Salutació
L’estiu arriba al seu tram final i ens regala els carrers engalanats de festa.
Un moment per aturar-se abans d’agafar l’embranzida del nou curs, les obligacions rutinàries, per retrobar-nos amb el veïnat i per gaudir de les propostes que
inclou aquest programa 2018. I dins d’aquesta actualitat, no podem deixar de
tenir un pensament pels que avui, encara, pateixen situacions injustes, els que
han de deixar casa seva fugint de la guerra, o els que la convicció els ha foragitat
la seva terra o privat de llibertat.

30 d'agost
18.30 h

Resseguirem, doncs, els carrers amb alegria i ganes de gresca, sense oblidar,
conscientment, el que ens fa persones lliures.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ:
L’1-O A SANT QUIRZE
DEL VALLÈS
El Grup d’Investigació i Història de Sant
Quirze presenta una mostra de fotografies

La Patronal

i imatges en vídeo dels santquirzencs sobre
la jornada de l’1 d’Octubre de 2017 a Sant
Quirze del Vallès.
Durant els dies de Festa Major, la mostra
es podrà visitar de 12 a 14 hores i de 18
a 20 hores.
Organitza: Grup d’Investigació i Història
Sala Salut Pastor de la Patronal

19.30 a 1 h

18.30 h

“EL (ENCARA) POBLE DE SANT QUIRZE”
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DEL GRUP TT DEL CERCLE DE CULTURA

El Grup TT realitzarà durant la Festa Major
d’enguany la 7a Mostra d’Art. En formaran part les obres que ha anat realitzant
l’alumnat del taller de dibuix i pintura del
Cercle de Cultura. El Grup TT treballa sobre
un projecte en comú amb Sant Quirze com
a tema d’inspiració.
En aquesta ocasió, han posat la mirada en
aquells immobles, cases o façanes, que han
resistit el pas del temps i que ens recorden

INAUGURACIÓ DE LES SALES JOSEP
BROSSA I SALUT PASTOR DE LA PATRONAL

18.30 h

29 d'agost

3

que Sant Quirze era, fins no fa tant, un petit
poble del Vallès Occidental en què els seus
veïns i veïnes conreaven els seus camps i
on la petita burgesia de les poblacions adjacents hi tenia la seva segona residència.
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
Local de la plaça 14 d’abril

CORREBARS DE
FESTA MAJOR

Final de Correbars al camp antic de futbol
Organitza: Comando Correbars
Col·labora: Coordinadora de Barraques
Hora: 19.30 a 1 h

20 h

BENVINGUDA DE
FESTA MAJOR

Durant la recepció ciutadana, oberta a tota
la ciutadania, hi haurà la benvinguda a

càrrec de l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, i
diversos restauradors del poble oferiran un
tastet als i les assistents. També comptarem
amb l’actuació en directe de grups santquirzencs: Nina de Ferrater i Dani Quintana i Corcs.
Plaça d’Anselm Clavé

31 d'agost
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19.30 h

CERCAVILA INFANTIL
DE LA COLLA DE GEGANTS
DE SANT QUIRZE

Itinerari: Plaça d’Anselm Clavé a la plaça de
la Vila

18.30 h

Organitza: Colla de Gegants i Grallers

XIULA. DONEM-LI LA
VOLTA AL MÓN

“Donem-li la volta al món” és el nom i el
leitmotiv de l’espectacle musical d’animació del grup Xiula, en el que transversalment treballen diferents valors. Proposen
compartir, conviure, estimar i estar presents
per comprometre’ns a millorar l’entorn, la
societat, el planeta, sempre rient i gaudint!

