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A CÀRREC DE L’EQUIP SÈNIOR FEMENÍ 
DE L’HANDBOL SANT QUIRZE

Dv 1 de setembre

actes 
institucionals

Dj 31 d’agost

BENVINGUDA DE FESTA MAJOR
Benvinguda de Festa Major, amb la salutació de l’alcaldessa, Elisabeth 
Oliveras, i de la Corporació. Diversos establiments locals oferiran un 
tastet gastronòmic, amenitzat amb l’actuació dels grups Blue Monkeys 
i Lletraferits, que estrenaran la programació dels SQVMúsics. Tanma-
teix, el públic es podrà emportar un record participant al fotomaton de 
Festa Major.

BLUE MONKEYS
Al seu repertori podem trobar-nos amb estàndards del jazz clàssic, 
bossanoves, vals, latin jazz i algun que altre blues.

LLETRAFERITS
Lletraferits és una trobada entre la música i la poesia. Cançons inspi-
rades en les obres d’autors com J.A. Goytisolo o Federico García Lorca, 
entre d’altres. 

ESTABLIMENTS PARTICIPANTS
Avui no cuino – La Manduca, Lòssum – El Niu del Mussol, El Racó de la 
Cinta, Pastisseria Mix, ArtBo, El Castellet, El Buc i Pa amb Xocolata.

20 h Plaça d’Anselm Clavé 

PREGÓ

20 h Plaça de la Vila

Com tot allò que ens plau, ja que de no ser així perdríem la capacitat de valo-
rar-ho, les vacances d’estiu es van acostant a les seves acaballes. Aquelles que 
han tingut la sort de passar uns dies fora tornen carregades d’experiències, i els 
dies es van escurçant donant pas als preparatius necessaris per encetar un nou 
curs. Ja falta poc per tornar a estar immerses en la rutina que sembla acompan-
yar a la tardor. Però abans de tot això, a Sant Quirze, ens toca viure la nostra 
festa: la nostra Festa Major!
 
Com si es tractés del més festiu i alegre dels acomiadaments, direm adéu a 
l’estiu sortint a les places i als carrers, omplint-los d’alegria, d’il·lusió i de ganes 
de festa. Ens retrobarem amb la nostra gent més propera, amb aquells veïns i 
veïnes que tantes vegades ens creuem durant l’any i amb els que compartim 
únicament una salutació de rigor i, molt benvingudes siguin, amb totes aquelles 
persones que decideixin visitar-nos, per gaudir juntes  de l’ambient màgic que 
durant aquests dies tindrà Sant Quirze. I és que en això consisteix la Festa Major: 
en compartir i en participar, en gaudir i en respectar. En fer poble, en definitiva, 
amb l’orgull de viure on vivim com a sentiment i les ganes de fer-ne partícips a la 
resta com a vocació. 
Esperem que fruïu amb els actes i esdeveniments que enguany recull el progra-
ma, adreçats a una varietat de públic i pensats per incloure a tothom. No podem 
oblidar que aquesta és la Festa Major de totes i de tots, i per tant ningú se n’ha 
d’estar de participar, d’opinar ni de sentir-se-la seva! I, lògicament, tampoc ens 
podem deixar de donar les gràcies als veïns i veïnes, a les entitats i associacions, 
a la Comissió de Festes i als treballadors i treballadores de l’Ajuntament, que han 
treballat de valent per fer-ho possible. A totes i tots, moltes gràcies!

Així doncs, només ens queda donar-vos la benvinguda a la Festa Major de Sant 
Quirze 2017 i desitjar-vos que passeu uns dies inoblidables. Salut i alegria!

SALUTACIÓ
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Amb el suport de: Organitza: 
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ACTES 
POPULARS

VERSOTS I BALL 
DE DIABLES

Final de Correbars a la Masia amb música
Organitza: Comando Correbars
Col·labora: Coordinadora de Barraques

19.30 a 1 h

Plaça de la Vila

CERCAVILA

FM / AM 
(FREQÜÈNCIES MODULADES Vs 

AGRESSIONS MASCLISTES)

FIDEUADA POPULAR

Recorregut: Plaça de la Vila, Pintor Vila-Puig, 
Bonavista, Travessera, Plaça de l’Amistat i 
finalitza a la Masia de Can Feliu

Aquesta performance  tracta, des de l’hu-
mor crític i àcid, una problemàtica ben 
seriosa i complexa com són les agressions 
masclistes a l’espai públic i, especialment, 
en contextos festius. 
A través dels “Consells per prevenir les 
violacions” que va llençar el Ministeri de 
l’Interior l’any 2014, cançons populars 
i altres relats violents que impregnen el 
nostre imaginari col·lectiu, a l’obra es 
desemmascaren formes comunes i trista-
ment normalitzades d’agressions vers les 
dones i lesbianes. 
A CÀRREC D’AVERLASAILAS: TEATRO DE LO POSIBLE

Preu per comensal: 5 euros
Els tiquets es podran adquirir el mateix 
divendres 1 de setembre de 19 a 21 h al 
recinte del centre cívic.  

Just després del 
Ball de Diables

21.45 h

21 h

Plaça de la Vila

Exteriors del Centre 
Cívic Can Feliu

Exteriors del Cen-
tre Cívic Can Feliu

A  CÀRREC DELS TABLERS DELS 
DIABLES DE SANT QUIRZE

Dv 1 de setembre

Dv 1 de setembre

Dv 1 de setembre

Dv 1 de setembre

Dj 31 d’agost

Tot seguit del 
ball de cintes

#SQVdeFesta

CORREBARS 
DE FESTA MAJOR
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SARDANES

CERCAVILA DE LA COLLA 
DE GEGANTS I GRALLERS 
SANT QUIRZE I COLLES CONVIDADES

17.30 h
18.30 h

plaça de la Vila 
Parc de les Morisques

DE LES COLLES DE CASTELLAR DEL VALLÈS, 
SAGALS D’OSONA I SANT CUGAT DEL VALLÈS

Recorregut: Plaça d’Anselm Clavé, carrer 
del Mig, carrer Nou, avinguda de Pau Ca-
sals, carrer Alfons XIII, plaça de la Glosa, 
avinguda Camí del Mas i Parc de les Mo-
risques. Lliurament de records i ballada 
final de colles al Parc de les Morisques: 
20.20 h
Lloc: Plantada de gegants a la plaça 
d’Anselm Clavé (18 h)
Inici de la cercavila: 19 h

Els Bastoners de Terrassa ens oferiran 
una sèrie de balls de bastons entre les 
actuacions castelleres.

