


Salutacio
18.30 h

Dijous 29 d'agost

Dimecres 28 d'agost

Inauguració VIIIa Mostra d’Art 
i de l’exposició “Pels camins 
de Sant Quirze ens trobarem”
L’Associació Artística Grup TT organitzarà per 
Festa Major una exposició de les últimes obres 
dels seus i les seves artistes associats. Serà ja la 
VIII Mostra d’Art. I al costat de la Mostra troba-
reu el Vè projecte artístic en el qual Sant Quirze 
és el protagonista.
Després de les quatre anteriors ocasions en què 
la mirada va estar dirigida al poble en si mateix, Organitza: Grup TT

 Lloc: Local de la plaça 14 d’abril

Inauguració exposició: 
70 mirades en democràcia
L’exposició 70 mirades en democràcia a Sant 
Quirze del Vallès mostra imatges d’una setan-
tena de persones que han nascut o han viscut 
bona part de la seva vida al poble i que han 

vist la transformació de Sant Quirze del Vallès. 
La mostra és obra del fotògraf local Xavi Josa.
Durant els dies de Festa Major, la mostra es po-
drà visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 20 hores.
Dilluns 2 d’agost a la tarda, l’exposició roman-
drà tancada.

 Lloc: Sala Salut Pastor de la Patronal

en aquesta ocasió s’ha posat aquesta mirada en 
el seu entorn natural. Sant Quirze pot presumir 
d’una gran quantitat d’hectàrees de natura de la 
qual una bona part correspon al Parc de Collse-
rola. Un espai verd solcat per múltiples camins 
i senders transitats per molts veïns i veïnes del 
poble. 
La inauguració comptarà amb l’actuació del grup 
Alea.
Durant els dies de Festa Major, la mostra es podrà 
visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 20 hores. 

19 h 

Bona Festa Major!

Santquirzencs i santquirzenques,

Són dies de festa, d’il·lusió, de retrobaments, de feina per moltes entitats, de 
tràfec per moltes famílies, d’amics i amigues que ens reunim en colla i sortim al 
carrer per saltar, cantar i ballar al ritme de cercaviles, tabalades o diversos espais 
amb música que hi podreu trobar. Perquè volem que cada any la Festa Major 
arribi a més racons del poble.

Com a alcaldessa i en nom del consistori, una de les coses que més ens enorgu-
lleix és veure com el pregó, els castellers, exposicions, les activitats esportives, el 
correfoc, els concerts, el Petit Embassa’t, el castell de focs i un munt més d’activi-
tats congreguen a més i més gent participant i gaudint de la festa gran del poble.

Voldria acabar reconeixent la feinada de moltes de les entitats de la vila que fan 
possible moltes de les activitats que podreu gaudir durant aquesta Festa Major 
de 2019. Així mateix, també voldria, d’una banda, tenir un agraïment especial 
pel conjunt de voluntàries, policia i personal municipal que fan possible la Festa 
d’enguany. I d’altra banda, tenir un record especial per totes aquelles persones 
que avui estan privades de llibertat o a l’exili per defensar unes idees.

Per una festa major lliure de sexisme i oberta a tota la ciutadania. Gaudiu-la!
Visca la festa major!

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
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20 h

Partit Handbol Sènior 
Femení

Organitza: Club Handbol Sant Quirze

Col·labora: Regidoria d’Esports

Lloc: Pavelló municipal

Handbol Sant Quirze – Equip a determinar

19 h 

19 h 

Divendres 30 d'agost

Benvinguda de Festa Major

Correbars de Festa Major

Durant la recepció ciutadana, oberta a tota la 
ciutadania, hi haurà la benvinguda a càrrec 
de l’alcaldessa i diversos restauradors del 
poble oferiran un tastet als i les assistents. 
També comptarem amb l’actuació en directe 

Inici correbars al bar l’Asador
Final de Correbars a la Masia Can Feliu

Organitza: Comando Correbars

 Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

 Col·labora: Coordinadora de Barraques

 Lloc: Bar l’Asador

20 h

19.00 a 1:30 h

Inauguració exposició “Un 
temps, per la memòria. Els 
anys grisos, 80 anys de l’inici 
del franquisme” 

Actuació dels Bastoners de 
Terrassa  

Cercavila infantil de la colla 
de Gegants de Sant Quirze

Beatles for kids

Aquest és el títol de la exposició que el Grup 
d’Investigació i Història de Sant Quirze (GI-
HSQ), amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès, vol recordar el 80è 
aniversari de la fi de la Guerra Civil i de l’inici 
del franquisme.

