Organitza:

Col·labora:

Salutació
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Dijous 1
de setembre
19 h

Correbars de Festa Major
Inici correbars al bar l’Asador
Final de Correbars a la Masia Can Feliu
Horari: 19 a 1 h
Per fi ha arribat el moment que esperàvem, el d’una Festa Major com les que celebràvem fa un
parell d’anys, sense restriccions de salut, molt més relaxada i oberta, on la participació serà la
principal protagonista. Encara que la pandèmia segueix el seu curs i hem de continuar actuant
amb responsabilitat, poder gaudir d’una Festa Major en aquestes condicions és una bona notícia.

Coordinadora de Barraques

Com sempre, hem preparat un programa amb molta il·lusió, intentant que totes trobem el nostre
espai d’interès i lleure. El conformen propostes culturals, esportives, bona música, teatre, espais
per a les famílies i actes que transmeten la tradició de la nostra cultura popular.
Vull convidar-vos a deixar-vos perdre pels carrers, sempre hi ha algun lloc per redescobrir el
poble i la Festa Major és una bona oportunitat. D’entre les coses noves, destacaria la façana de
l’Ajuntament, que ha canviat de fesomia per guanyar lluminositat i transparència. Un símbol,
aquest últim, que cal garantir com a institució que gestiona el bé comú.
Vull celebrar també que tenim entitats vives, implicades, capaces d’impulsar una intensa vida
associativa i que transmeten els valors i tradicions de Sant Quirze generació rere generació
i allà on ens representen. I vull destacar també totes les persones que s’impliquen dia a dia
a títol individual en la millora del nostre poble, amb petites o grans accions, però posant al
capdavant el benestar i el civisme. Són totes les que sentim l’orgull de poble, les que portem
Sant Quirze al cor.
I vull compatir amb vosaltres el desig que la nostra festa sigui cívica, lliure de totes les violències
i discriminacions de qualsevol tipus, una festa on aflori l’educació en valors que tant promovem
des de diferents àmbits com a base de la nostra comunitat.
Espero coincidir amb vosaltres, fer petar la xerrada o simplement saludar-vos amb un somriure
i, sobretot, m’agradarà saber que heu fet vostra la proposta de Festa Major i que l’heu gaudit
al màxim.

Elisabeth Oliveras i Jorba
Alcaldessa

Bona Festa Major!

20 h

Benvinguda de Festa Major
Durant l'acte, obert a tota la ciutadania, hi
haurà la benvinguda a càrrec de l’alcaldessa i
diversos restauradors/es del poble oferiran un

tastet als i les assistents. També comptarem
amb l’actuació en directe del grup santquirzenc Big Barra Band i, durant la vetllada, ens
oferirà el ball del fanalet.

Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

Divendres 2
de setembre
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De 19 a 21:30h

El Canya de Festa!
El Servei de Joventut organitza una jornada
adreçada al públic més adolescent. La tarda
del divendres omplirem el pati del Taula
Rodona de propostes de lleure i esports
alternatius. Per poder participar de les activitats caldrà omplir el formulari de google
forms:

Activitat adreçada a adolescents i joves d’entre
12 i 18 anys.
Lloc: Escola Taula Rodona

18.30 h
Familiar: “Saltimballa i

Cantajuga” del Gripau Blau

De 16 a 17.30 h

Familiar: “Univers”
d’Engruna Teatre
Univers és una proposta sensorial basada
en la poesia visual i la música en directe.
Individus, cossos, objectes que es desordenen i es troben... Un espai on explorar
com el més petit pot fer canviar-ho tot.
Espectacle per a nens i nenes de 0 a 3 anys.
Durada: 35 minuts.
Les entrades es podran reservar gratuïtament a:
http://entrades.santquirzevalles.cat a
partir del dilluns 29 d’agost a les 8 hores.
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal

En aquest espectacle, El Gripau Blau converteix la música en directe en festa, dansa
i sarau! En constant interacció amb les
nenes i nens, els faran ballar, cantar, saltar,
jugar, pujar a l’escenari i mil coses més tot
tocant cançons d’animació, des d’adaptacions marxoses dels grans “hits” fins a més
modernes i temes propis. Rumba, ska, folk
blues, rock… cap estil es queda fora de la
gresca amb les famílies!

19 h

Actuació dels Bastoners
de Terrassa
Els Bastoners de Terrassa ens oferiran una
sèrie de balls de bastons abans de donar
pas al pregó.

Pregó a càrrec de Cesc
Triquell

Lloc: Plaça de la Vila

Lloc: Plaça de la Vila

Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

19.30 h

Cercavila familiar de la
Colla de Gegants i Grallers
de Sant Quirze
Itinerari: Plaça d’Anselm Clavé a la plaça
de la Vila
Org.: Colla de Gegants i Grallers de Sant Quirze

20 h

20.15

Versots i ball de Diables
Org.: Diables Sant Quirze
Lloc: Plaça de la Vila

2 Set.

Barraques de nit

20.30 h

Correfoc infantil
Recorregut: Plaça de la Vila, corraló, carrer
Pep Ventura, passatge Dalí i Masia Can
Feliu.
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2 Set.

De 22 a 23 h

Organitza: Diables Sant Quirze

Concert de Costy

20 h

Cinema: Nomadland
Una dona, després de perdre-ho tot
durant la recessió, s’embarca cap a l’oest
nord-americà vivint com a nòmada en una
caravana. Aforament limitat. Les entrades
es podran reservar gratuïtament a:
http://entrades.santquirzevalles.cat a
partir del dilluns 29 d’agost a les 8 hores.
Organitza: Ateneu del Món
Lloc: Sala Josep Brossa

21 h

D’1 a 2.30 h

Fideuada Popular
Preu del plat: 5 euros.
Preu de la beguda: 2€.
Hi haurà opció vegana sense gluten.
Els tiquets es podran adquirir el mateix
divendres 2 de setembre de 19 a 21 h al
recinte del centre cívic.