17.30 h plaça de la Vila 

6è CONCURS POPULAR 
D’ENTREPANS

Consulta les bases a: 
festamajor.santquirzevalles.cat
Organitza: Sant Quirze Comerç

 A CÀRREC DE LA COBLA CANIGÓ

18 h Avinguda Pau Casals

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre

Dg 3 de setembre

ACTUACIÓ DELS BASTONERS 
DE TERRASSA

LA LLEGENDA DE 
L’ISKARIOT

 21.30 a 23.30 h Exteriors de la Masia 
Can Feliu (davant del 
local de Diables)

CORREFOC A CÀRREC DELS DIABLES 
DE SANT QUIRZE
Recorregut: av. del Vallès, c. Terranova, c. 
Pintor Vila-Puig, Ptge. Corraló, c. Pompeu 
Fabra, c. dels Pous, c. Pompeu Fabra, c. 
del Mig, av. Antoni Gaudí, c. Llaurador i 
pl. del Sot

Ds 2 de setembre

ACTUACIÓ CASTELLERA

SOPAR DE CLOENDA 
DE FESTA MAJOR AMB BOTIFARRADA 

POPULAR, A CÀRREC DE LES ENTITATS 
LOCALS

PROGRAMA DE RÀDIO 
SANT QUIRZE

CANTADA D’HAVANERES
AMB EL GRUP ELS NOIS DE L’EIXIDA 

I ROM CREMAT PER A TOTHOM A 
CÀRREC DE LES ÀVIES I AVIS DEL 

CASAL

CASTELL DE FOCS
22.30 h

Rodalies del Parc 
de les Morisques

Els col·laboradors i col·laboradores del 
mitjà ens oferiran una retransmissió espe-
cial per Festa Major.
Organitza: Amics de Ràdio Sant Quirze

El menú constarà d’arròs de muntanya, 
pa, beguda i postres. Apte per a celíacs. 
Preu per comensal: 5 euros. Els tiquets es 
podran adquirir el mateix dissabte 2 de 
setembre a partir de les 20.30 hores a la 
mateixa plaça de la Vila. 
Organitza: Avui no cuino – La Manduca 

L’establiment Avui no cuino – La Mandu-
ca oferirà tapa i tastet de vermut de franc
Organitza: Avui no cuino – La Manduca

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

21 h Parc de les Morisques

20 h

11 h

12 h

21 h

Rambla de Lluís Companys

Parc de les Morisques 

 Plaça de la Vila

 Plaça de la Vila

Ds 2 de setembre

Dg 3 de setembre

Dg 3 de setembre

Dl 4 de setembre

Dl 4 de setembre

Dl 4 de setembre

ARROSSADA POPULAR 

VERMUT DE FESTA MAJOR

Patrocina:





Música i
espectacles
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22 a 2h
Exteriors del Centre 
Cívic Can Feliu

Ritme, humor, diversió, interacció i origi-
nalitat a càrrec de 8 peculiars i entran-
yables personatges que recorren tota la 
geografia mundial per subministrar una 
dosi de cura antiestrès a tot ésser que 
assisteixi als seus eixelebrats shows, on 
reinterpreten amb gran classe els hits 
més “trencapistes” de tots els temps. En 
escena, despleguen un espectacle circen-
se que sedueix des del primer moment al 
públic de totes les edats i on és impossi-
ble parar de ballar durant les més de dues 
hores que dura el seu show. Just després, 
ens esperen dues hores de discoteca per 
seguir gaudint i ballant.

Músics amb una dilatada carrera tot i la 
seva joventut que ofereixen un ventall 
de temes propis. Amb moltes influències 
vingudes totes de música negra, Whiskey 
Lies destaca per l’explosiva veu del seu 
vocalista i de la qualitat dels músics que 
l’envolten. Potència, virtuosisme i molt 
bon rock.

0.30 h Plaça Anselm Clavé

JOKERMEN és una banda tribut al Bob 
Dylan que un 25 de juliol de 1965 puja 
a l’escenari del Festival Folk de Newport 
amb una Fender Stratocaster i comença el 
seu concert elèctric sota l’esbroncada del 
sorprès públic que el va tractar d´heret-
ge... La resta ja és història del Rock.

17.30 h Sala Històrica de la Patronal 

Projecció del concert d’André Rieu 
enregistrat l’any 2010 als exteriors del 
Palau Barroc de l’illa de Mainau, també 
dita l’illa de les flors, en el llac Constança. 
André Rieu i la seva orquestra Johann 
Strauss, ens ofereix aquest concert de 90 
minuts, en el que trobarem valsos, àries, 
balls i melodies inoblidables, envoltats de 
paisatges meravellosos.

PROJECCIÓ D’UN CONCERT 
D’ANDRÉ RIEU

WHISKEY LIES

JOKERMEN, BANDA 
TRIBUT A BOB DYLAN

LA LOCA HISTERIA
Dv 1 de setembre

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre

23.30 h Plaça de la Vila 

#SQVdeFesta



22 a 0.30 h
Pati de l’Escola 
Taula Rodona

Festa light de leds i dj a càrrec del presen-
tador, locutor i dj de Los 40 Principales, 
Adrià Ortega. S’obriran portes a les 21.30 
i es regalaran polseres led i ulleres als pri-
mers assistents. Tot i estar oberta a tothom, 
és una activitat adreçada principalment al 
col·lectiu adolescent de 12 a 16 anys atès 
que va sorgir com a proposta dels delegats i 
delegades de classe dels instituts locals.

DR PRATS
Parlar de Doctor Prats és parlar de la 
revolució de la música en català. Amb 
només dos anys de trajectòria els de 
Terrassa ja tenen dos àlbums al mercat 
-Patates amb Peix (2015) i Aham Sigah 
(2016)- i ja han fet més de 130 concerts. 
Capaços de barrejar estils tan diversos 
com el pop, la cúmbia, el reggae, l’ska, el 
rock, l’electroswing o el dubstep, Doctor 
Prats porta el mestissatge a un altre 
nivell. El seu directe, “el Festribal”, és un 
dels més potents del panorama musical, 
un directe sorprenent, dinàmic i enèrgic 
que no deixa a ningú indiferent i on tot el 
públic n’és partícip.