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

Tot un concert de la mà d’Abbey Road, una 
de les millors bandes de tribut als Beatles. 
Un viatge per les millors cançons d’aquesta 
mítica banda adreçat al públic més jove a 

Organitza: GIHSQ

Organitza: Colla de Gegants i Grallers de SQV

 Lloc: Casa de Cultura Vila-Puig

 Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

 Lloc: Plaça de la Vila

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

19 h 

18 h 

del grup santquirzenc Il Quartetto Stravagante.

Restauradors participants: Pastisseria Mix, 
El Castellet, Forn Amat, Avui no Cuino, El 
Niu del Mussol, Lossum, El Racó de la Cinta, 
Roman Pizza, Manuela Barcelona i Queviures 
Hipocamp.

través d’un espectacle 100% interactiu. Un 
concert on tota la família podrà compartir 
els clàssics del quartet de Liverpool. Mares, 
pares i mainada cantaran, ballaran i gaudiran 
plegades.

És una exposició que s’ha realitzat a partir 
dels fons documentals i fotogràfics referents  
al poble i que conserva el GIHSQ. S’estructura 
en 9 àmbits: La República, la Guerra Civil, el 
Franquisme, l’Ajuntament i la vida política, la 
Religió, l’Escola, el Treball,  la Vida Quotidiana 
i l’Esport, i el Lleure i la Festa Major.
L’exposició estarà oberta des del dia d’inici de 
la Festa Major fins el 10 de setembre.
Durant els dies de Festa Major, la mostra es 
podrà visitar de 12 a 14 hores i de 18 a 20 h.
Dilluns 2 d’agost a la tarda, l’exposició ro-
mandrà tancada.



Itinerari: Plaça de la Vila

 Lloc: Exteriors Masia Can Feliu

10 a 14 h 

Dissabte 31 d'agost

Tirolina gegant

Competició de Marxa 
Nòrdica 4x4

Escalada i Slackline

Matinal de Ioga Mercat Modernista

Activitat oberta a tot el públic que vulgui 
travessar el Parc de les Morisques per una 
tirolina de més de 50 metres.

Activitat oberta a tota la ciutadania dina-
mitzada pel personal d’Inacua.

Organitza: Club Excursionista Sant Quirze, 
Club d’Esports de Muntanya Cerdanyola i 
Regidoria d’Esports

Organitza: Nordic Walks

Organitza: Inacua i Regidoria d’Esports

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

 Lloc: Parc de les Morisques

 Lloc: Rambla de Lluís Companys

 Lloc: Parc de Les Morisques (part de dalt)

10 a 14 h 

10 a 14 h 

de 9 a 10.30 h 11 a 22 h 

de 10.30 a 11.30 h 

Organitza: Sala Batec

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

Fideuada popular   

Concert: Los 80 principales  

Versots i ball de diables
Pregó a càrrec del Club 
Voleibol Sant Quirze

Concert: Atenea Carter

Els tiquets es podran adquirir el mateix di-
vendres 30 d’agost de 19 a 21 h al recinte 
del centre cívic.  
Preu per comensal: 5 euros

Les millors versions dels 80 amb total realis-
me, fidelitat i qualitat (Queen, El último de la 
Fila, The Buggles, The Police, Bon Jovi, Radio 
Futura, Pink Floyd...). “Los 80 Principales” 
és una proposta musical que rememora els 
èxits de l’època daurada dels 80 tant d’àmbit 

Atenea Carter s’embarca en un nou projecte 
en solitari com a compositora, en un estil neo 
soul / R & B / jazz. Amb la suma dels anys 
d’experiència als escenaris i noves cançons 

 Lloc: Exteriors del Centre Cívic Can Feliu

 Lloc: Plaça de la Vila

21 h 

22 h 

Tot seguit del pregó
20 h 

21.30 h 

pròpies carregades d’energia, sentiments i 
veritat, Atenea mostra la seva nova faceta, 
més sorprenent i sincera que mai.

nacional com internacional, un viatge en 
el temps que et portarà a escoltar la millor 
música que sonava a les ràdios de l’època i 
que encara avui segueix sonant. vcvDesprés 
del concert, DJ Spexen ens farà ballar els 
èxits trencapistes dels 80 i 90 fins les 2 de la 
matinada.

Lloc: Parc de Les Morisques (part de baix, 
darrere l’amfiteatre)

Col·labora: Regidoria d’Esports

 Lloc: Parc de les Morisques

Organitza: L’Estraperlo

7

Es crearan equips d’entre 2 i 4 components 
sense condició d’edat, amb l’objectiu de 
donar 4 voltes seguides al parc de les 
Morisques, en el menor temps possible. 
S’han de donar relleu a cada volta que 
donin al parc. 

Activitats obertes a tota la ciutadania i di-
namitzades pel personal de la Sala Batec.

