haurà sorteig de Pilotes de Touch. 

Què necessites? Tenir ganes de jugar, roba d’esport i res més.
Qui pot jugar? Qualsevol persona de 8 anys en endavant.
Com serà el torneig? Partits de 10 minuts de durada i de 4 persones per equip (millor mixte)

9:30 - 10:00. Benvinguda i elaboració dels equips
10:00 - 10:30. Entrenament conjunt i coneixement de les regles i normes

10:30 - 12:00. Torneig
12:00 - 12.30. Sorteig de material i celebració final

Organitza : Touch Sant Esteve. Gratuït. Cal inscripció i registre a l’arribada al complex 

De 20h a 24h a la Carretera del Montseny 
RESTAURANTS AL CARRER
Després de l’èxit de l’any passat, tornem a tallar la carretera del Montseny i l’ocupem amb les taules 
dels restauradors de Sant Esteve, que ens oferiran per sopar els millors plats de Festa Major! 
Per reservar taula us heu de dirigir directament als restaurants.

mailto:somdelmontsenyfestival@gmail.com
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De 16:45h a  19:30h al Taller Txo Titelles (Carrer Joan Baixas, 9 bis)
EL TALLER DE TXO us ofereix el seu menú de Festa Major: una passejada 
per l’Arbre dels Follets (instal·lació màgica i fascinant d’un poblet d’autòmats) i l’espec-
tacle de titelles COTÓ (el conte d’un conillet a qui no li agradava gens tenir una orella 
caiguda)

1ª SESSIÓ: a les 10 h Fins les 10:45h la gent pot visitar L’Arbre dels Follets. 
A les 10:45 h comença l’espectacle COTÓ, titelles per als més petits. (aprox 40min).

2ª SESSIÓ: a les 16:45 h fins les 17:10 h la gent pot visitar L’Arbre dels Follets.
A les 17:15 h comença l’espectacle COTÓ, titelles per als més petits, (aprox 40min).

3ª SESSIÓ: a les 18:15 h fins les 18:40 h la gent pot visitar L’Arbre dels Follets.
A les 18:45 h comença l’espectacle COTÓ, titelles per als més petits, (aprox 40min).

Preu entrada 1€. Cal reserva prèvia.

De 18h a 22h a l’Espai Verd (Escoles Velles)
I COPA VALLFLORIDA 
CAMPIONAT DE PETANCA, BITLLES CATALANES I BITLLES FINLANDESES.
Es jugaran els tres tornejos paral·lelament.
Inscripció prèvia per parelles a jovesdesantesteve@gmail.com. Places 
Limitades!
Espai obert amb altres jocs per a joves i adults fora del campionat.

+ESPAI MUSICAL AMB 
BAIXMONTSOUND SOUND SYSTEM
Organitza: Associació Joves de Sant Esteve. Gratuït.

A les 20h al centre d’informació 
FEM FESTA, FEM PARC - A L’ENTORN DE L’AI-
GUA: “EL BATEC DE LA TORDERA”
Passejada guiada de descoberta dels paisatges d’aigua de Sant Esteve. Parlarem de les ‘torde-
rades’, els oficis perduts relacionats amb l’aigua i al capvespre observarem el riu i la vegetació 
de ribera  que l’acompanya. 

Lloc de trobada: davant del Centre d’Informació de Sant Esteve de Palautordera
Hora: 20:00 h

Durada: 1 hora i mitja
Dificultat: baixa

Portar: calçat adequat per caminar pel bosc, lot o llum frontal

Gratuït. Cal reserva prèvia al Centre d’Informació de Sant Esteve (de dimarts a diumenge de 10 
a14 h. tel: 938 482 008  mail: info@ademc-montseny.cat; ademcmontseny@gmail.com 
En cas de pluja l’activitat quedaria anul·lada.

Activitat organitzada pel Centre d’Informació de Sant Esteve (Xarxa d’Equipaments 
d’Educació Ambiental del Parc Natural del Montseny-Reserva de la Biosfera), amb la 
col·laboració de l’escola de Municipal de Música Puig i Arabia.