De 23.30 a 0.45 h

Concert de “Las Ninyas
del corro”

Lloc: Exteriors de la Masia Can Feliu

Concert d’Adala

22 h

Música: La Loca Histeria
La Loca Histeria són únics i diferents de la
resta. Esbojarrats i entranyables a parts iguals,
ens ofereixen un espectacle non stop de
música servida des de la teatralització dels
personatges que conformen el grup amb molt

de dinamisme, humor i un toc de surrealisme.
L’experiència de gaudir dels seus concerts és
irrepetible. Però repetireu!
Premi Arc 2015 al millor grup de versions
Lloc: Exteriors de la Masia Can Feliu

Adala és la màscara musical de Guillem
Simó. Adala comença a construir-se parlant
de les múltiples cares de Barcelona, ciutat
on s’inica i on comença a fer-se un nom.
Referents jamaicans inspiren l’estil musical
conjuntament amb el seu germà Quim
Simó ‘Siva’ i Otger Ibars. La seva família
també li aporta referents de la música de
cantautor i poesia llatinoamericana. Les lletres i la música d’Adala aniran entrant dins
del cor i la ment de la gent fins convertir-lo
en un dels grups que podreu trobar en un
munt de festivals, sales i festes majors.

Organitza: Diables, Col·lectiu El Galliner,
Esplai la Flama, Peus de Gat i Ullals,
coordinadora de Barraques i Ajuntament

Originàries del barri de Bon Pastor i Sant
Adrià de Besós. Conformen un prometedor
duet de Hip Hop. Las Ninyas del Corro són
les netes d’aquella emigració andalusa a
Catalunya. Amor i lluita per bandera. Estil
amb beats i estètica pròpia de l’old school.
Rap contundent i combatiu d’influència
dels 90’s que emparellen amb un flow àgil,
descarat
i fins iatot
hardcore.
De 23.30
0.45
h
La Ninyas del Corro es caracteritzen per
les seves lletres compromeses, de les que
es convida a la reflexió, on tenen cabuda
l’empoderament, la crítica i, per suposat,
les seves vivències personals.

De 2.30 a 5 h

Dj The Chef

Lloc: Parc de Can Feliu
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Dissabte 3
de setembre

De 10 a 14 h

Matinal esportiva

Bàsquet 3 X 3
De 10 a 14 h

Matinal esportiva

Tennis taula
Categories:
A Nascuts/des després de 2008
B Nascuts/des entre els anys 2003 i 2008
C Nascuts/des abans de 2003

Campionat individual

Categories:
A Nascuts/des l’any 2011 i posteriors
B Nascuts/des entre els anys 2004/2010
C Nascuts/des l’any 2003 i anteriors

Composició dels equips: Estaran formats
per 3 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la
jugador/a de més edat. Inscripcions*

Inscripcions*

Matinal Esportiva
9. 15 h Masterclass de bot de bàsquet
L’entitat conduirà una sessió de bot que
començarà a l’Av. Camí del Mas i acabarà a
la Pista Nova del carrer Priorat. L’activitat és
oberta, gratuïta i compatible amb el torneig
de bàsquet 3x3.
Organitza: Sant Quirze Bàsquet Club i Regidoria d’Esports
Lloc: Av. Camí del Mas

10 h Masterclass d’hipopilates

Nova activitat que combina el treball d’abdominals hipopressius i el Pilates.
Organitza: Inacua i Regidoria d’Esports
Lloc: Parc de Les Morisques (darrere l’amfiteatre)

10 h Teràpies de reiki

Activitat que aproparà els beneficis del Reiki a
tota la ciutadania.
Organitza: Penya Motera Km. 0, Associació
Espai Obert i Regidoria d’Esports
Lloc: Parc de Les Morisques

Col·labora: Xarxa de Municipis de la
Diputació de Barcelona

10 h Escacs gegants

Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Lloc: Parc de Les Morisques

10 h Circuit d’obstacles Freefighters

Freefighters us ofereix la possibilitat de superar alguns dels seus obstacles. És una activitat
oberta a tota la ciutadania sense inscripció
prèvia.
Organitza: Escola d’OCR i TrailFreefighters
Lloc: Parc de les Morisques

10 h Més activitats esportives!

Durant la matinal podreu conduir un kart amb
pedals, provar l’slackline o fer punteria en el
xutòmetre entre d’altres. Són activitats obertes a tota la ciutadania sense inscripció prèvia.
Organitza: Regidoria d’Esports
Lloc: Parc de les Morisques

Col·labora: Regidoria d’Esports i Xarxa de
Municipis de la Diputació de Barcelona

Organitza: Sant Quirze Bàsquet Club
i Regidoria d’Esports

Organitza: Regidoria d’Esports i
Club Tennis Taula Sant Quirze

Col·labora: Xarxa de Municipis de la
Diputació de Barcelona

Lloc: Parc de les Morisques (tram pavimentat al costat dels jocs infantils)

Lloc: C/Priorat (Pista Nova davant
del Poliesportiu)

De 10 a 14 h

Handbol 4x4
Categories:
A Nascuts/des entre els anys 2014 / 2015
B Nascuts/des entre els anys 2012/2013
C Nascuts/des entre els anys 2010/2011
Col·labora: Xarxa de Municipis de la
Diputació de Barcelona

Matinal esportiva
Composició dels equips: Estaran formats per
4 jugadors/es i poden ser mixtos. La categoria dels equips la marcarà el/la jugador/a de
més edat. Inscripcions*
Organitza: Regidoria d’Esports i
Club Handbol Sant Quirze

Lloc: Parc de les Morisques
(zona verda sobre els llacs)

*Inscripcions a www.santquirzevalles.cat del 22 d’agost a l’1 de setembre. En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

3 Set.

D’11 a 13 h

Matinal esportiva

Exhibició de patinatge
Vine a patinar amb nosaltres

De 10 a 14 h

Matinal esportiva

Futbol 3x3
Categories:
A Nascuts/des entre els anys 2012 i 2013
B Nascuts/des entre els anys 2010 i 2011
C Nascuts/des entre els anys 2008 i 2009

Composició dels equips: Estaran formats
per 3 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la
jugador/a de més edat. Inscripcions*

De 10 a 14 h

Matinal esportiva

Voleibol 4x4
Categories:
A Nascuts/des després de 2009
B Nascuts/des entre els anys 2004/2009
C Nascuts/des abans de 2004
Composició dels equips: Estaran formats

per 4 jugadors/es i poden ser mixtos. La
categoria dels equips la marcarà el/la
jugador/a de més edat. Inscripcions*
Organitza: Regidoria d’Esports i Club
Voleibol Sant Quirze
Col·labora: Xarxa de Municipis de la
Diputació de Barcelona

Lloc: Parc de les Morisques
(zona verda sobre els llacs)

Organitza: Regidoria d’Esports i
Futbol Club Sant Quirze
Col·labora: Xarxa de Municipis de la
Diputació de Barcelona

D’11 a 13 h

Pedalada “Volta al poble”

Cada patinador/a podrà portar un amic/a
i l’activitat és oberta a tota la ciutadania.
Patinadors/es del club ensenyaran a patinar
a qui no en sàpiga.