L’espectacle és fresc, atrevit i animat. Fan
interactuar a tothom qui es deixa i canten
el seu gran hit “Verdura i peix”. Amb
“Donem-li una volta al món” han estat
a escenaris de tot Catalunya: a festes
majors, celebracions escolars i festasses
multitudinàries com la Festa dels Súpers
de Televisió de Catalunya (2013-2016) o la
Festa Somriu per la Infància (2016).
Plaça d’Anselm Clavé

18 h

FORA STOCKS DE
FESTA MAJOR
Comerços del poble

ESPECTACLE: SPÀ BEACH
Un personatge, EL Melindro Massatgista,
acabat de sortir del mar amb un vestit i
un barret estrafolari, regalarà al públic
les seves divertides anècdotes i els seus
massatges a l’ànima.
A càrrec de la Cia La Tal
Plaça de la Vila

19 h

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

TORNEM A SER-HI
L’Exposició que presenten vol portar-nos a
fer un petit recorregut pel nostre estimat
poble. En Josep Busqueta, en l’apartat de
fotografies, s’endinsa en els diferents punts

cromàtics de la imatge i en Jordi Calvís, en
l’apartat de la pintura, s’endinsa en el seu
món oníric, de manera que, ambdues obres,
persegueixen metaforitzar-se en un únic
treball comú.
Durant els dies de Festa Major, la mostra es
podrà visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 20
hores.
Casa de Cultura Vila-Puig

Plaça d’Anselm Clavé
a la plaça de la Vila

20 h

PREGÓ

A CÀRREC DE LA PLATAFORMA
BENVINGUDES REFUGIADES

Plaça de la Vila

VERSOTS I BALL
DE DIABLES

Hora: Tot seguit del pregó
Plaça de la Vila

21 h

FIDEUADA POPULAR
Els tiquets es podran adquirir el mateix
divendres 31 d’agost de 19 a 21 h al
recinte del centre cívic.
Preu per comensal: 5 euros
Exteriors del Centre Cívic Can Feliu

22 h

BALL AMB
HOTEL COCHAMBRE
La banda Hotel Cochambre s’ha convertit
en un referent de les festes populars i és
una de les més sol·licitades de Catalunya.
Tres premis ARC de l’associació de mànagers i representants els avalen. Van ser

pioners en donar-li un to teatral a la seva
posada en escena. El nivell musical i la
ironia fresca, natural i inaudita dels seus
components han aconseguit tenir més
seguidores i seguidors concert rere concert.
Després del concert, un DJ ens farà ballar
els èxits trencapistes dels 80 i 90 fins les 2
de la matinada.
Exteriors del Centre Cívic Can Feliu

1 de setembre
9 a 14 h

10 a 14 h

11 a 22 h

MERCAT ECOLÒGIC
DEL VALLÈS
Rambla de Lluís Companys

MATINAL ESPORTIVA

BÀSQUET 3 x 3

Activitat oberta a tota la ciutadania
que vulguin travessar el Parc de Les
Morisques per una tirolina de més de 50
metres.
Organitza: Club Excursionista Sant Quirze,
Club d’Esports de Muntanya Cerdanyola i
Regidoria d’Esports

Categories:
A Nascuts/des l’any 2006 i posteriors
B Nascuts/des entre els anys 2002/2005
C Nascuts/des l’any 2001 i anteriors

Parc de Les Morisques

Rambla de Lluís Companys
MATINAL ESPORTIVA

9 a 10.30 h

MATINAL ESPORTIVA

MATINAL DE IOGA
Activitat oberta a tota la ciutadania
dinamitzada pel personal d’Inacua
Organitza: Inacua i Regidoria d’Esports
Col·labora: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Parc de Les Morisques
(part de baix, darrere l’amfiteatre)

10 a 14 h

MATINAL ESPORTIVA

ESCACS GEGANTS
Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports
Parc de Les Morisques

Parc de Les Morisques (part de dalt)

10 a 14 h

MATINAL ESPORTIVA

ESCALADA I
SLACKLINE

Activitat oberta a tota la ciutadania dinamitzada pel personal de la Sala Batec
Organitza: Sala Batec
Col•labora: Regidoria d’Esports
Parc de Les Morisques

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 20 al 30 d’agost.
Organitza: Regidoria d’Esports i Sant Quirze
Bàsquet Club
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Av. Camí del Mas
(tram del Parc de les Morisques)

