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Divendres
D’OCTUBRE

Màsterclass de Zumba
Hora: 17.30 h

Lloc: Pista poliesportiva

A càrrec del Racó de la Dona, amb el suport
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Col·labora: Les Fonts És Veu.

Benvinguda de Festa Major i inauguració exposició “101 anys de l’arribada
del ferrocarril a Les Fonts”
De l’1 al 3 d’octubre. L’exposició es podrà
visitar dissabte 2 i diumenge 3 d’octubre de
12 a 14 hores i de 18 a 20 hores. Aforament
limitat a 10 persones.
Hora: 19 h
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Torre Julià

Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès i APV de Les Fonts

Ball de Diables

Hora: 20 h
Lloc: Exteriors del Centre Cívic Torre Julià
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Dissabte

D’OCTUBRE

Partit futbol de les categories escoleta, benjamí i aleví
Hora: 9 h

Lloc: Camp de Les Fonts
Organitza: UD Les Fonts

Partit futbol infantil

Hora: 10 h
Lloc: Camp de Les Fonts

Organitza: UD Les Fonts

Partides de Bitlles catalanes
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: Carrer Santa Teresa, 1

Organitza: Llar de la Gent Gran

Taller i exposició d’artistes solidaris i
solidàries
Els nens i nenes amb edats entre els 3 i 10
anys que vulguin participar al taller caldrà
que passin a recollir el material al local de
l’Associació Les Fonts Solidària per fer la
manualitat a casa.

Organitza: Diables Sant Quirze i Ajuntament
La capsa amb el material serà a canvi d’un
de Sant Quirze

Cinema a la fresca:
Star Wars: L’ascens d’Skywalker
Hora: 21 h
Lloc: Pista poliesportiva

Organitza: Ajuntament de SQV

article solidari (un paquet de menjar,
productes d’higiene personal o de neteja
de la llar). Un cop realitzades les manualitats, aquestes es lliuraran al local de
l’entitat per poder-les exposar i visitar
durant els dies 2 i 3 d’octubre.
El lliurament de premis es realitzarà el 3
d'octubre a la pista poliesportiva després
de la ballada de la Colla Gegantera Les
Fonts.
Recollida del material per a fer les
creacions i entrega del producte ﬁnal: del

20 al 29 de setembre en horari de
17:30h a 19h.
Dies d’exposició: 2 i 3 d’octubre.
Horari: 10.30 a 12.30 h

Organitza: Associació Les Fonts
Solidària
Més informació a Instagram:
@lesfontssolidaria

Exposició d’artistes locals

Horari: 11 a 13 h i de 17 a 19 h

Lloc: Local Social (carrer Santa Teresa, 1)
Organitza: APV Les Fonts

Concurs infantil de dibuix

Els i les participants hauran de portar els seus
llapis i colors de casa. L’organització lliurarà
els fulls de paper per fer els dibuixos. Les
inscripcions es duran a terme en accedir al
recinte
Hora: 11 a 13 h
Lloc: Pista poliesportiva

Organitza: Els Fontins

Tarda jove

El Canya Jove organitza una tarda d’activitats
lúdiques adreçades a adolescent i joves a
partir de 12 anys amb una zona amb inﬂables
Shutdown, Guaypaut i Extrem amb monitors;
zones amb jocs i activitats com minigolf,
minitennis taula, goal ball o tres en ratlla
gegant i una zona de jocs de rol de taula a
càrrec de l'associació Marca d’Egara.
Hora: 17 a 20 h
Lloc: Pati de l’escola Pilarín Bayés i CC Torre Julià

Organitza: Ajuntament de SQV

Contacontes infantil
Hora: 17 h

Lloc: Local Social (carrer Santa Teresa, 1)
Organitza: APV Les Fonts

Espectacle familiar “Reach up high”

Un espectacle viu, dinàmic i molt participatiu en el que cantarem i ballarem cançons
en llengua anglesa. A càrrec de Rah-mon
Roma.
Hora: 18 h
Lloc: Pista poliesportiva

Organitza: Ajuntament de SQV

Exhibició de patinatge artístic
Hora: 19.30
Lloc: Pista poliesportiva

Nit Jove

Competició de de rap Freestyle. La nit
inclourà Showcase amb Azul Urano,
Matick, El Yore i El Vikingo abans de donar
pas al concurs, l’espai de micròfon obert al
públic i l’actuació del DJ Lepre (LPR Studio).
Adreçat a joves a partir de 12 anys.
Horari: 20.30 a 23.30 h
Lloc: Pati de l’escola Pilarín Bayés
Organitza: Col•lectiu ExpressArte i Ajuntament de SQV
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Diumenge
D’OCTUBRE