L’entitat conduirà un passeig urbà amb
sortida a les 11 des del parc i tornada al
mateix. Des de les 10 hi haurà exposició de
bicicletes i circuit d’habilitat en bicicleta
pels més petits

Organitza: Club Patinatge Sant Quirze

Organitza: Club Ciclista Sant Quirze

Col·labora: Regidoria d’Esports

Col·labora: Regidoria d’Esports

Lloc: Pista annexa del complex esportiu

Lloc: Parc de les Morisques

D’11 a 22 h

Mercat hippie
Lloc: Rambla de Lluís Companys

Lloc: Parc de les Morisques (zona
verda sobre els llacs)

10.30 h

Matinal esportiva

Tastets de marxa
nòrdica 4x4
Activitat oberta a tota la ciutadania amb
sortides cada 30 minuts
Organitza: Club Marxa Nòrdica Sant
Quirze Nordicwalks
Col·labora: Regidoria d’Esports i Xarxa de
Municipis de la Diputació de Barcelona

Lloc: Parc de Les Morisques (part de dalt)

*Inscripcions: Us podeu inscriure a www.santquirzevalles.cat del 22 d’agost a l’1 de setembre. En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció us podeu adreçar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana d’acord amb l’horari del servei.

11.30 h

Familiar: “De cap per
avall XL” d’Ambauka
“De cap per avall” és el tercer disc i el nou
concert familiar d’Ambauka, i suposa un
gran pas endavant en la trajectòria del
grup, que des del 2008 roda els seus espectacles altament participatius, enèrgics
i per a totes les edats, amb música 100%
en directe i combinant sons i músiques
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Matinal esportiva

populars i modernes. El nou espectacle, que
inclou les cançons del nou disc i algun dels
hits anteriors del grup, és una suma de festa,
tendresa, connexió, compromís, reflexió i molta música. Un concert canyero i participatiu,
pensat per a tota la família, amb què Ambauka
us convidarà a capgirar-ho tot i posar el món
#Decapperavall!

Lloc: Parc de les Morisques

3 Set.

Barraques
Barraques de
de dia
dia

12 h. Cursa d’andròmines
Lloc: Av. castanyers
Inscripcions:

14 h. Macarronada i jocs florals

(concurs la pedreta i lo pedrot, estirar la corda
i titius)

17 h. Racons i Tallers familiars

De 17 a 20 h

Escacs gegants

a càrrec de l’Esplai la Flama

Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze

17 h. Escalacaixes

Col·labora: Regidoria d’Esports

a càrrec de Peus de Gat i Ullals

Lloc: Parc de les Morisques
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17.30 h

Actuació castellera de les
colles d’Esparreguera, Caldes i Castellar del Vallès
Lloc: Plaça de la Vila

Lloc: Parc de Can Feliu ( al costat del llac)

12.30 h

Correaigües familiar
Organitza: Diables Sant Quirze
Lloc: Parc de les Morisques

De 16 a 17.45 h

18.30 h

Rodada amb patins i
patinets

Actuació de Country
Mussols

Podeu venir a rodar amb patins i patinets a
l’antic circuit d’automodelisme

Lloc: Parc de les Morisques

Organitza: Club Ciclista Sant Quirze

De 16 a 18 h

Circuit d’obstacles
Freefighters
Organitza: Escola d’OCR i Trail Freefighters

Lloc: Circuit C. Priorat (per sobre
del camp de futbol)

Lloc: Circuit C. Priorat

De 17 a 20 h

Partides simultànies i
ràpides d’escacs
Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze

19 h

Cercavila de la Colla de
Gegants i Grallers de Sant
Quirze i colles convidades
Lloc: Plantada de gegants a la plaça d’Anselm
Clavé (18 h).
Inici de la cercavila (19 h)

Partit Handbol Sènior
Femení
Handbol Sant Quirze – equip a determinar

Lloc: Plaça d'Anselm Clavé

Lloc: Parc de les Morisques

19 h
17 h

Recorregut: Plaça d’Anselm Clavé, carrer
del Mig, carrer Nou, avinguda de Pau
Casals, carrer U d’Octubre, plaça de la
Glosa, avinguda Camí del Mas i Parc de Les
Morisques.
Lliurament de records i ballada final de
colles al Parc de les Morisques (20.20 h)

Partit Futbol Masculí
Partit: Futbol Club Sant Quirze B–
U. D. Les Fonts A

19.30 h

Partit Handbol Sènior
Masculí
Handbol Sant Quirze –
Handbol Sant Joan Despí

Organitza: Futbol Club Sant Quirze

Organitza: Club Handbol Sant Quirze

Col·labora: Regidoria d’Esports

Organitza: Club Handbol Sant Quirze

Col·labora: Regidoria d’Esports

Lloc: Camp municipal de futbol

Col·labora: Regidoria d’Esports

Lloc: Pavelló municipal

Lloc: Pavelló municipal
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3 Set.

20 h
De 21.30 a 23.30 h

Teatre: “Que ve en Pitarra!”
d’Onze al Teatre
Onze al Teatre presenta aquesta obra ambientada en el Sant Quirze de finals del segle XIX, quan el petit poble es prepara per
rebre en Pitarra, un famós dramaturg del
moment. Tothom vol aprofitar l’avinentesa:
polítics, l’hostaler, la mestra, el mossèn.
A càrrec d’Onze al Teatre, dirigida per Eloi
Falguera i escrita per Toni Guillamon i Eloi
Falguera.
Aforament limitat. Les entrades es podran
reservar gratuïtament a:
http://entrades.santquirzevalles.cat a
partir del dilluns 29 d’agost a les 8 hores.

21.30 h

Cinema a la fresca:
The Croods
Els Croods, una divertida família que viu
durant la Prehistòria, es veu obligada a buscar una nova llar després que un terratrèmol destrossi la cova on sempre havia viscut. Un llarg periple d’aventures els espera
endinsant-los cap a un món desconegut.