BATEIGS DE MARXA NÒRDICA
Descripció: Presentació d’aquesta disciplina. Els membres de l’entitat muntaran
estand al Parc de Les Morisques on informaran i faran sortides en petits grups
cada quart d’hora des de les 10 fins les
13 hores.
Organitza: Nordic Walks
Col•laboren: Regidoria d’Esports i Xarxa de
Municipis de la Diputació de Barcelona

MATINAL ESPORTIVA

TIROLINA GEGANT

MERCAT
MODERNISTA
10 a 13 h

10 a 14 h

10 a 14 h

MATINAL ESPORTIVA

FUTBOL 3 x 3

10 a 14 h

MATINAL ESPORTIVA

HANDBOL 4 X 4

Categories:
A Nascuts/des entre els anys 2008/2009
B Nascuts/des entre els anys 2006/2007
C Nascuts/des entre els anys 2004/2005

Categories:
A Nascuts/des entre els anys 2008/2009
B Nascuts/des entre els anys 2006/2007
C Nascuts/des entre els anys 2004/2005

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 20 al 30 d’agost.
Organitza: Regidoria d’Esports i Futbol Club
Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona

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 20 al 30 d’agost.
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Handbol Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona

Parc de les Morisques
(zona verda sobre els llacs)

Parc de les Morisques
(zona verda sobre els llacs)
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1 de set.
10 a 14 h

MATINAL ESPORTIVA

TORNEIG VOLEIBOL 4X4
Categories:
A Nascuts/des després de 2004
B Nascuts/des entre els anys 1999/2004
C Nascuts/des abans de 1999
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 20 al 30 d’agost.
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Voleibol
Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Parc de les Morisques
(zona verda sobre els llacs)

Segueix i comparteix-la

#SQVdeFesta
@ajsantquirze
@ajsantquirze
/santquirzevalles
Tota la festa a:

festamajor.santquirzevalles.cat

10 a 14 h

10 a 14 h

MATINAL ESPORTIVA

TORNEIG TENNIS TAULA

Categories:
A Nascuts/des després de 2004
B Nascuts/des entre els anys 1999/2004
C Nascuts/des abans de 1999
Campionat individual
Inscripcions a www.santquirzevalles.cat
del 20 al 30 d’agost.
Organitza: Regidoria d’Esports i Club Tennis
Taula Sant Quirze
Col•laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Parc de les Morisques (tram pavimentat al costat dels jocs infantils)

10 a 13 h

MATINAL ESPORTIVA

BUSCA FITES

Cursa d’orientació amb 2 circuits per nivells, adreçada a infants des dels 4 anys,
acompanyats per un adult, fins joves de
16 anys
Organitza: Unió Excursionista Sabadell
Col•labora: Regidoria d’Esports
Parc de Les Morisques

11 a 14 h

MATINAL ESPORTIVA

TALLERS DE
MARXA NÒRDICA

Tallers de Marxa nòrdica conscient
(atenció plena, escoltant el teu cos) i de
Marxa nòrdica 10 K
Organitza: Enjoy Nordic Walking
Col•labora: Regidoria d’Esports
Parc de Les Morisques

MATINAL ESPORTIVA

PEDALADA “VOLTA AL POBLE”
10 a 14 h

MATINAL ESPORTIVA

CLÍNIC DE RUGBY
Organitza: Club Rugby Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports
Parc de Les Morisques

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: Penya Ciclista Sant Quirze
Col•laboren: Regidoria d’Esports
Parc de Les Morisques

MATINAL ESPORTIVA

10.30 a 12 h

MASTERCLASS DE
ZUMBA EN FAMÍLIA
Activitat oberta a tota la ciutadania dinamitzada pel personal d’Inacua que podrem
compartir mares i pares amb els nostres fills

Organitza: Inacua i Regidoria d’Esports
Col•labora: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona
Parc de Les Morisques
(part de baix, darrere l’amfiteatre)

MATINAL ESPORTIVA

11 a 13 h

EXHIBICIÓ DE PATINATGE
Organitza: Club Patinatge Sant Quirze
Col•laboren: Regidoria d’Esports
Pista annexa del complex esportiu

11.30 a 12.30 h

DIVERXOP’S
L’animació més divertida pels mesos
d’estiu! Animació, música en directe
i jocs d’aigua per a tota la família.
Passarem una estona esbojarrada amb
cançons i molta aigua!
Organitza: Enjoy Nordic Walking
Col•laboren: Regidoria d’Esports
Plaça d’Anselm Clavé

12.30 a 13.30 h

FESTA DE L’ESCUMA
Una hora de festa amb canó d’escuma i
molta música.
Plaça d’Anselm Clavé

1

1 de set.

