Festcarrer

26•27•28 > MAIG 2017

Divendres 26
21 H PLAÇA MAJOR

Pregó d’inici
A càrrec d’Eloi Vila

Sopar Popular
A càrrec d’Escudella Molotov
Pica-pica, amanida, pollastre amb
prunes i botifarra, beguda, gelat artesà i cafè.
També opció vegetariana.
Col·labora la Gelateria Natzaret
Preu: 10€. Tiquets anticipats a 9€ a: la Clau
(Sant Celoni), Cafè del Teatre (Sant Esteve) i
Turó de l’Home (Palau).

18 H A LA PLAÇA MAJOR

Cabaret
al carrer

Concert i
cloenda solidària

Dansa, pallassos, titelles, teatre,
acrobàcies… i una gran sorpresa!

Sílvia Tomàs Trio és un projecte musical que parteix de les cançons escrites per la cantautora Sílvia Tomàs,
acompanyada dels músics Guillem
Boada al teclat i Mateo Martínez a
la guitarra flamenca. Aquest grup fa
tres anys que camina i treballen conjuntament amb l’objectiu de compartir el que senten, pensen i viuen a
través de les lletres i la música.

Aquests actes en cas de pluja, a l’Envelat.
21 H A LA PLAÇA MAJOR

Entrepà del
Festcarrer
i Final del joc del Cau
21:30 H A LA PLAÇA MAJOR

Concerts

Mostra de cançó
improvisada
(Glosa)

Masú

amb Cor de Carxofa

Les Cireretes

Aquests actes en cas de pluja, a l’Envelat.

Dissabte 27
10 H A LA PLAÇA MAJOR

Fira activa
d’entitats,
vermut i música
Speak corner, taller de fer pa, espai de joc sensorial per a nadons
de 0-3 anys i un munt d'activitats
amb: Les Fresques, Cooperativa de
Consum La Cortera, Les MamiFeres,
ARRAN-Traüna, Escola de Música
de Palau, Banc del Temps, Associació
Cultural Frederica Montseny, Can
Tonal, Associació IQRA, Mares de
dia del Vallès Oriental, Palau Acull,
Assemblea per l’Habitatge Digne a
Palau, Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny, Cooperativa
Tres Cadires.
A LES 12 H, DAVANT DEL CAFÈ I CANALLA.

Jugar i construir amb
caixes de cartró
Avís: com no vinguis i t’ho expliquin, ploraràs!

18 H A LA PLAÇA MAJOR

Taller dinàmic amb caixes de cartró per deixar anar la imaginació i
la creativitat tot construint.
A LES 17 H A LA TRAÜNA

Taller de rap
A càrrec de Lower Diagonal.
organitza ARRAN-Traüna

Grup de música d’Arenys de Munt
que es mou entre l’ska, el swing, el
pop i tots els estils musicals que
puguis imaginar.
Els celonins Marçal Draper, Andreu
Renau, Adrià Draper i Arnau Amadó units formen la mateixa sensació que produeixen uns canelons
de l’àvia entrant per la boca, una
sensació apostoflant.

PD Panda
Amb temes de sempre.

Diumenge 28
10 H A LA PLAÇA MAJOR

Ruta pel
Reguissol
Si vols conèixer les flors i plantes
remeieres i obtenir la millor ratafia,
no t’ho perdis. A càrrec d’Empar
Nadal i Ignasi Rius.
11 H A LA PLAÇA MAJOR

Fireta
d’intercanvi
amb vermut musical
i xocolatada

Teniu jocs de taula, contes, videojocs, disfresses, roba, música, cotxes, bicicletes... que ja no utilitzeu
i que estan en bon estat? Doncs
porteu-les i intercanvieu-les amb
altres participants.
Els protagonistes són els infants de
0 a 12 anys.
DJ NIKI + Q + Música Mamíferes

Berenar
a càrrec de Palau Acull

Xerrada
a càrrec de Plataforma Azadí del poble Kurd

El joc del Cau
Un joc participatiu organitzat per la
bona gent del CAU Bernat Perpunter.
Més informació al CAU i a Facebook.

Fes-te’l pintxo
Del 19 al 27 de maig celebrarem la
primera edició de Fes-te’l Pintxo, un
concurs de tapes on enguany 6 bars
de Palautordera oferiran la seva millor tapa i, pel mòdic preu d’1,5 €, tot
vilatà podrà tastar. A cadascun dels
bars participants (Turó de l’Home,
Guti, Fontmartina, El Tast, l’Antull i
La Drecera) es podrà recollir la butlleta (una única butlleta per persona)
i votar. El guanyador es coneixerà
durant els actes de tarda del dia 28.

Altres ...

• El Festcarrer és un festival autogestionat, si trobes interessant que
puguem seguir fent aquesta festa popular, posa-hi el teu granet de sorra i
consumeix a la nostra barra, compra
una samarreta i/o posa uns eurets al
porquet que trobaràs a la barra!
• Les persones mecenes poden recollir les seves recompenses durant el
Festival.
• Trobareu informació més detallada
de les activitats al nostre Facebook!

A càrrec de l’associació Les Mamíferes
A LES 17:45 H DE L’ENVELAT FINS A LA PLAÇA MAJOR

Cercavila de l’Escola
de Música de Palau
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