Col·labora: AV de l’avinguda de Can Pallàs
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal

Lloc: Parc de l’avinguda de Can Pallàs

Correfoc: “La llegenda de
l’Iskariot” dels Diables
Sant Quirze
L’espectacle inicial de la Llegenda de l’Iskariot
es durà a terme davant del local de Diables
abans de donar inici al correfoc.

Recorregut: av. del Vallès, c. Terranova (part
del correfoc continuarà pel carrer Pompeu
Fabra), c. Pintor Vila-Puig, Ptge. Corraló, c.
Pompeu Fabra (on s’ajuntaran les dues parts
del correfoc), c. dels Pous, c. Sant Isidre, av.
Antoni Gaudi, c. Llaurador i Pl. del Sot.

Lloc: Exteriors de la Masia Can Feliu

Consells per al veïnat durant el Correfoc
• Treure del carrer qualsevol obstacle que
pugui destorbar el recorregut del correfoc:
testos amb plantes, bosses d’escombraries,
taules, cadires...
• Enretirar els vehicles de la zona per on
passarà el cercavila de foc.
• Tancar les portes, les finestres i els balcons
i protegir les obertures per impedir que ens
entrin coets i guspires, que podrien causar
un incendi.

• Protegir els vidres de les finestres, les portes
i els aparadors amb cartrons gruixuts.
• Recollir la roba estesa i plegar els tendals
per evitar que s’encenguin.
• No llençar sota cap concepte aigua als i les
assistents del correfoc: la pólvora mullada
pot esclatar o sortir en direcció inesperada
en lloc de cremar-se.

Consells per als i les assistents al Correfoc

21.30 h

Concert: “Let’s rock!” de
Northern Cellos
Els Northern Cellos són quatre violoncel·listes
i un percussionista que ens faran vibrar des del

primer moment amb grans hits d’estils variats
que van des del pop al rock, passant pel metal
i el dance.

Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

• Informar-se bé dels llocs per on passarà i
seguir les recomanacions de l’organització i
dels serveis d’ordre.
• La roba més idònia és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba
i unes sabates esportives de pell que ens
agafin fort els peus.
• Si s’encén la roba, cal llançar-se a terra i
rodolar per apagar les flames. No s’ha de
córrer, perquè les flames s’escamparien i
serien més virulentes.

• Esperar la comitiva del correfoc en carrers
amples i evitar, en la mesura que ens sigui
possible, les aglomeracions i els taps de la
gent.
• Col·laborar amb l’organització no demanant
aigua al veïnat. Així evitarem taps i relliscades i també que la pólvora es mulli i exploti
en lloc de cremar-se.

Barraques de nit

3 Set.
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3 Set.

De 22 a 23 h

Concert d’Out Of Date
22 h

Concert: Allwoods
Sant Quirze acull el concert d’aquest grup
que va néixer el 2017 amb una clara aposta pel
country, el new country més actual i els sons
d’arrel americana, amb influències com Alan
Jackson, Brooks&Dunn, Zac Brown Band o

De 22 a 0 h

Led party
Festa light adreçada a adolescents i joves
de 13 a 18 anys. Gaudiràs de la sessió de Dj
Enka, animadors/es, maquillatge fluorescent, disparadors de confeti, polseres leds,
i molt més.

Lloc: pati Escola Taula Rodona

Brad Paisley.
Amb un segon disc a escena, arriscat i amb
temes originals, no abandonen el country
que tant els agrada.
Ara, els podrem gaudir en directe.

De 23.30 a 0.45 h

Concert d’AlQuadrat
Els concerts d’Alquadrat són una festa
des del començament fins al final. El seu
directe connecta a la primera amb el públic,
desperta emocions i genera adhesions allà
on va. Un espectacle produït a fons, capaç
de contagiar ritmes, amb una aposta per
fusionar rock amb elements electrònics i
una posada en escena potent.
Els directes de la banda són un espectacle
digne de qualsevol primera espasa del
panorama musical del país.

Lloc: Parc de les Morisques

23 h

Concert: The Gramophone
Allstars Big Band
The Gramophone Allstars Big Band és un
grup que fusiona la música jamaicana dels
anys seixanta (ska, rocksteady i regge) amb
diferents estils de música negra com el soul
o el jazz entre molts d’altres. Tot això passat
pel potent filtre d’una bigband de disset
músics.
Amb Barcelona com a centre neuràlgic, el
grup va néixer el 2008 sota la batuta del saxofonista bisbalenc Genís Bou. Des d’aleshores ha publicat cinc discos i ha actuat
pels principals festivals, sales i festes del
país fins a convertir-se en un dels projectes
musicals més consolidats de l’actual escena
de música negra.

Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

D’1 a 2.30 h

Concert de la Banda Neon
En el gènere de versions, és el grup més
jove i més contractat a Catalunya del
moment.
Una nit de festa no es pot il·luminar de
qualsevol manera. Apaga els llums de sempre, i Banda Neon encén el lila. Benvingudes a una experiència on res és impossible.

Organitza: Diables, Col·lectiu El Galliner,
Esplai la Flama, Peus de Gat i Ullals,
coordinadora de Barraques i Ajuntament

El grup ofereix dues hores de directe on
despleguen himnes de tots els temps i hits de
més actualitat servits amb la seva originalitat
innata. El tacte, l’espontaneïtat i fins i tot, la
improvisació amb el públic, és una característica que els fa únics.
Un espectacle que acumula tots els bons
adjectius. Des de l’Empordà: Banda Neon.

Lloc: Parc de Can Feliu
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3 Set.

De 2.30 a 5 h

Cursa Popular Solidària

DJ Nacho

Organitza: Diables, Col·lectiu El Galliner,
Esplai la Flama, Peus de Gat i Ullals,
coordinadora de Barraques i Ajuntament

Diumenge
Diumenge 44
de
de setembre
setembre

Lloc: Parc de Can Feliu

La inscripció a aquesta activitat és gratuïta,
tot i que enguany la cursa tornarà a tenir caire
solidari. Tothom que participi a la cursa haurà
de portar, en el moment de recollir el seu dorsal,
llet o oli, i l’hauran de lliurar a canvi del seu
dorsal. Els aliments recollits es destinaran a les
famílies més necessitades de Sant Quirze i Les
Fonts.