13

12 a 14 h

VERMUT MUSICAL:
BLUE APPLES I
BLUE MONKEYS
Blue Apples: Als concerts de de la formació
es despleguen les harmonies del jazz i de
la bossa nova, el ritme trepidant del swing
i la profunditat del blues. La banda neix el
2015 al Vallès Occidental com a resultat de
cinc músics de dilatada experiència que,
amb passió i entusiasme, van decidir-se a

cuinar un apetitós repertori que inclou temes de Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Ray
Charles, A.C. Jobim i d’altres grans autors i
intèrprets de l’època daurada del jazz.
Blue Monkeys: Els seus components havien
participat en diferents projectes musicals,
però mai des d’una vessant jazz. Després
de maltractar els darrers anys el Blue Monk
del Thelonious Monk, decideixen fer-li
un petit homenatge i anomenar-se Blue
Monkeys. Al seu repertori podem trobar-nos
amb estàndards del jazz clàssic, bossanoves, vals, latin jazz i algun que altre blues.

17.30 h

PARTIT HANDBOL
VETERANS

Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col•laboren: Regidoria d’Esports

Plaça de la Vila

Pavelló municipal

19 h

ACTUACIÓ DELS

BASTONERS DE TERRASSA

17 h

Parc de les Morisques

PARTIDES SIMULTÀNIES
I RÀPIDES D’ESCACS

17 h

ESCACS GEGANTS

Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports
Parc de Les Morisques

Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports
Parc de Les Morisques

19 h

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

17.30 h

PROJECCIÓ:

ARA MALIKIAN

Projecció del concert que el violinista Ara
Malikian i el seu grup de set músics amb
una orquestra simfònica d’uns 50 músics
més, van fer a la plaça de braus de Las
Ventas.
Organitza: Amics de la Música

ACTUACIÓ CASTELLERA

Sala Josep Brossa

Plaça de la Vila

17.30 h

DE LES COLLES DE SABADELL,
TERRASSA I SANT CUGAT DEL VALLÈS

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)
Lloc: Plantada de gegants a la plaça
d’Anselm Clavé (18 h)
Inici del cercavila (19 h)

19 h

PROJECCIÓ:

3000 NITS
Pel·lícula de la directora Mai Masri que
narra la historia d’una dona que es veu
obligada a donar a llum i cuidar la seva
filla mentre compleix condemna a una
presó palestina.
Organitza: Ateneu del Món
Sala Josep Brossa

1 de set.

19.30 h

PARTIT HANDBOL
SÈNIOR FEMENÍ
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col•laboren: Regidoria d’Esports
Pavelló municipal

22 a 0.30 h

21 h

TEENAGE
FLUORLED PARTY

ARROSSADA POPULAR
El menú constarà d’arròs de muntanya,
pa, beguda i postres. Apte per a celíacs.
Preu per comensal: 6 euros.
Els tiquets es podran adquirir el mateix
dissabte 1 de setembre a partir de les
20.30 hores a la mateixa plaça de la Vila.
Organitza: Avui no cuino
Plaça de la Vila

21.30 a 23.30 h
21 a 22 h

LÀSER TAG

El Làser Tag és un joc esportiu que simula
un combat entre persones.
Està basat en el fet que els jugadors intentin aconseguir punts disparant amb pistoles
làser (inofensives) als dispositius receptors
situats en els seus rivals, que s’il·luminen
amb llums de colors. Com el paintball, però

sense blaus ni taques.
Per participar-hi es necessiten equips formats per 6 persones.
Lloc: al costat del gimnàs municipal
Equips de 6 persones
Inscripcions del 27 al 31 d’agost al Canya
Jove (Centre Cívic Can Feliu) i a
canyajove@santquirzevalles.cat.
Al costat del gimnàs municipal