Fira d’artesans de Les Fonts i mercat
de segona mà
Hora: 9 a 14 h
Lloc: carrer Josep Mitats
Organitza: APV de Les Fonts

Inscripcions Mercat de segona mà:
619100738 i 937313955

Ball de la Colla Gegantera de Les Fonts
Horari: 12 h
Lloc: Pista poliesportiva
Organitza: Colla Gegantera Les Fonts i
Ajuntament de SQV

Tarda esportiva

El Canya Jove i el Servei d'Esports organitzen una tarda esportiva on els i les
participants podran dur a terme torneig de
futbol 5x5, bàsquet 3x3 i escacs. També
podrem practicar esports com minitennis
o golbol. Inscripcions a:
canyajove@santquirzevalles.cat.
Horari: 17 a 20 h
Lloc: Pati de l’Escola Pilarín Bayés

Actes religiosos de
Festa Major:
DIUMENGE 3 D’OCTUBRE
Missa en honor de nostra Senyora Del
Roser
Hora: 12 h
Lloc: Parròquia Nostra Sra. Del Roser

Organitza: Ajuntament de SQV

Exhibició de balls “La vuelta al
mundo”

A càrrec de l’escola Tacón y Bordón
Hora: 17 h
Lloc: Pista poliesportiva
Organitza: APV Les Fonts
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze

Partit de futbol amateur de la UD Les
Fonts
Hora: 18 h
Lloc: Camp de Futbol de Les Fonts
Organitza: UD Les Fonts

Exhibició de Karate de l’escola Ikigai
Dojo
Hora: 18.45 h
Lloc: Camp de Futbol de Les Fonts
Organitza: APV Les Fonts

Havaneres amb La Corranda
Hora: 20 h
Lloc: Pista poliesportiva
Organitza: Ajuntament de SQV

Fi de festa amb Castell de focs
Hora: 21.15 h
Lloc: Pont Nou
Organitza: Ajuntament de SQV

DIJOUS 7 D’OCTUBRE

Missa en honor de nostra Senyora Del
Roser
Hora: 19.30 h
Lloc: Parròquia Nostra Sra. Del Roser

Altres activitats:
DIUMENGE 17 D’OCTUBRE

Caminada Popular de Les Fonts

Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: Centre Social Les Fonts
(c. Santa Teresa, s/n)
Organitza: APV de Les Fonts

Per a totes les activitats, caldrà una
inscripció prèvia. Trobareu els
enllaços de reserva a www.santquirzevalles.cat/agenda

Informació d’interès
A causa de la pandèmia de COVID-19, tots els espais de Festa Major tindran un
aforament limitat i un control d’entrada. Per tal de poder assistir a qualsevol dels
actes i espectacles programats cal fer una reserva d’entrada prèvia.

Reserva d’entrades
Les reserves es poden fer a partir del 27 de setembre, a les 8 hores, a través
del següent enllaç: http://entrades.santquirzevalles.cat.
Les entrades són gratuïtes i es limiten a un màxim de 6 entrades per persona.
Es recomana portar les entrades descarregades al mòbil.
Les portes s’obriran 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle.
Les persones amb entrada hauran d’estar assegudes 5 min abans de l’inici dels
espectacles. En cas que no es presentin, les entrades s’alliberaran.
Les cadires no són numerades i s’ocuparan per rigorós ordre d’arribada.

Normativa
Caldrà respectar en tot moment les mesures de contenció de la pandèmia
que siguin vigents en el moment de la Festa Major.
Caldrà, en tot moment, mantenir la distància de seguretat a les cues i als
espais on hi hagi concentracions de gent, a excepció dels grups de convivència
habitual.
La mascareta serà d’ús obligatori en tots els espectacles i recintes on es
desenvolupin els actes de Festa Major per a les persones majors de 6 anys.
Està prohibit beure, menjar i fumar en els recintes on es desenvolupen les
activitats de Festa Major.
Les persones que no compleixin les mesures vigents, tindran l’obligació
d’abandonar el recinte.
En funció de les condicions sanitàries del moment, els actes podran tenir
diferents formats i condicions.
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