Sortida i arribada: Av. Pau Casals darrere de
l’Ajuntament
Horaris: Categories D, E i F a les 9.30

Categories D, E i F a les 9.30

Categories:

Categoria C a les 10.45
Categoria B a les 11.10
Categoria A a les 11.20

A
B
C
D
E
F

Nascuts/des entre els anys 2014 i 2016
Nascuts/des entre els anys 2011 i 2013
Nascuts/des entre els anys 2005 i 2010
Nascuts/des entre els anys 2001 i 2004
Nascuts/des entre els anys 1981 i 2000
Nascuts/des abans de 1981

Recorreguts:
Categories A i B: Sortida av. de Pau Casals
(darrere l’Ajuntament), ronda Arraona fins
rotonda de Vallcorba i tornada. 800 m

9h

Matinal de ioga
Satya Centre de Ioga ofereix una sessió de
hatha ioga. Cal portar estoreta.
Organitza: Satya Centre de Ioga

Lloc: Parc de les Morisques
(part de dalt)

del Vallès, Parc de Can Feliu, c. Llaurador,
av. d’Antoni Gaudí, c. Castellar, av. de Pau
Casals, c. U d’Octubre, c. Barcelona, ronda
Arraona direcció Parc de les Morisques i
tornada, c. Vallespir, c. Pallars, c. Rosselló,
ronda d’Arraona fins rotonda de la cruïlla
de Pintor Vila-Puig amb av. Egara, av.
d’Antoni Gaudí i tornada per arribar a l’av.
de Pau Casals. 5000 m.

Categoria C: Sortida av. de Pau Casals
(darrere l’Ajuntament), ronda Arraona fins
rotonda de l’Avinguda d’Egara, gir per tornar
per ronda Arraona fins c. Rosselló, c. Pallars,
c. Pla de l’Estany, c. Vallespir, ronda Arraona
fins rotonda de c. Vallcorba i gir per tornar
per ronda Arraona fins av. de Pau Casals.
1700 m
Categories D, E i F: Sortida av. de Pau Casals
(darrere l’Ajuntament), ronda d’Arraona
direcció Can Pallàs, c. d’Eduard Toldrà, av.
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la
Diputació de Barcelona, entitats del
municipi.

Lliurament de trofeus als guanyadors un
cop acabada la cursa

Lliurament de medalles a l’arribada de cada
cursa (A, B i C)
Premis: Obtindran trofeus els tres primers
classificats de les categories D, E i F, masculines i femenines. I rebran medalles tots els i
les participants de les categories A, B i C.

Inscripcions: Us podeu inscriure a

www.santquirzevalles.cat del 22 d’agost a l’1
de setembre. En cas de necessitar ajuda per

emplenar la inscripció us podeu adreçar a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’acord amb
l’horari del servei. També us podeu inscriure
el dissabte al punt d'informació o el mateix
diumenge de 8 a 9 hores al lloc de sortida.
Recollida de dorsals: els dorsals es podran
recollir el dissabte 3 de setembre al punt
d’informació que hi haurà ubicat al parc de
les Morisques, de les 10 del matí a les 2 del
migdia i de les 17 a les 21 hores, o el mateix dia
de cursa, a la zona de sortida, a partir de les 8
del matí.

Lloc: Av. Pau Casals
darrere de l’Ajuntament

4 Set.

10 h

Matinal de pilates i
barra fit
Els i les participants hauran de portar la
seva màrfega
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D’11 a 22 h

Mercat hippie
Lloc: Rambla de Lluís Companys

Organitza: Osana Centre de Teràpies
Lloc: Parc de les Morisques (part de dalt)

D’11 a 14 h
D’11 a 14 h

Espai de Jocs
Jugaia instal·larà dos espais de joc al parc
de les Morisques. Un adreçat a famílies amb
infants de 0 a 3 anys i un altre amb jocs de
taula per a nens i nenes a partir dels 3.

Organitza: Jugaia
Lloc: Parc de les Morisques (part de dalt)

11 h

Story Time: Under the sea
Kids&Us ofereix una obra de teatre, pensada per a infants d’entre 3 i 7 anys.
Què s’amaga al fons del mar? Ajudarem
en James a trobar un tresor pirata amagat,
però haurem de vigilar amb el fantasma del
capità!
Si voleu participar en el
sorteig de dues entrades
de cine i un mes gratuït a
Kids&Us Sant Quirze, ompliu el següent formulari:

Petit Embassa’t
11 h

Taller de manualitats
Organitza: Dones per Sant Quirze
Lloc: Parc de les Morisques

11 h

Matinal de ioga per a
adults i infants
Les persones adultes participants hauran de
portar la seva màrfega o tovallola

Organitza: Milenarium Centre Ioga
Lloc: Parc de les Morisques (part de dalt)

11 h

Programa de Ràdio
Sant Quirze
Els col·laboradors/es del mitjà ens oferiran
una retransmissió especial per Festa Major.

Lloc: Parc de les Morisques

Organitza: Amics de Ràdio Sant Quirze

Organitza: Kids&Us Sant Quirze

Lloc: Parc de les Morisques

El Petit Embassa’t està pensat perquè tota la
família s’ho passi d’allò més bé escoltant música i participant en originals tallers. Una bona
oportunitat perquè mares i pares gaudeixin
amb els seus infants d’un festival de música
molt especial.

“El jardí secret” de Lali
BeGood (11 h)
El Jardí Secret és el nou espectacle familiar
amb que Lali BeGood aconsegueix tocar a
grans i petits amb temàtiques com la importància d’equivocar-se, la gestió de les emo-

cions, l’estar aquí i ara, la grandesa de l’amor o
l’excés de materialisme. Amb el multiestil com
a bandera, l’espectacle va del funky al reggae,
de l’ska al rock, del pop al dixieland i del folk a
la música balcànica.

“Big chicken” dels Xiula (12 h)
Els Xiula t’asseguren que cada espectacle serà
diferent de l’anterior. Gaudireu de la música
familiar més top del moment, amanida amb
jocs, balls i un acompanyament terapèutic
dels que no s’obliden, tot amb el seu toc de
confetti i una mica de punkisme.