LA LLEGENDA DE
L’ISKARIOT
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. Sant Isidre, av.
Antoni Gaudi, c. Llaurador i Pl. del Sot
Exteriors de la Masia Can Feliu
(davant del local de Diables)

21 h

ESPECTACLE:

“GUILLEM ALBÀ &
LA MARABUNTA
Un show de clown, enèrgic i energètic, catapultat per la millor música en
directe. Sketch a tempo matemàtic. A
l’escenari els artistes lluiten perquè res
no s’entengui. Cançons pròpies. Gags
absurds. Cabaret. Res no té sentit i tot
és possible. Us convidem a descobrir un
dels espectacles amb més èxit de públic
i crítica. Els riures i els somriures estan
garantits.
Plaça d’Anselm Clavé

22.30 h
21.30 h

CINEMA A LA FRESCA:

CANTA

Un coala anomenat Buster contracta a
una ovella negra, que també és el seu
millor amic, perquè l’ajudi a portar el seu
negoci de teatre.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
Col·labora: AV de l’avinguda de Can Pallàs
Parc de l’avinguda de Can Pallàs

Festa light de leds i dj a càrrec de l’Adrià
Ortega. S’obriran portes a les 21.30 i es
regalaran polseres led, bastons i diademes led als primers assistents. També
hi haurà maquillatge fluorescent per al
públic i photocall. Tot i estar oberta a
tothom, és una activitat adreçada principalment al col•lectiu adolescent de Sant
Quirze de 12 a 16 anys
Gimnàs municipal

SQVMÚSICS CONCERT:

IL QUARTETTO STRAVAGANTE
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 empremta
musical actualitzada a temes de tota
la vida, que fa que els seus espectacles
siguin per a totes les edats.
Plaça de la Vila

23.30 h

CONCERT:

LANDRY I LA FM

És una de les grans novetats per al
circuit festiu d’aquest 2018.Un projecte
de categoria format per músics amb
una trajectòria en bandes com La Troba
Kung-Fu, La Carrau, Ai Ai Ai, Sabor de
Gràcia o Landry el Rumbero. Un repertori
format per temes propis, les rumbes més
conegudes, les cançons més populars de
la temporada i un segment final explosiu
amb temassos de la música disco, dance
i funk en clau rumbera. Músics: Daniel
Landry, Sicus Carbonell, Carol Duran,
David Torras, José Gallardo i Rambo
Batista.
Plaça Anselm Clavé

15

2 de setembre
9h

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:
A Nascuts/des entre els anys 2010 i 2012
B Nascuts/des entre els anys 2007 i 2009
C Nascuts/des entre els anys 2001 i 2006
D Nascuts/des entre els anys 1997 i 2000
E Nascuts/des entre els anys 1977 i 1996
F Nascuts/des abans de 1977

11 a 22 h

TORNEIG DE PETANCA
Organitza: Club Petanca Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports
Pistes municipals de Petanca

MERCAT
MODERNISTA
Rambla de Lluís Companys

Recorreguts:
Categories A i B: Sortida av. de Pau
Casals (darrere l’Ajuntament), ronda
Arraona fins rotonda de Vallcorba i tornada. 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. 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
Arraona direcció Can Pallàs, c. d’Eduard
Toldrà, av. del Vallès, Parc de Can Feliu, c.
Llaurador, av. d’Antoni Gaudí, c. Castellar, 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, 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 20 al 30
d’agost i de 08.00 a 09.00 del diumenge
al lloc de sortida.
Col·laboren: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, entitats del municipi, Parròquia de la Mare de Déu del Roser i Parròquia
de Sant Quirze i Santa Julita.
Enguany la cursa tindrà Dorsal solidari. Tothom
que vulgui pot portar menjar arròs i oli el
mateix dia de la cursa al punt de sortida. Els
aliments recollits es destinaran a les famílies
més necessitades de Sant Quirze i Les Fonts.
Av. Pau Casals darrere de l’Ajuntament
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2 de set.MATINAL DE IOGA