22 h Masia de Can Feliu

21 h Plaça Anselm Clavé

JOAN PERA, CAPRI
L’espectacle ‘Joan Pera, Capri’ està basat 
en monòlegs de l’humorista i monolo-
guista català Joan Capri (1917-2000). 
En el muntatge, Pera interpretarà sis dels 
quaranta monòlegs que Capri va fer al 
llarg de la seva carrera professional i que 
ha seleccionat en un treball “de formi-
gues”. 

22.30 h Plaça de la Vila 

Una formació amb veu, piano, baix, 
bateria i saxo que toquen versions de 
clàssics italians, des de Renatto Carosone 
a Raffaella Carra. Li donen una emprem-
ta musical actualitzada a temes de tota 
la vida, que fa que els seus espectacles 
siguin per a totes les edats.

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre

Dg 3 de setembre

TEENAGE FLUORLED PARTY

IL QUARTETTO STRAVAGANTE

Dg 3 de setembre

13

Dg 3 de setembre

Dg 3 de setembre

Dg 3 de setembre

12.30 h

19 h Plaça d’Anselm Clavé

Plaça dels Avis

12 h
Lanume Atac d’Art 
(c. Pi i Maragall, 12) 

13 h
L’Estraperlo (c. Pintor 
Vila-Puig 12)

20 h Sala Històrica de la Patronal 

0.00 h Masia de Can FeliuVERMUT COUNTRY
L’activitat comptarà amb una exhibició i 
un taller d’aquesta disciplina.
Organitza: Country Mussols

VERMUT MUSICAL
Amb l’actuació musical de Ricky Gil
Organitza: Lanume Atac d’Art

Dg 3 de setembre

VERMUT MUSICAL
Amb l’actuació de Josep Maria Cantimplora
Organitza: L’EstraperloCONCERT DE LA SOCIETAT 

CORAL IL·LUSTRACIÓ ARTÍSTICA

CAN CANALLA
Amb el seu primer disc “TODO SE LÍA” 
sota l’ala, aquest grup del Vallès aborda 
els escenaris amb la música i la festa més 
CANALLA!!

Dl 4 de setembre

CONCERT DE FESTA MAJOR 
DE LA BELLA QUIRZE BAND



Dg 3 de setembre

Dg 3 de setembre

Dg 3 de setembre

Dg 3 de setembre

21 h Masia de Can Feliu 

CONCERT COMBO DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA

activitats
infantils i familiars 

#SQVdeFesta

21.30 h Plaça d’Anselm Clavé

Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell 
Gené i Ivette Nadal s’uneixen per reivindi-
car la llibertat i la igualtat a través de 
cançons que parlen de dones que lluiten 
i estimen. El seu nom està inspirat en 
Alexandra Kol·lontai, qui va ser la primera 
dona ambaixadora de la història en la 
revolució bolxevic, ara fa 100 anys.

12 h Plaça de la Vila 13 h Carrer Pintor Vila-Puig

LES KOL·LONTAI

 MR KEATON I 
SOULAMENTSOUL

Mr Keaton són tres veus brutals i una 
banda amb un groove contundent, que 
t’aixecaran i et faran ballar durant tota 
l’actuació. Soulamentsoul va néixer a 
principis de 2015 a Sant Quirze del Vallès, 
com un projecte musical per tal d’impul-
sar la música negra a casa nostra. Fan 
des de versions dels clàssics del soul i el  
funk, com Wilson Pickett, Sam&Dave, Otis 
Redding, Tina Turner o Aretha Franklin, a 
temes més contemporanis d’Amy Wine-
house, Cee Lo Green o Meghan Trainor. La 
fusió d’estils, experiència i influències dels 
membres de la banda fan que la barreja 
es converteixi en un producte ple de 
matisos musicals i d’un directe carregat 
de bon rotllo. 

CORCS
Corcs és molt més que un duo. Inspirats 
en la música dels 60 i 70, carreguen 
amb la responsabilitat de sonar amb la 
potència i l’energia d’una banda sencera 
i fan servir tot el cos per aconseguir-ho. 
2 músics, 2 instruments, 4 mans i 4 peus 
és l’únic que fa falta. La resta la posa 
l’espectador deixant-se portar per les afi-
lades melodies i els baixos pesants sobre 
unes càlides harmonies i una trencadissa 
de ritmes que va de l’afrobeat al drum & 
bass passant per soul, groove, ska, surf, 
reggae, rhythm&blues... So fresc, energè-
tic i molt ballable, en un espectacle que 
no deixa indiferent a ningú.



21.30 h Parc de l’avinguda Can Pallàs

CINEMA A LA FRESCA:  
BUSCANT LA DORY

Col·labora: AV de l’avinguda de Can Pallàs 
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 

Dv 1 de setembre

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre
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20 h Sala Històrica de la Patronal 

PROJECCIÓ: 
NASCUT A SÍRIA

El documentalista argentí Hernán Zin re-
flexiona sobre la situació de les persones 
refugiades que han fugit de la guerra i 
busquen un nou futur a Europa a través 
de la mirada dels infants.
Organitza: Ateneu del Món
Col·labora: Col·lectiu VIO (Voluntaris Inde-
pendents Organitzats) 11 h Parc de les Morisques 

LITTLE CHEF
Oferim el nostre propi taller de cuina, 
pensat perquè els nens i les nenes puguin 
experimentar amb el menjar, tastin nous 
sabors i descobreixin que cuinar pot ser 
molt divertit. I tot plegat en anglès!  
Pensant per a infants de 3-10 anys.
Participació amb inscripció prèvia a 
santquirze@kidsandus.org amb el nom, 
data de naixement del/la participant i 
telèfon i correu de contacte.
Organitza: Kids&Us Sant Quirze

Dg 3 de setembre

Ds 2 de setembre

18.30 h

19.30 h

18.30 h

 Plaça d’Anselm Clavé

 Plaça d’Anselm Clavé

Parc de les Morisques 11.30 a 12.30 h Plaça d’Anselm Clavé

El POT PETIT

CERCAVILA INFANTIL

NA NARA. EXHIBICIÓ DE 
DANSES AFRICANES

Les rialles són l’excusa per iniciar aquesta 
nova aventura amb en Pau i la Jana (els 
personatges del Pot Petit), on a partir 
d’una pila de riures que surten de dins 
d’aquest Pot màgic, anirem descobrint els 
diferents tipus de riure que hi ha de la mà 
de molts personatges que ens portaran a 
ballar diferents cançons i danses de molts 
estils i ritmes diferents! 

Un concert amb sis músics dalt de l’esce-
nari, titelles i teatre, que farà bellugar a 
petits i grans! 