Organitza: Sabadell Sona i Ajuntament
Lloc: Parc de les Morisques

4 Set.

12 h
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De 12 a 20 h

Teatre: “Que ve en Pitarra!”,
d’Eloi Falguera i Toni Guillamon

Barraques
Barraques de
de dia
dia
Brunch electrònic

A càrrec d’Onze al Teatre.
Aforament limitat. Les entrades es podran
reservar gratuïtament a:
http://entrades.santquirzevalles.cat a
partir del dilluns 29 d’agost a les 8 hores.

Organitza: Vallès Actiu Cultura and
Common Sense i Coordinadora de
Barraques

Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal

Lloc: Parc de Can Feliu (al costat del llac)

De 17.30 a 20.30 h

Morisques Circus
De 12 a 17 h

Vermut de Festa Major

El parc de les Morisques es convertirà la tarda
de diumenge de Festa Major en una pista de
circ on hi haurà activitats i espectacles per a
tots els públics.

Organitza: Bar La Lila

La Gran Carpa del Circ

Lloc: c. Capcir, 5

Les famílies aprendran a utilitzar xanques,
masses de malabars, entre altres, de manera
que podran gaudir de l’experiència.

17 h

Partit de Futbol Sala
Sènior Masculí

12.30 h

Sardanes amb la
Cobla Canigó
Lloc: Plaça Sant Jaume

Segueix i comparteix
la Festa amb

#SQVdeFesta
@ajsantquirze

@ajsantquirze /santquirzevalles

Club Futbol Sala Mussols Sant Quirze – FS
Gràcia (3a Nacional)

Organitza: C.F. Sala Mussols Sant Quirze

Balloons, l’Art de la Globoflèxia
La Dona dels Globus viatja en un zepelí. Amb
la seva trajectòria i llarga experiència, convida
a totes les famílies a un taller de globoflèxia,
on els i les participanys aprendran a fer figures
amb globus.

18 h

Lloc: Pavelló municipal

Tota la festa a:

festamajor.santquirzevalles.cat

Concert: Societat Coral
Il·lustració Artística
Els seus i les seves cantaires reben una formació constant per aconseguir elevar, cada
cop més, la qualitat del conjunt.
La coral col·labora amb l’Ajuntament i amb
altres entitats del poble per dur a terme
iniciatives socials, culturals i festives.

Lloc: Sala Josep Brossa

Cabaret Sullivan’s
(18.30 h)
Espectacle fresc, alegre i entretingut, carregat
de bona música, i sobretot amb varietat de
números d’alta qualitat tècnica: monocicles,
acrobàcia dinàmica en trio, rola bola en duet,
malabars, mini-trapezi giratori, manipulació
d’objectes i molt d’humor!
Amb el suport del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya i l’Àrea de Cultura
de la Diputació de Barcelona

Lloc: Parc de les Morisques

4 Set. 9è Concurs Popular
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20 h

d’Entrepans

27è Memorial
Antoni Mendoza

De 18 a 19 h: Inscripcions
De 19.15 a 19.45 h: Lliurament de premis
Concurs d’entrepans
De 19.45 a 20 h: Lliurament de premis de
Sant Quirze Temps de Flors
De 20 a 20.30 h: Degustació popular de les
propostes presentades

Partit: Futbol Club Sant Quirze a masculí
-C.E. Sant Ignasi A

Organitza: Futbol Club Sant Quirze
Lloc: Camp municipal de futbol

Organitza: Sant Quirze Comerç
Lloc: Avinguda de Pau Casals

19.45 h

21.30 h

Lliurament de premis del
concurs SQ Temps de Flors

19.30 h

Concert de Festa Major de
la Bella Quirze Band
La BQB ens interpretarà des de la més
delicada cançó “a capella” fins a modernes peces musicals nord-americanes. Una
mostra del treball d’aquesta banda que va
néixer a l’escola El Turonet del poble.
Les entrades es podran reservar gratuïtament
a http://entrades.santquirzevalles.cat a
partir del dilluns 29 d’agost a les 8 hores.

Durant la Festa Major, guarniu els carrers,
balcons, finestres, façanes, aparadors amb
flors o plantes naturals. Hi podran participar
comunitats veïnals, particulars o titulars
de botigues o negocis. S'estableixen tres
premis: Al més original, al més creatiu i al
més colorit i de més durabilitat.
Per participar al concurs, els espais participants hauran d'estar guarnits el divendres 2 i el jurat els visitarà el dissabte 3 de
setembre.
Iniciativa: Anna Maria Leiva.
Col·labora: Garden Mas Duran, Flors amb
idea, Floristeria Coronado i Sant Quirze
Comerç.
Inscripcions: Del 16
al 29 d'agost.

Teatre: “Faixedas i Punt”
de Fel Faixedas
És un monòleg o una roda de premsa?
“Faixedas i punt” ho és tot. Històries esbojarrades, improvisacions compartides i riures assegurats al llarg de 70 minuts de bon
humor a càrrec de Fel Faixedas, un dels tres
membres fundadors de Teatre Guerrilla.

Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

22.30 h

Escenari SQV Músics:
Il Quartetto Stravagante
Organitza: SQV Comerç i SQV Músics
Lloc: Rambla Lluís Companys

Lloc: Sala Josep Brossa
Lloc: av. Pau Casals

22.30 h

20 h
Concert: “Gresca Catalana”del

Belda i el Conjunt Badabadoc
Mític grup de l’escena catalana aborigen que
refà a ritme caribeny els grans èxits

de la nostra música. El conegut acordionista
de Sabadell Carles Belda, acompanyat
per una banda de músics experimentats, ens
oferiran una bona gresca catalana.

Lloc: Plaça de la Vila

Música: The Tyets
The Tyets, és el jove duet també conegut com
“Els Tiets”. La seva particular proposta sonora
tropical, els ha servit per fer-se un lloc entre
els nous grups indispensables de la música

catalana. Les ganes del públic per veure’ls en
directe els ha fet tancar dues gires amb més de
70 dates per Catalunya, València i Les Balears.
Aquest any 2022 publiquen disc i el vindran a
presentar a Sant Quirze.

Lloc: Exteriors Masia Can Feliu
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Dilluns 5
de setembre
De 10 a 13h

Matinal Esportiva i
Remullada
De 10 a 13 hores apropa’t al complex
esportiu municipal de Can Casablanques
i practica diversos esports. Guanya’t una
entrada per a la piscina d’estiu!
Cal dur roba esportiva i banyador i tovallola
si et vols banyar.