9h

Es recomana portar una estora o una
tovallola grossa per posar al terra.
Organitza: Satya Centre de Ioga
Parc de Les Morisques

10 a 14 h

ESCACS GEGANTS

Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze
Col•laboren: Regidoria d’Esports
Parc de Les Morisques

10 a 14 h

EXHIBICIÓ DE LA
PENYA MOTERA KM. 0
Exhibició i activitats participatives, obertes a la ciutadania, al voltant del món
del motociclisme.
Organitza: Penya Motera Km. 0
Col•labora: Regidoria d’Esports
Parc de Les Morisques

PROGRAMA DE RÀDIO
SANT QUIRZE
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!

TALLER DE
MANUALITATS

Organitza: Dones per Sant Quirze
Parc de Les Morisques

PETIT EMBASSA’T

Per cinqué any, diumenge de festa major,
el Parc de les Morisques es transforma en
un festival per a tota la família. El Petit Embassa’t està adreçat perquè infants i grans
s’ho passin d’allò més bé escoltant música i
participant en originals tallers.

The Penguins – Reggae Per Xics 5anys
Amb “Ballant damunt la lluna” The Penguins / Reggae per Xics estrenen espectacle
i enceten una nova aventura, que amb el
combustible dels ritmes jamaicans, farà
viatjar el públic més enllà de les estrelles.

Tallers originals de construcció i percussió
a càrrec d’Embassa’t

PROGRAMA
Lali BeGood – Futur oh!

Jocs de fusta i creació

Una nova entrega del kindie rock més familiar i transversal de la Lali BeGood. Amb estils que van del funky, el hip-hop i el reggae
fins al pop-rock, el folk i el swing balcànic.

Zona de lactància i repòs per a nounats

a càrrec de Jugaia
a càrrec de Movimentnat
Parc de les Morisques

Els col·laboradors i col·laboradores del mitjà ens oferiran una retransmissió especial
per Festa Major.
Organitza: Amics de Ràdio Sant Quirze
Parc de Les Morisques

11 h

11 h

11 a 14 h

19

11 h

Pensant per a nens 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
Parc de Les Morisques

11.30 h

SARDANES AMB LA COBLA
FOMENT DEL MONTGRÍ
Plaça Sant Jaume

12 h

MISSA DE FESTA MAJOR
12 h

VERMUT DE FESTA MAJOR:

BANDIMORE’S I
MR KEATON

En honor dels nostres patrons Sant
Quirze i Santa Julita.

Mr Keaton són tres veus brutals i una
banda amb un groove contundent, que
t’aixecaran i et faran ballar durant tota
l’actuació. Bandimore’s fan des de versions
dels clàssics del soul i el funk, com Tina
Turner o Aretha Franklin, a temes més contemporanis d’Amy Winehouse o Meghan
Trainor.
Plaça de la Vila

2 de set.

12.30 h

VERMUT COUNTRY
L’activitat comptarà amb una exhibició i
un taller d’aquesta disciplina.
Organitza: Country Mussols
Plaça d’Anselm Clavé

19 h

12.30 h

PARTIT HANDBOL SÈNIOR MASCULÍ
Handbol Sant Quirze- Handbol Bordils
Organitza: Club Handbol Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports

CONCERT DE FESTA MAJOR
DE LA BELLA QUIRZE BAND
Sala Josep Brossa

Pavelló municipal

21

20 h

CONCERT DE LA SOCIETAT
CORAL IL·LUSTRACIÓ
ARTÍSTICA
Sala Josep Brossa

7È CONCURS POPULAR
D’ENTREPANS
Horaris:17 a 18 h: Inscripcions
18.15 a 18.45 h: Lliurament de premis
18.45 a 19.15 h: Degustació popular de les
propostes presentades
Organitza: Sant Quirze Comerç

21 h

Avinguda Pau Casals

TEATRE: “BONA GENT” DE
18.30 h

18 h

21È MEMORIAL
ANTONI MENDOZA
Partit: F.C Sant Quirze - F.C Aqua Hotel
Organitza: Futbol Club Sant Quirze
Col•labora: Regidoria d’Esports
Camp municipal de futbol