Colla de Gegants de Sant Quirze

Itinerari: Plaça d’Anselm Clavé  a la plaça 
de la Vila
Organitza: Colla de Gegants i Grallers

Dv 1 de setembre

16 a 18.30 h Parc de Can Feliu

ACTIVITATS INFANTILS
Els infants podran gaudir d’activitats 
divertides com un concurs de pastissos, 
una gimcana o jocs de rol.
Organitza: Esplai La Flama

Dv 1 de setembre

12.30 a 13.30 h 

FESTA DE L’ESCUMA
Una hora de festa amb canó d’escuma de 
colors i música. Amb colorants alimentaris 
i escuma antiirritació.

JOCS D’AIGUA

Espai d’estiu amb un munt de jocs d’ai-
gua per a totes les edats. Jugarem i farem 
la guerra d’aigua més divertida amb les 
pistoles, jugarem amb el volei-aigua, els 
jocs de punteria, les bombolles, a pescar 
peixos i per als més petits taules aquà-
tiques i piscinetes. Prepara’t per a una 
bona remullada!

A CÀRREC DE EL BURRO DELS JOCS

Plaça d’Anselm Clavé

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre



11 a 14 h Parc de les Morisques

Dg 3 de setembre

19

PETIT EMBASSA’T
Per quart any, diumenge de festa major, el 
Parc de les Morisques es transforma en un 
festival per a tota la família. El Petit Em-
bassa’t està adreçat perquè infants i grans 
s’ho passin d’allò més bé escoltant música 
i participant en originals tallers. Conviure, 
compartir, créixer, enriquir, gaudir, recordar... 
hi ha mil i un moments especials per pares i 
fills, és per això que també volem tenir una 
primera experiència amb els concerts, la 
música, família i amics, tallers i experiències 
diferents. Un matí ideal per als més petits i 
també pels grans: 

PROGRAMA 

Jaume Ibars (11.15 hores) El cançoner més 
popular, la rumba, la diversió en família, 
amics, mil i un dies de bona música i bon 
humor. Tot això és el que porta col·leccio-
nant aquest fantàstic músic del Vallès al 
llarg de la seva extensa carrera d’èxits, gran 
part d’aquests temes ara recopilades en el 
seu darrer disc “Canastreta de Cançons”. 

“Tuf” d’Engruna Teatre (12.15 hores) 
Espectacle de teatre de carrer, màscara, 
gest i clown. Tres misteriosos personatges 
ens transporten a les arrels més bàsiques 
de tots els humans. Sentit de l’humor blanc, 
pur i per riure amb els altres i de nosaltres. 
Ideal per a petits però també per a grans. I 
tot sota el segell cuidat d’una de les com-
panyies de teatre familiar més personals i 
riques del país, que no para de créixer. 

Joan Colomo (13.15 hores) Pocs músics 
han adquirit una estima i una personalitat 
tan diferenciada com Joan Colomo, un 
cantautor folk descafeïnat, punk simpàtic, 
rocker fracassat que ningú sap ben bé com 
etiquetar-lo, però està en boca de tothom. 
I és que darrera d’aquesta imatge pretesa 
s’amaguen una infinitat d’excel·lents melo-
dies pop infalibles, himnes que enamoren a 
grans i petits, i sobretot una manera de can-
tar-les i defensar-les que per allà on passa 
només eixampla els seus fans fidels. 

TALLERS

Construïm instruments
Percussió i vent. Tres tallers fàcils per a totes 
les edats, per tal de fer amb les nostres 
mans un xiulet, flautes de pa amb canye-
tes de colors com les típiques del Andes 
i, per últim, decorarem el nostre propi pal 
d’aigua.  
Coet d’aigua
Decora la teva ampolla i, gràcies a la pres-
sió, farem volar coets. Imaginació i ciència 
en un espectacular taller. 
Remullada 
Ideal per fer passar la calor com a final de 
festa.
Organitza: Sabadell Sona i Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès

19.30 h

11 h

10.30 a 13.30 h

10.30 a 13.30 h

Parc de les Morisques

Parc de les Morisques

Parc de les Morisques

Parc de les Morisques

PALLASSOS EN GIRA
Aquesta família de pallassos ens acom-
panyarà tot el matí fent de les seves. 
Voleu conèixer els seus components 
estrafolaris? Acompanyeu-nos si esteu 
preparats per remenar el cul, trencar-vos 
de riure i suar la cansalada! 
Espectacle d’animació i música itinerant 
per tal de distreure la gent que circula i la 
que fa cua. 

Vine a fabricar-te els teus propis elements 
de pallass@! En aquest taller podràs fer-
te la corbata i el barret a la teva mida! 

En aquest taller et maquillarem del que 
tu triïs. 

Un espectacle itinerant per a tots els 
públics amb un carro musical i dos ani-
madors i un xanquer que faran divertir al 
públic.

Organitza: Dones per Sant Quirze

TALLER DE CORBATES
 I BARRETS DE PALLASSO/A

TALLER DE MAQUILLATGE

ESPECTACLE ITINERANT:
DIVERCAMINA

18.30 h Parc de Les Morisques 

HOLI PARTY
Segona edició de la festa Holi Sant 
Quirze per Festa Major després de l’èxit 
d’assistència de l’any any anterior. Balls 
de Bollywood amb un cos de ballarins 
començaran aquest esdeveniment on to-
thom podrà seguir les coreografies i par-
ticipar en el ball fins a arribar al moment 
tan esperat: l’espectacular tirada de color 
de tots els i les assistents en conjunt.

Dg 3 de setembre

Dl 4 de setembre

Dl 4 de setembre

Dl 4 de setembre

Dl 4 de setembre

Dg 3 de setembre

TALLER DE MANUALITATS

10.30 a 13.30 h Parc de les Morisques





Activitats 
esportives

10 a 14 h

10 a 14 h

Av. Camí del Mas (tram del 
Parc de les Morisques)

Parc de les Morisques 
(zona verda sobre els llacs)

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 a www.santquirzevalles.cat 
del 21 al 31 d’agost.
Organitza: Regidoria d’Esports i Sant Quirze 
Bàsquet Club
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputa-
ció de Barcelona i Creu Roja

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 a www.santquirzevalles.cat 
del 21 al 31 d’agost. 
Organitza: Regidoria d’Esports i Futbol Club 
Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputa-
ció de Barcelona i Creu Roja

Ds 2 de setembre Ds 2 de setembre

Nascuts/des l’any 2005 i posteriors
Nascuts/des entre els anys 2003/2004
Nascuts/des entre els anys 2001/2002
Nascuts/des l’any 2000 i anteriors