De 10.30 a 13.30 h
11 h

Jocs en família

Col·labora: Inacua i ent. esportives locals

Masterclass d’Aiguagim

Lloc: Complex esportiu

Organitza: Inacua

De 10.30 a 13.30 h

Lloc: Piscina d’estiu

Jocs en família

Circuit d’habilitat

Jocs en grup

Circuit delimitat amb tanques de fusta i amb
terra tou pensat especialment per a nens i
nenes d’1 a 6 anys. Està format per una sèrie de
grans peces d’escuma tova de diferents formes
i colors col·locades formant un circuit. En ell,
tot el grup recorre un trajecte al llarg del qual
els nens i nenes es van trobant amb diferents
exercicis.

Trobareu 45 jocs tradicionals repartits en
sis estructures de fusta! Aquests faran que
els nens i nenes, pares i mares potenciïn
l’agilitat, l’equilibri, l’habilitat i l’organització entre ells i elles.

Taller de pintacares
Pel taller de pintacares disposem d’un
camerino ben decorat que compta amb
tot tipus d’accessoris. En ell, dos monitors
maquillen els nens i nenes que ho desitgen.
Dins del mateix espai també hi trobareu
divertides disfresses, perruques i barrets
per poder-vos-les emprovar.

Ludoteca musical
Es tracta d’un espai d’experimentació musical
pensat per als nens i nenes de 0 a 99 anys.
Tothom estarà convidat a jugar i experimentar
amb la música d’una manera lúdica i divertida.

Lloc: Parc de les Morisques

Espai bebès
Els nens i nenes de 9 mesos a 3 anys s’endinsaran en un món de sensacions en un
espai de joc dissenyat i exclusivament per
a ells i elles. Mitjançant el joc estimularan
diferents sentits i exercitaran la psicomotricitat dins d'una estructura de terra tou.

18.30 h

Exhibició de Dansa del
Gimnàs Montserrat Creus
Lloc: Parc de les Morisques

Taller de xapes
Taller familiar que ens dona l'oportunitat de
que cada participant pugui dissenyar la seva
pròpia xapa, dibuixant, pintant i personalitzant-la.

Lloc: Parc de les Morisques
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5 Set.

19.30

Familiar: “La llebre i la
tortuga” de Teatre Nu
Arriba al poble Demetri Isop Martínez, jutge
de pau i àrbitre mediador, per reviure la faula
que va explicar el seu avantpassat llunyà. Vol
que la llebre i la tortuga tornin a disputar una
carrera per, d’una vegada per totes, entendre
què va passar i reconciliar els dos personatges.
Per fer-ho, comptarà amb l’ajuda i la col·la-

boració del públic, part activa de la història
i membre indispensable per a resoldre el
conflicte.
Amb el suport del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya i l’Àrea de Cultura
de la Diputació de Barcelona

Lloc: Parc de les Morisques

21 h

Cantada d’havaneres amb
el grup “Les Anxovetes” i

rom cremat per a tothom a càrrec
de les àvies i els avis del Casal
Les Anxovetes és un grup d’havaneres nascut
l’estiu del 2013 a Girona. Cantat íntegrament
en femení, el grup està format per Tona
Gafarot (veu greu), Montse Ferrermoner (veu
aguda/mitja) i Marta Pérez (veu aguda/mit-

20 h

Sopar de cloenda de Festa
Major amb botifarrada
a càrrec de les entitats locals

Preu: botifarra 2 €, aigua 1 €, i refresc/
cervesa 1,50 €

Lloc: Rambla de Lluís Companys

de 20.30 a 22.30 h

Vídeo Mapping: Passejant
pels carrers de les nostres
àvies i avis
Emmarcat en l’exposició “Passejant pels
carrers de les nostres àvies i avis”, el GIHSQ
organitza la projecció d’un mapping a la faça-

na lateral de la Masia Mas Duran on els i les
assistents gaudiran de fotografies històriques
del municipi.

Organitza: GIHSQ
Lloc: Davant la Masia Mas
Duran (av. Camí del Mas)

22.30 h

Castell de focs
A càrrec de Pirotècnia Tomàs

Lloc: Rodalies del Parc de les Morisques

ja), així com el contrabaixista Xevi Pasqual,
el guitarrista Salva Gallego i el tècnic de so
Xevi Salvatella, els seitons del grup. Ofereixen
el repertori d’havaneres clàssic i tradicional.
El mariden amb una bona guitarra i un bon
contrabaix. Hi afegeixen un ingredient bàsic:
el tècnic de so. Canten amb frescor i sinceritat,
assaborint cada tema. I tot amb el seu punt de
salabror!

Lloc: Parc de les Morisques

Actes religiosos
Missa de Festa Major

Missa de Festa Major en honor dels nostres
patrons Sant Quirze i Santa Julita

Organitza: Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita

Dilluns 5 de setembre. 19.30 h

Missa en sufragi dels
difunts de l’any

Missa en sufragi dels fidels difunts del
nostre poble

Organitza: Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita

Fira d'atraccions
De l'1 al 5 de setembre

Fira d'atraccions
Cada dia de 19 a 20 h, les atraccions
reduiran llums i música per al gaudi de
les persones amb Trastorn de l'Espectre
Autista (TEA).

Lloc: Recinte Firal

Exposicions
31 d’agost

Diumenge 4 de setembre. 12 h

De 18 a 1.30 h

31

18 h

Exposició: XI Mostra d’Art
i VI mostra temàtica “La
finestra”
El Grup TT ens presenta una exposició
col·lectiva d’obres realitzades pels socis
i sòcies durant l’últim any i l’exposició
temàtica “La finestra”. En total, un conjunt
de més de 40 obres elaborades en olis, dibuixos a carbó i pastel, aquarel·les i acrílics.
Inauguració: 31 d’agost a les 18 h.Durant
els dies de Festa Major i també el dia 11 de
setembre, la mostra es podrà visitar d'11 a
13.30 hores i de 18 a 20.30 hores.