De 20h a 22h al Teatre Pare Casals 
CONCERT PER LA GENT GRAN AMB EL GRUP ‘YO 
SUSPENDÍ EGB’
Moltes coses varen succeir en els anys de la “ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA”. Després de 40 
anys de dictadura, a partir de l’any 1972 (Començament de la EGB), es començava a perfilar la fi 
de la dictadura i l’inici d’una nova etapa d’obertura al món amb la instauració de la democràcia. 
Tot això va marcar unes generacions que van créixer a cavall entre “The Beatles”(Uns peluts 
anglesos segons el meu pare), el “Guateque” (Reunions entre amics famoses en els anys 60-
70”), i la música, Pop, Rock i Disco vingudes des de Europa i Amèrica. Si a tot això hi afegim els 
moviments musicals de casa nostra, fruit d’un sentiment Català cada vegada més fort, ens tro-
barem davant d’un viatge musical que no us deixarà indiferents i que de ben segur us portarà 
a un record no gaire llunyà. 
Preu entrada 1€. Cal reserva prèvia.

mailto:jovesdesantesteve@gmail.com
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De 11h a  13h a l’escola Vallmanya
HANDBOL AL CARRER I ACTIVITAT D’AIGUA
Handbol al carrer torneig 3x3 (Escola de Sant Esteve)
Trobes a faltar l’handbol, tens entre 6 i 12 anys,  tens ganes de fer un torneig d’handbol amb 
els teus companys d’equip? Fes un equip de mínim de 3 persones amb els teus compan-
ys, escolliu una equipació i consulteu les xarxes socials del CH Sant Esteve de Palautordera 
o bé les de l’Ajuntament per inscriure-us. 
Ah i no t’oblidis del banyador i la tovallola perquè hi haurà un inflable aquàtic per remu-
llar-te!
I si no tens equip, pots venir igualment a gaudir del nostre esport!
T’hi esperem!
Organitza : Club Handbol Sant Esteve. Gratuït.

De 19h a 20:30h al camp de futbol
CONCERT INFANTIL AMB ‘EL POT PETIT’  
El Pot Petit presenta un concert-espectacle molt especial amb un recull dels millors te-
mes dels seus discs. Un concert amb vuit músics dalt l’escenari, titelles i teatre per gaudir 
amb família! Música en directe.
Preu entrada 1€. Cal reserva prèvia.

A les 22:00 h al camp de futbol i fins les 24:00 h
CANTADA D’HAVANERES
AMB EL GRUP PORT BO.
i Rom Cremat!
Preu entrada 1€. Cal reserva prèvia.

PLANTA POTABILITZADORA MUNICIPAL 
DE LES MARGARIDES

VISITA DE PORTES OBERTES amb visita guiada de 45 minuts

DIES I HORARIS
Dissabte 31 de juliol 
a les 10, 11 i 12h
Diumenge 1 d’agost 
a les 10, 11 i 12 h – 17, 18 i 19h
Dilluns 2 d’agost
a les 10, 11 i 12 h – 17, 18 i 19h
Gratuït. Cal reserva prèvia.

La casa de les Monges és un edifici històric de 
Sant Esteve que fa un any va ser adquirit per 
l’Ajuntament com a futur equipament. Abans 
de fer la reforma que cal per tenir un edifici de 
concurrència pública, segur i adaptat, es dona 
l’oportunitat a la ciutadania de veure la casa en 
el seu estat actual. Segur que algú recuperarà 
vells records de quan hi anava a escola! 

ACTIVITATS DE 
PORTES OBERTES

CASA DE LES MONGES
VISITA DE PORTES OBERTES amb visita lliure de 45 minuts

L’ajuntament de Sant Esteve i Aigües Vallflorida 
(concessionària del servei d’abastament d’aigua 
potable), després de dur a terme diverses inver-
sions de millora que han suposat l’ampliació i 
modernització de la planta potabilitzadora i am-
pliació dels dipòsits municipals d’aigua, obren 
portes de les instal·lacions de Les Margarides 
perquè la ciutadania pugui visitar aquest equi-
pament cabdal pel dia a dia del poble. 

DIES I HORARIS
Dissabte 31 de juliol 
a les 10, 11 i 12 h
Diumenge 1 d’agost 
a les 10, 11 i 12 h 
Dilluns 2 d’agost 
a les 10, 11 i 12 h 
Gratuït. Cal reserva prèvia.
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Ajuntament de
Sant Esteve de Palautordera

ORGANITZA:

COL·LABOREN:

@aj_santestevep

Aigües Vallflorida
Associació d’Empresaris turístics del Montseny
Associació de Joves de Sant Esteve
Associació Som del Montseny
Associació TABOM
Casal de la Gent Gran
Centre d’informació de Sant Esteve
Club Futbol Sant Esteve
Club Handbol Sant Esteve
Colla de geganters, grallers i xanquers de Sant Esteve
Grup de Rugby Touch
Taula de Cultura