FESTA HOLI DOLLY
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

El Holi Dolly Sant Quirze del Vallès omplirà el parc de les Morisques de color i
comptarà amb PDs, speakers, animadors,
ballarins, jocs participatius i llançaments
holis multitudinaris. Un espectacle per a
tota la família!
Parc de Les Morisques

QUIM MASFERRER

Durant anys, dècades, segles, hem aplaudit
actors, actrius, dramatúrgies, escenografies,
directors... però ens hem oblidat d’una peça
clau del teatre: el públic.
Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora

de fer un homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de repetir perquè
el públic n’és el protagonista. Un protagonista, o millor dit: molts protagonistes, que
escriuran l’argument d’aquesta experiència.
Un espectacle ple de veritat. Un espectacle
honest. Un espectacle on en Quim Masferrer
vol ser el teu espectador.
Plaça d’Anselm Clavé

22.30 h

TEATRE: “PAINBALL” DE

LES IMPUXIBLES
Nou Espectacle de carrer de les Impuxibles.
Painball parla dels cops. Dels cops que ens
han donat i que ens donen, i també
dels que donem. De com ens modifiquen i
ens defineixen com a individu i també com

a col·lectiu. Painball és un viatge a través
d’un joc que no té frè. La pilota està en
joc. Llançar, rebre, rebotar, botar, rematar,
guanyar i perdre, sobretot perdre. Painball
és un joc a quatre. Tres intèrprets i un piano
de cua.
Utilitzaran els llenguatges de la música en directe, la dansa i el teatre físic com a
eixos principals de la proposta.
Plaça de la Vila

2 de set.

22.30 h

CONCERT:

ANIMAL PRESENTA
“LA MELODIA DEL FOC”
Sota el nom d’Animal s’hi amaga Gerard
“Goku” Aledo, un jove nascut a Sant Quirze
del Vallès bregat als escenaris en diferents
projectes musicals de fusió festiva que va
començar a destacar musicalment gràcies a
una col·lecció de cançons acústiques que va
gravar a Youtube sota el nom de Sr. Smizz.
La música d’Animal connecta amb un esperit de vida lliure i neix de l’enamorament
artístic de Goku amb el músic i productor
Ermengol Mayol (Gerard Quintana, Xarim
Aresté). Junts, comencen a cuinar el disc

Més enllà de les paraules amb els ingredients de les lletres intimistes d’un inspirat
cantant i autor amb el vestit positivista
i alegre d’una producció musical que va
reblar amb mestratge i experiència Mayol.
Amb La Melodia del Foc, Animal torna a la
càrrega amb un disc madur, potent i ple de
mescles d’estils musicals.
Un cant a l’amor, al desamor, a la vida i a la
música.
Masia de Can Feliu

0.30 h

PASTORETS ROCK
Pastorets Rock és una banda lleidatana
que basa el seu repertori en els temes més
coneguts del cançoner català adaptades
amb ritmes i arranjaments típics dels pa-

trons moderns com el funky, l’ska o el rock
dur. Tot plegat amanit amb dosis d’humor
durant els seus concerts. Vénen amb ganes
de fer ballar grans, joves i petits!
Masia de Can Feliu

25

3 de setembre
10.30 a 13.30 h

TALLERS DE
MANUALITATS

Veniu a elaborar i decorar vanos i ventalls, llapis d’insectes i viseres d’estiu per
emportar-vos un bon record de la Festa
Major de Sant Quirze!
Parc de les Morisques

10.30 a 13.30 h

SONÀRIUM
Espai de joc per a infants de 0 a 4
anys, on el so és el protagonista. És ple
d’instruments afinats instal·lats sobre
diverses estructures que permeten
l’accés als nens i les nenes de forma fàcil
i natural. En aquest espai de descoberta i
experimentació musical, el llenguatge és
el joc sonor. I tot jugant amb la música i
els instruments, els infants s’acosten al
llenguatge musical.
Parc de les Morisques