A
B
C
D

Categories:
FUTBOL 3 X 3

Nascuts/des entre els anys 2007/2008
Nascuts/des entre els anys 2005/2006 

Nascuts/des entre els anys 2003/2004 

A
B
C

Categories:

Parc de Les Morisques 
(part de dalt)

Parc de Les Morisques

10 a 13 h

10 a 13 h

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre

Els i les membres de l’entitat muntaran 
estand al Parc on informaran i faran sorti-
des en petits grups cada quart d’hora. 
Organitza: Nordic Walks
Col·laboren: Regidoria d’Esports, Xarxa de 
Municipis de la Diputació de Barcelona i Creu 
Roja

Activitat d’iniciació a les curses d’orientació 
adreçada a infants des dels 4 anys, acom-
panyats per un adult, fins a joves de 16 
anys. L’objectiu és localitzar totes les fites 
marcades en un mapa el més ràpid possible.
Organitza: Unió Excursionista Sabadell
Col·laboren: Regidoria d’Esports i Creu Roja

Ds 2 de setembre MATINAL ESPORTIVA

MATINAL ESPORTIVAMATINAL ESPORTIVA

MATINAL ESPORTIVA

MATINAL ESPORTIVA

Parc de Les Morisques

MATERCLASS D’SPINNING

 9, 10 i 11 h

Aforament limitat  a 150 persones. 
Constarà de tres sessions d’aproxima-
dament 60 minuts cadascuna, amb 50 
persones per torn. Us podeu inscriure a 
www.santquirzevalles.cat del 16 al 27 
d’agost. En cas de necessitar ajuda per 
emplenar la inscripció us podeu adreçar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana. El Gimnàs 
Motiva’t regalarà una samarreta a cada 
participant, que la podrà anar a recollir 
al seu establiment (carrer Penedès, 33. 
Nau 12) a partir del dia 29 d’agost amb 
l’imprès de la confirmació de participació 
de l’activitat. 
Organitza: Gimnàs Motiva’t

BÀSQUET 3 x 3

BATEIGS DE MARXA NÒRDICA

BUSCA FITES

#SQVdeFesta
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Ds 2 de setembre

Parc de Les Morisques10 a 14 h

Organitza: Club Rugby Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports i Creu Roja

Ds 2 de setembre

19.30 h Pavelló municipal

Handbol Sant Quirze Divisió d’Honor 
Plata – Joventut Handbol Mataró
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports

PARTIT HANDBOL SÈNIOR FEMENÍ

10 a 14 h Parc de les Morisques 

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 al web del 21 al 31 d’agost. 
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Hand-
bol Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la 
Diputació de Barcelona, Federació Catalana 
d’Handbol i Creu Roja

Ds 2 de setembreDs 2 de setembre

Categories:

TORNEIG D’HANDBOL 4 x 4
Nascuts/des entre els anys 2007/2008
Nascuts/des entre els anys 2005/2006 

Nascuts/des entre els anys 2003/2004 

10 a 14 h Parc de les Morisques

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 a www.santquirzevalles.cat 
del 21 al 31 d’agost. 
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Voleibol 
Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Dipu-
tació de Barcelona i Creu Roja

Nascuts/des després de 2003
Nascuts/des entre els anys 1998/2003 

Nascuts/des abans de 1998

Categories:

TORNEIG DE VOLEIBOL 4 x 4

A
B
C

A
B
C

Ds 2 de setembre

Parc de Les Morisques

PARTIDES SIMULTÀNIES I 
RÀPIDES D’ESCACS

17 h

Inscripcions a www.sqv-escacs.com fins 
al 31 d’agost o fins que s’esgotin les 
places disponibles.
Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’EsportsParc de Les Morisques

Skatepark

10 a 14 h / 17 h

 18.30 h

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre

Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports

Sant Quirze Sobre Rodes us convida a 
conèixer i aprendre tots  els seus trucs a 
l’skatepark. Per aquesta activitat entre 
exhibició, de promoció i formativa, cal 
portar patins en línia.
Organitza:Sant Quirze Sobre Rodes
Col·labora: Regidoria d’Esports

PATINATGE EN LÍNIA

MATINAL ESPORTIVA

MATINAL ESPORTIVA

MATINAL ESPORTIVA

MATINAL ESPORTIVA

CLÍNIC DE RUGBY

ESCACS GEGANTS
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18 h Camp municipal de futbol

20è MEMORIAL 
ANTONI MENDOZA

Partit: a determinar
Organitza: Futbol Club Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports

Ds 2 de setembre

9 h Pistes municipals de Petanca

10 a 14 h
Parc de les Morisques (al 
costat dels jocs infantils)

Campionat individual

Inscripcions a www.santquirzevalles.cat 
del 21 al 31 d’agost. 
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Tennis 
Taula Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Dipu-
tació de Barcelona i Creu Roja

Nascuts/des després de 2003
Nascuts/des entre els anys 1998/2003 

Nascuts/des abans de 1998

A
B
C

Categories:
TORNEIG TENNIS DE TAULA 

Organitza: Club Petanca Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports

Dg 3 de setembre

Dg 3 de setembre

11 h Pista annexa del complex esportiu

EXHIBICIÓ DE BALLS 
INDIVIDUALS DE PATINATGE

Organitza: Club de Patinatge

Dg 3 de setembre

Dg 3 de setembre

12:30 h Pavelló municipal

Handbol Sant Quirze – FC Barcelona B
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports

PARTIT HANDBOL SÈNIOR MASCULÍ
17.30 h Pavelló municipal

PARTIT HANDBOL VETERANS
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col·labora: Regidoria d’Esports

Ds 2 de setembre

18.30 h

10 a 14 h

Parc de les Morisques

(c. Duran Reynalds, 1)

Dl 4 de setembre

Dl 4 de setembre

10 a 14 h Parc de les Morisques

Exhibició de la modalitat de drift radio-
control, vehicles radiocontrolats que 
derrapen en circuit tancat. Hi haurà una 
gimcana per a petits i grans perquè 
puguin veure i provar un drift radiocon-
trol i una pista oberta per radiocontrolats 
elèctrics
Organitza: Penya Motera Km. 0 i Team RC
Col·labora: Regidoria d’Esports

Les persones menors de 16 anys que ho 
desitgin podran accedir a les instal·la-
cions de Le Five al preu d’1€.