Organitza: Grup TT
Lloc: Planta baixa del Casal de
Cultura (c. Nou, 10)

1 de setembre

19.30 h

Exposició: “Ahir i avui pels
paisatges de Vila-Puig”
Aquesta exposició és una reinterpretació
artística dels paisatges del pintor local
Joan Vila-Puig, transformats pel pas del
temps. Tant el fill del pintor com la resta de
la família han seleccionat l’obra pictòrica i
la seva localització geogràfica.
Inauguració: 31 d’agost a les 19.30 h.La
mostra es podrà visitar fins al 31 d’octubre
durant l’horari d’obertura del parc.

Organitza: Enfocats per la fotografia,
Tocats per la cultura, Club Excursionista i Ajuntament de SQV
Lloc: Parc de les Morisques

18 h

Exposició: 13 mirades i un
record… Marcel Ayats
Un grup de creadors de Terrassa, sota el
comissionat d’Àlex Monfort, va decidir
homenatjar Marcet Ayats amb aquesta
exposició que aplega obres d’autors com
Jordi Badiella, Jordi F. Fernández, Miquel A.
Mercader o el mateix Monfort.
Inauguració: 1 de setembre a les 18h. Visita
guiada a càrrec de Maria Romaní el dia 1 i el
21 de setembre a les 18.30 h.
Horari mostra: De dll. a dv. de 15.30 a 20.30.
Dm. i dj. de 10 a 13h.

Lloc: Biblioteca Marcel Ayats

31 d’agost

1 de setembre

19.15 h

Exposició: Passejant pels
carrers de les nostres
àvies i avis
El Grup d’Investigació i Història de Sant
Quirze presenta enguany una exposició
que per veure-la només caldrà passejar.
Hi haurà penjades per diversos indrets del
centre del poble un conjunt de fotografies
grans amb imatges anteriors als anys 50
amb les que l’entitat vol mostrar l’evolució
del nostre municipi. La inauguració tindrà
lloc el dijous 1 de setembre a les 19.15
hores davant de la Patronal.

Lloc: Av. Pau Casals, 86 (La Patronal)

Lliure de SEXISME
i LGTBIfòbia

Només
SÍ és SÍ

Si pateixes o presencies una
agressió sexista lgtbifòbica adreça’t a:

Punts Lila

És un servei professional d’informació i acompanyament
per a la prevenció i detecció de situacions de violència
masclista que es poden produir en espais d’oci nocturn.

Punt lila itinerant

Personal tècnic especialitzat en violències masclistes
en els espais d’oci recorreran els diferents indrets de
Festa Major durant aquests horaris.

Policia Local 93 721 68 68
Emergències 112
Línia d'atenció a dones en situació de
violència 900 900 120

FESTA
Referent al
consum d’alcohol:
L’ideal seria no beure gens d’alcohol.
Si beus alcohol:
Menja bé abans de sortir de festa i ves menjant
durant la nit
Decideix com tornaràs a casa: la millor opció per la festa major és tornar a
peu, que et vinguin a recollir o amb algun amic o amiga que no hagi begut.
Planifica la nit!
Tingues cura de les teves amistats, no deixis ningú sense companyia.

Punt Lila Masia
Can Feliu

Diumenge 4 de
setembre de 21 a 0.30 h

Punt Lila Parc
de Can Feliu

Divendres i dissabte, 2 i 3
de setembre, de 22.30 a 5 h

Beu aigua periòdicament per anar mantenint la hidratació
Si et trobes malament, avisa les persones amb qui et trobes. Si la cosa no
millora busca personal de la Creu Roja, la Policia Local o els punts lila
Si beus alcohol fes-ho amb moderació i no barregis. Has de saber posar-te un
límit i respectar-lo.
Beure al propi ritme i no condicionat pel grup (passar d’algunes rondes!)

Informació d’interès
No es podrà entrar envasos de vidre en alguns espais
Hi haurà contenidors específics
Membres de la Coordinadora de Barraques o personal municipal bescanviaran els
recipients de vidre per gots.

Per a més informació:
Espai Maria-Mercè Marçal
Passatge Dalí, 8
Tel.93 721 68 00 ext.5228
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PUNTS LILA
Punt Lila Masia Can Feliu
Diumenge 4 de setembre
de 21 a 0.30 h

22 h

Concert: Xavi Sarrià
Desprès de l’acomiadament d’Obrint Pas el
2014, Xavi Sarrià va sorprendre amb el llançament del seu àlbum ‘Amb l’esperança entre
les dents’, un treball en el que demostra que
la seva capacitat per combinar emotivitat,
compromís i personalitat romanen intactes.
Després del seu disc en solitari, va arribar la
gira ‘No s’apaguen les estreles’ amb la que el
cantant va omplir places i teatres d’arreu. En
directe, Xavi Sarrià capitaneja una potent banda elèctrica que combina diferents gèneres
Entrades a: entrades.santquirzevalles.cat

11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
diada nacional de Catalunya
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INFORMACIÓ D’INTERÈS GENERAL

Fira d’atraccions

11 h

De les 19 a les 20 h les
atraccions reduiran llums
i música per adaptar-se a
les persones amb TEA

Punt d’informació

Hissada de l’Estelada
i

Dissabte 3 i diumenge 4 de 10 a
14 h i de 18 a 21 h

Altres reserves puntuals
d’estacionament estaran
degudament senyalitzades.

L'acte comptarà amb el discurs institucional de l'alcaldessa, Elisabeth Oliveras, i la
Societat Coral Il·lustració Artística (SCIA)
interpretarà El Cant dels Segadors.

Lloc: Parc de les Morisques

que van del reggae a l’ska, passant pel hardcore, el rock i la millor tradició valenciana.
Entrada general: 5 €. Reduïda: 2 €.
El parc de les Morisques romandrà tancat el
proper 10 de setembre a partir de les 15 hores.
Disculpeu les molèsties.
El concert compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
i l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.

Lloc: Parc de les Morisques (entrada per la
porta principal)

11.45 h

Ofrena floral al monument
de Rafael Casanova
L’11 de setembre se celebra la tradicional
ofrena floral al monument de Rafael Casanova, amb motiu de la Diada Nacional de
Catalunya. L’acte comptarà amb l’actuació de
la SCIA i de la Colla de Gegants i Grallers de
Sant Quirze.
Les entitats i particulars que vulguin realitzar
ofrena floral ho poden comunicar a l’Alcaldia,
a alcaldia@santquirzevalles.cat, o el mateix
dia al personal responsable de l’organització
de l’acte.

Lloc: Plaça 14 d’abril
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