10.30 a 13.30 h

ELS RECICLOPERATS.
CIA KATAKRAK
Els Recicloperats és un petit i peculiar
exemple de com podem transformar
allò que ja no necessitem en alguna
cosa positiva i adonar-nos que amb les
nostres capacitats podem reinventar la
quotidianitat. Taps, bicicletes, cadires,
tubs, espirals i ventiladors dels quals en
surten artilugis interactius per no parar
de jugar.
Parc de les Morisques

13 h

VERMUT
MUSICAL
Amb l’actuació de Josep Maria Cantimplora.
L’Estraperlo (c. Pintor Vila-Puig, 12)

3 de set.

18.30 h

EXHIBICIÓ DE DANSA

DEL GIMNÀS MONTSERRAT CREUS
Parc de les Morisques

19.30 h

MISSA

Missa en sufragi dels fidels difunts del
nostre poble.
Organitza: Parròquia de Sant Quirze i Santa
Julita

19.30 h

BALKAN PARADISE
ORQUESTRA

Fanfàrria femenina de música balcànica,
única en la seva espècie. Vuit instrumentistes de vent i percussió disparen
melodies frenètiques i ritmes trepidants
per animar tota mena d’esdeveniments
de carrer.
Amb el suport del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació
de Barcelona
Parc de les Morisques

20 h

SOPAR DE CLOENDA

DE FESTA MAJOR AMB BOTIFARRADA
POPULAR, A CÀRREC DE LES ENTITATS
LOCALS
Preu: botifarra 2 €, aigua 1 €,i refresc/
cervesa 1,50 €

Barraques
31 d’agost

LA 192

Parc de Can Feliu

31 d’agost

0.30 a 2.30 h

GRUP DE VERSIONS:
BANDA BIRUJI

CANTADA D’HAVANERES
AMB EL GRUP BARCA DE MITJANA I ROM
CREMAT PER A TOTHOM A CÀRREC DE
LES ÀVIES I AVIS DEL CASAL
Parc de les Morisques

1 de setembre

12 a 22 h

SOUL WARRIORS OPEN AIR

Selectors de música jamaicana acompanyats de músics i cantants. Ens faran
ballar tota la tarda a ritme de reggae.
Sonoritzat per Dub Soul Sound System,
equip de so artesanal en format jamaicà
Parc de Can Feliu

1 de setembre

22 a 0.30 h

GRUP DE VERSIONS: BANDA NEÓN
Parc de Can Feliu

22.30 h

31 d’agost

CASTELL DE FOCS
Rodalies del Parc de les Morisques

1 de setembre

23.15 a 0.00 h

DESÍDIA

Parc de Can Feliu

31 d’agost

2.30 a 5 h

AMBIENT BARRAQUES
Parc de Can Feliu

Parc de Can Feliu

21 h

Rambla de Lluís Companys

22 a 22.45 h

27

1 de setembre

14 a 19 h

MACARRONADA I
JOCS FLORALS
(concurs la pedreta i lo pedrot, estirar la
corda i titius)
Parc de Can Feliu

1 de setembre

1 a 2.30 h

ALQUADRAT

Parc de Can Feliu

2.30 a 5 h

AMBIENT BARRAQUES AMB DJ MALANDRAS
Parc de Can Feliu

actes Diada
Nacional

ACTES COMMEMORATIUS AMB MOTIU DE LA DIADA
10 de setembre

20 h

MARXA DE TORXES PER LA
INDEPENDÈNCIA

Plaça d’Anselm Clavé fins al
parc de les Morisques

10 de setembre

20.30 h

HISSADA DE
L’ESTELADA

Parc de les Morisques

10 de setembre

21.30 h

SOPAR GROC AMB ACTUACIONS MUSICALS

Sala Salut Pastor de la Patronal

11 de setembre

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA:

11 h

OFRENA FLORAL AL MONUMENT DE RAFAEL CASANOVA
Les entitats locals que vulgui participar a
l’ofrena, ho poden comunicar a

alcaldia@santquirzevalles.cat

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

Plaça 14 d’abril