EXHIBICIÓ DE DRIFT 
RADIOCONTROL

Dg 3 de setembre

MATINAL ESPORTIVA

PORTES OBERTES A LE FIVE

TORNEIG DE PETANCA

EXHIBICIÓ DE DANSA DEL 
GIMNÀS MONTSERRAT CREUS



Av. Pau Casals darrere de l’Ajuntament

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

Lliurament de trofeus als guanyadors un cop 
acabada la cursa

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

Lliurament de medalles a l’arribada de cada 
cursa (A, B i C)

Categories:

Recorreguts:

Categories A i B: Sortida av. de Pau 
Casals (darrere l’Ajuntament), ronda 
Arraona fins rotonda de Vallcorba i torna-
da. 800 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. Vallcor-
ba 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 
Arraona direcció Can Pallàs, c. d’Eduard 
Toldrà, av. del Vallès, Parc de Can Feliu, c. 
Llaurador, av. d’Antoni Gaudí, c. Castel-
lar, av. de Pau Casals, c. d’Alfons XIII, c. 
Barcelona, ronda Arraona direcció Parc 
de les Morisques i tornada, c. Vallespir, 
c. Pallars, c. Rosselló, ronda Arraona fins 
rotonda de la cruïlla de Pintor Vila-Puig 
amb av. Egara i av. d’Antoni Gaudí i 
tornada per arribar a l’av. de Pau Casals. 
5000 m

Premis: Obtindran trofeus els tres primers 
classificats de les categories D, E i F, mascu-
lines 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 21 al 31 
d’agost i de 08.00 a 09.00 del diumenge al 
lloc de sortida. 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. 
Col·laboren:   Xarxa de Municipis de la Dipu-
tació de Barcelona, Creu Roja i entitats del 
municipi. 
Enguany la cursa tornarà a tenir caire solidari.
Tothom que vulgui pot portar menjar (espe-
cialment llet, oli i cacau) el mateix dia de la 
cursa al punt de sortida, o el dia anterior en 
el moment de la recollida dels dorsals. Els ali-
ments recollits es destinaran a les famílies més 
necessitades de Sant Quirze i Les Fonts.

Nascuts/des entre els anys 2009 i 2011
Nascuts/des entre els anys 2006 i 2008
Nascuts/des entre els anys 2000 i 2005
Nascuts/des entre els anys 1996 i 1999
Nascuts/des entre els anys 1976 i 1995
Nascuts/des abans de 1976

A
B
C
D
E
F

Dg 3 de setembre

9.30 h 19 h Plaça 14 d’abril 

SQS: SANT QUIRZE SOMIAT

El Grup TT de nou exposarà els dies de la 
Festa Major, en la que serà ja la VII Mostra 
d’Art. Seran obres que al llarg d’aquest 
últim curs han anat realitzant al taller de 
dibuix i pintura del Cercle de Cultura. 

A més de la mostra, el Grup TT treballa 
sobre un projecte en comú en què el tema 
d’inspiració és Sant Quirze del Vallès. I per 
a aquesta ocasió, la idea a desenvolupar 
ha consistit en deixar volar la imaginació i 
somiar com podria ser el nostre poble. 
A partir de fotografies dels seus carrers, 

dels seus parcs o dels seus edificis més 
representatius, amb olis, pastel o aqua-
rel·les, han recreat artísticament Sant Quir-
ze per somiar com si estigués, per exemple, 
davant del mar, o fins i tot sota el mar. Tots 
aquests somnis impossibles s’han fet reali-
tat artísticament. No et pots perdre aquest 
viatge a través dels somnis. 

Durant els dies de Festa Major, la mostra 
es podrà visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 
20 hores. 
Organitza: Grup TT del Cercle de Cultura

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DEL GRUP TT DEL CERCLE DE CULTURA

Dc 30 d’agost

FIRES I 
EXPOSICIONS
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Plaça Vila

2

Rambla de Lluís Companys

MERCAT ECOLÒGIC DEL 
VALLÈS

9 a 14 h 19 h Casa de Cultura Vila-Puig 

Exposició col·lectiva dels i les artistes 
locals que participen al projecte educatiu 
“Artistes a les escoles”. La ciutadania 
podrà gaudir de treballs artístics de 
Maria Romaní, Assumpció Espada, Teresa 
Rosario, Assutzena Cruz, Victòria Rodrigo, 
Miquel V. Seuba, Jordi Calvís, Francesc 
Vidal, Samuel Moraño, Àlex Castro, Ignasi 
Espada i Jordi Alba.
Durant els dies de Festa Major, la mos-
tra es podrà visitar de 12 a 14 hores i 
de 18 a 20 hores.

10 a 14 i 17 a 21h
Rambla de Lluís 
Companys

MERCAT D’ARTESANIA

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre

18. 30 h Sala Nova de la Patronal 

QUI T’HO HAGUÉS DIT? 
HISTÒRIES I NOVES TECNOLOGIES
Per la Festa Major d’enguany, el GIHSQ 
ha editat un llibre, “Pa, Vi i Sucre”, basat 
en el documental que es va presentar per 
la Festa major del 2014.  La presentació 
tindrà lloc a la Patronal el 31 d’agost a 
les 18.30 hores. Conjuntament amb la 
presentació d’aquest llibre, es farà una 
exposició de fotografies del nostre poble. 
Aquesta exposició es basa en la mostra 
fotogràfica que s’ha organitzat a Insta-
gram sobre la fisonomia del poble avui en 
dia. La mostra fotogràfica es va iniciar el 
passat mes de febrer, amb un total de 40 
fotografies. Aquest any, el GIHSQ ha unit 
el present i passat de Sant Quirze amb 
Històries i Noves Tecnologies. Durant els 
dies de Festa Major, la mostra es podrà 
visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 20 ho-
res. Organitza: Grup d’Investigació i Història 

Dj 31 d’agost

Dv 1 de setembre

Dg 3 de setembre

barraques

#SQVdeFesta

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 
“ARTISTES A LES ESCOLES” 



AMBIENT BARRAQUES

22 a 23 h

23.15 a 0.15 h

0.15 a 0.30 h 4 a 5 h

Parc de Can Feliu

Parc de Can Feliu

Parc de Can Feliu

Parc de Can Feliu

2.30 a 4 h Parc Can Feliu

HEY PACHUCOS
Concert

0:30 h a 2.30 h Parc Can Feliu

MUSIC SESSION
amb P.D. 

MACARRONADA
I JOCS FLORALS

14 a 19 h Parc de Can Feliu

Concurs pedreta i lo pedrot, tirar la corda i titius

P.D. I AMBIENT BARRAQUES

12 a 22 h

4 a 5 h Parc de Can Feliu

Parc de Can Feliu

SOUND SYSTEM
A CÀRREC DE DUB SOUL

EBRI-KNIGHT
Concert

01:00-2:30h Parc Can Feliu

SARA HEBE
Concert

23:00-00:30h Parc de Can Feliu

THE WILD GOATS 
Concert

Dv 1 de setembre

FM / AM AVERLASAILAS 
Performance

Dv 1 de setembre

Dv 1 de setembre

Dv 1 de setembre

Dv 1 de setembre

Dv 1 de setembre

DESÍDIA 
Concert
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Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre
Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre

Ds 2 de setembre





Dc 30 d’ag. Dj 31 d’ag. Ds 2 de set.Dv 1 de set. Dg 3 de set. Dl 4 de set.PROGRAMACIÓ 
DIA A DIA

1
31
30

2

2

3

4

Exposició: Sant Quirze Somiat
Exposició: Qui t’ho hagués dit? 
Benvinguda de Festa Major
Correbars de Festa major
Activitats infantils
Espectacle infantil: El Pot Petit
Exposició Artistes a les Escoles
Cercavila infantil
Pregó
Versots i ball de diables
Cercavila
Fideuada popular
FM / AM
La Loca Histeria
Barraques: Desídia
Barraques: The Wild Goats
Barraques: Performance d’Averlasailas
Barraques: Hey, Pachucos
Barraques: P.D. + ambient barraques
Mercat Ecològic del Vallès
Mercat d’artesania
Masterclass d’Spinning
Bateigs de marxa nòrdica
Escacs gegants
Bàsquet 3x3
Futbol 3x3
Handbol 4x4
Torneig de Voleibol 4x4
Torneig tennis taula
Clínic de rugby
Busca Fites
Jocs d’aigua
Festa de l’escuma
Barraques: Sound System
Barraques: Macarronada i jocs florals
Partides simul. i ràpides d’escacs
Escacs gegants
Projecció concert d’André Rieu
Actuació castellera
Bastoners de Terrassa
Partit handbol veterans
Sardanes   
NA NARA. Danses africanes
Patinatge en línia
Cercavila de gegants i grallers
Partit handbol sènior femení

19 h
18.30 h
20 h
19.30 a 1 h
16 a 18.30 h
18.30 h
19 h
19.30 h
20 h
Després del pregó
Després del ball diables
21 h
21.45 h
22 a 2h
22 a 23 h
23.15 a 0.15 h
0.15 a 0.30 h 
0. 30 a 2.30 h
2.30 a 4 h + 4 a 5 h
9 a 14 h
10 a 14 h i 17 a 21 h
9, 10 i 11 h
10 a 13 h
10 a 14 h
10 a 14 h
10 a 14 h
10 a 14 h
10 a 14 h
10 a 14 h
10 a 14 h
10 a 13 h
11.30 a 12.30 h
12.30 a 13.30 h 
12 a 22 h
14 a 19 h
17 h
17 h
17.30 h
17.30 h
17.30 h
17.30 h
18.30 h
18.30 h
18.30 h
19 h
19.30 h

Plaça 14 d’abril
Sala Nova de la Patronal
Plaça d’Anselm Clavé
Inici: Estació FGC
Parc de Can Feliu
Plaça d’Anselm Clavé
Casa de Cultura Vila-Puig
Plaça d’Anselm Clavé
Plaça de la Vila
Plaça de la Vila
Plaça de la Vila
Ext.del Centre Cívic Can Feliu
Ext. del Centre Cívic Can Feliu
Ext. del Centre Cívic Can Feliu
Parc de Can Feliu
Parc de Can Feliu
Parc de Can Feliu
Parc de Can Feliu
Parc de Can Feliu
Rambla de Lluís Companys
Rambla de Lluís Companys
Parc de les Morisques
Parc de Les Morisques
Parc de Les Morisques
Av. Camí del Mas
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Plaça d’Anselm Clavé
Plaça d’Anselm Clavé
Parc de Can Feliu
Parc de Can Feliu
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Sala Històrica de la Patronal
plaça de la Vila
plaça de la Vila
Pavelló municipal
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Skatepark
Plaça d’Anselm Clavé
Pavelló municipal

Projecció: Nascut a Síria
Teatre: Joan Pera, Capri
Arrossada popular
Cinema a la fresca: Buscant la Dory
La llegenda de l’Iskariot (correfoc)
Concert Il Quartetto Stravagante
Teenage fluorled party
Concert Jokermen
Concert Whiskey Lies
Barraques: Sara Hebe
Barraques: Ebri Knight
Barraques: P.D. + ambient barraques
Torneig de petanca
Mercat d’artesania
Cursa popular
Exhibició de drift radiocontrol
Escacs gegants
Petit Embassa’t
Programa de Ràdio Sant Quirze
Little chef
Taller de manualitats
Ex. de balls individuals de patinatge
Partit handbol sènior masculí
Vermut de festa major
Missa en honor dels  patrons
Vermut musical
Concert Mr Keaton i Soulamentsoul
Vermut Country
Concert Corcs
20è Memorial Antoni Mendoza
6è Concurs popular d’entrepans
Holi party
Concert Bella Quirze Band
Societat Coral Il·lustració Artística
Concert de l’Escola Mun. de Música
Concert-Espectacle: Les Kol·lontai
Concert Dr. Prats
Concert Can Canalla
Portes obertes a les Five
Taller de corbates i barrets de pallass@ 
Pallassos en gira
Taller de maquillatge
Vermut musical
Exhibició de dansa
Espectacle itinerant Divercamina
Missa en sufragi dels fidels difunts
Sopar de cloenda amb botifarrada
Cantada d’havaneres i rom cremat
Castell de focs 

20 h
21
21 h
21.30 h
21.30 a 23.30 h
22.30 h
22.30 a 0.30 h
23.30 h
0.30 h
23 a 0.30 h
1 a 2.30 h 
3 a 5 h
9 h
10 a 14 i 17 a 21h
9.30 h
10 a 14 h
10 a 14 h
11 a 14 h
11 h
11 h
11 h
11 h
12:30 h
12 h
12 h
12 h
12 h
12.30 h
13 h
18 h
18 h
18.30 h
19 h
20 h
21 h
21.30 h
22 h
0.00 h
10 a 14 h
10.30 a 13.30 h
10.30 a 13.30 h
10.30 a 13.30 h
13 h
18.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
21 h
22.30 h

Sala Històrica de la Patronal
Plaça Anselm Clavé
Plaça de la Vila
Parc de l’avinguda Can Pallàs
Ext. del Centre Cívic Can Feliu
Plaça de la Vila
Pati de l’Escola Taula Rodona
Plaça de la Vila
Plaça Anselm Clavé
Parc de Can Feliu
Parc de Can Feliu
Parc de Can Feliu
Pistes municipals de Petanca
Rambla de Lluís Companys
Av. Pau Casals darrere de l’Aj.
Parc de Les Morisques
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Pista annexa del complex esp.
Pavelló municipal
Plaça de la Vila
Parròquia de Sant Quirze
C/ Pi i Maragall, 12
Plaça de la Vila
Plaça dels Avis
Carrer Pintor Vila-Puig
Camp municipal de futbol
Avinguda Pau Casals
Parc de Les Morisques
Plaça d’Anselm Clavé
Sala Històrica de la Patronal
Masia de Can Feliu
Plaça d’Anselm Clavé
Masia de Can Feliu
Masia de Can Feliu
C/ Duran Reynalds, 1
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
L’Estraperlo (c. Pintor Vila-Puig, 12)
Parc de les Morisques
Parc de les Morisques
Parròquia de Sant Quirze
Rambla de Lluís Companys
Parc de les Morisques
Rodalies del Parc de les Morisques



AFECTACIONS AL TRÀNSIT

DIA 31 D’AGOST
A partir de les 19 h: Zona tancada al trànsit: carrer del Mig, entre plaça d’Anselm Clavé i plaça 
de la Vila

DIA 1 DE SETEMBRE
De 15 a 23 h: Zona tancada al trànsit i lliure de vehicles: Plaça d’Anselm Clavé, plaça de la Vila 
i c. Pintor Vila-Puig (fins al Corraló).  
De 20.30 a 21.30 h: Talls puntuals per pas de Cercavila. Recorregut: Plaça de la Vila, c. Pintor 
Vila-Puig, c. Bonavista, c. Travessera, plaça de l’Amistat i finalitza a la Masia de Can Feliu

DIA 2 DE SETEMBRE
De 7 a 16 h: Zona tallada al trànsit i lliure de vehicles per l’activitat “Mercat Ecològic”: 
rambla de Lluís Companys (entre av. Camí del Mas i plaça 14 d’abril).

De 7 a 16 h: Zona tallada al trànsit i lliure de vehicles per l’activitat “Esport al carrer”: Av. 
Camí dels Mas, tram entre rda. Arraona i rambla de Lluís Companys

De 17 a 20.30 h: Zona lliure de vehicles i talls puntuals de trànsit per Cercavila de Gegants. 
Recorregut: Plaça Anselm Clavé, c. Mig, c. Nou, av. Pau Casals, c. Alfons XIII, plaça de la Glosa, av. 
Camí del Mas, parc de Les Morisques.

De 15 a 3 h: Zona tancada al trànsit i lliure de vehicles per actuació castellera, concerts i 
arrossada popular: Plaça de la Vila, c. Mig (tram pl. Anselm Clavé) i c. Pintor Vila-Puig (fins c. Sabadell).

De 16 a 24 h: Zona lliure de vehicles i talls puntuals de trànsit per Correfoc.  Recorregut: 
Av. del Vallès, a. Terranova, c. Pintor Vila-Puig, Ptge. Corraló, c. Pompeu Fabra, c. Sant Cugat, c. dels 
Pous, c. Pompeu Fabra, c. del Mig, av. Antoni Gaudi, c. Llaurador i Pl. del Sot.

DIA 3 DE SETEMBRE
De 7 a 14 h: Zona tancada al trànsit i lliure de vehicles per Cursa Popular:  Av. Pau Casals, 
tram entre c. Montserrat i rda. Arraona i Plaça dels Avis
De 10 a 16 h: Zona tancada al trànsit i lliure de vehicles per concerts i vermut: Plaça de la 
Vila, c. Mig (tram pl. Anselm Clavé) i c. Pintor Vila-Puig (fins c. Sabadell).
De 15 a 21 h: Zona tancada al trànsit i lliure de vehicles per Concurs d’entrepans: Av. P 
Casals entre c. Pi i Maragall i c. del Mig.

DIA 4 DE SETEMBRE
De 9 a 15 h: Zona tancada al trànsit i lliure de vehicles per Concert: Plaça de la Vila, c. del Mig 
(tram pl. Anselm Clavé) i c. Pintor Vila-Puig (fins c. Sabadell)
De 7 a 24 h: Tancament al trànsit i lliure de vehicles per Castell de focs i botifarrada: Rbla. 
Lluís Companys (entre c. Vallcorba i plaça 14 d’abril) i c. Joan Olivé. Es tancarà a partir de les 07.00 
hores per muntatge infraestructures de la botifarrada.

A l’av. Camí del Mas, a partir de les 17.00 hores (o segons evolució dels actes), es  tancarà la 
circulació en tots dos sentits fins a la finalització del sopar de cloenda. 

Altres reserves puntuals d’estacionament estaran degudament senyalitzades.
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Biblioteca
Plaça 14 d’abril

ACTES COMMEMORATIUS AMB MOTIU DE LA DIADA

Marxa de torxes per la Independència

Projecció del documental “Les clave-
gueres de l’Estat”.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA: 

Hissada de l’Estelada

Hora: 20 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé fins al parc de les 
Morisques

Concert d’StandardsduetHora: 18 h Lloc: La Patronal

“La guerra amb ulls d’infant. Tres diaris 
i desenes d’escrits inèdits”, de Salvador 
Domènech

Hora: 21.30 h Lloc: La Patronal

Organitza: Sant Quirze per la Independència i 
l’Ajuntament

Hora: 20.30 h Lloc: Parc de les Morisques

Dg 10 de setembre

18h

19 h
11h

XERRADA SOBRE EL 
REFERÈNDUM DE L’1-O I ELS OBSTA-

CLES EXISTENTS

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

Conversa entre Joan Manuel Tresserras i 
Pere Cardús.

Les entitats locals que vulgui participar a 
l’ofrena, ho poden comunicar a 
alcaldia@santquirzevalles.cat

Dj 7 de setembre

Dv 8 de setembre

Dl 11 de setembre

En finalitzar l’ofrena, sortida d’autocars 
direcció a Barcelona per participar a la mani-
festació de l’ANC

Ofrena floral al monument de Rafael 
Casanova