Escacs gegants
Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze

Col·labora: Regidoria d’Esports

 Lloc: Parc de les MorisquesLloc: Carrer Pintor Vila-Puig, 12



9de 10 a 14 h

de 10 a 13 h

de 10 a 14 h 

Bàsquet 3 X 3 Futbol 3 X 3

Torneig voleibol 4 X 4

Organitza: Regidoria d’Esports i Futbol Club 
Sant Quirze

Organitza: Regidoria d’Esports i Club Voleibol 
Sant Quirze

Organitza: Regidoria d’Esports i Sant Quirze 
Bàsquet Club

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

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

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

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

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

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

de 10 a 14 h

de 10 a 14 h

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 19 al 29 d’agost.

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 19 al 29 d’agost.

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 19 al 29 d’agost.

Nascuts/des l’any 2007 i posteriors
Nascuts/des entre els anys 2003/2006
Nascuts/des l’any 2002 i anteriors

A
B
C

Categories: Categories:

Categories:

A
B
C

A
B
C

Nascuts/des entre els anys 2009/2010
Nascuts/des entre els anys 2007/2008 
Nascuts/des entre els anys 2005/2006

Nascuts/des després de 2005
Nascuts/des entre els anys 2000 i 2005 
Nascuts/des abans de 2000

de 10 a 14 h 

de 10.30 a 12 h 

Torneig tennis taula

Masterclass de Zumba en 
família

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

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

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

Lloc: Parc de les Morisques (tram pavi-
mentat al costat dels jocs infantils)

Lloc: Parc de Les Morisques (part de baix, 
darrere l’amfiteatre)

Campionat individual
Inscripcions a www.santquirzevalles.cat 
del 19 al 29 d’agost. Activitat oberta a tota la ciutadania 

dinamitzada pel personal d’Inacua que 
podrem compartir mares i pares amb els 
nostres fills i filles.

Nascuts/des després de 2005
Nascuts/des entre els anys 2000 i 2005
Nascuts/des abans de 2000

A
B
C

Categories:

Clínic de rugby

Busca Fites

Organitza: Club Rugby Sant Quirze

Organitza: Unió Excursionista Sabadell

Col·labora: Regidoria d’Esports

Col·labora: Regidoria d’Esports

Lloc: Parc de les Morisques

Lloc: Parc de les Morisques

de 10 a 14 h 

Handbol 4 X 4

Organitza: Regidoria d’Esports i Club 
Handbol Sant Quirze

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

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

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 19 al 29 d’agost.

Nascuts/des entre els anys 2009/2010
Nascuts/des entre els anys 2007/2008
Nascuts/des entre els anys 2005/2006

A
B
C

Categories:

de 10 a 14 h 

Jocs infantils de rugby
Jocs i activitats relacionats amb el Rugby 
i la seva iniciació. Destinat a infants entre 
4 i 7 anys.

Organitza: Club Rugby Sant Quirze

Col·labora: Regidoria d’Esports

Lloc: Parc de les Morisques

Cursa d’orientació amb 2 circuits per 
nivells, adreçada a infants des dels 4 anys, 
acompanyats per un adult, fins a joves de 
16 anys.
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11 h 

Teatre Familiar: Pauuuuuu

Organitza: Rialles Sant Quirze

Sala Josep Brossa de la Patronal

A càrrec de la companyia Binixiflat. Especta-
cle adreçat a nenes i nens a partir de 3 anys.
Argument: La Nena del Fil teixeix els seus 
mons onírics per trobar la Pau.
Somia amb Mens, un nen amb un enorme 
cabdell embullat sobre el seu cap del qual 
vol alliberar-se. Per a això, emprèn un viatge 
sideral buscant respostes als seus problemes.  
Quan la nena desperta es pregunta quina 
relació pot tenir el seu somni amb el món 
en guerra en què viu. Per què serveixen les 

paraules si s’utilitzen per ferir o humiliar els 
altres? Serà que la gent del seu món guer-
rejava perquè uns volien imposar les seves 
paraules als altres? La Nena del Fil segueix 
somiant cada nit per poder imaginar altres 
móns possibles de dia: Crear Mons en Pau.
Pauuuuuu és una divertida invitació a la 
reflexió, des d’una actitud filosòfica i lúdica 
sobre la resolució de conflictes. 

*Aforament limitat a 200 persones

d’11 a 14 h

d’11 a 13 h 

d’11 a 13 h 

Pedalada “Volta al poble”

Exhibició de patinatge

Organitza: Penya Ciclista Sant Quirze

Organitza: Club Patinatge Sant Quirze

Col·labora: Regidoria d’Esports

Col·laboren: Regidoria d’Esports

Lloc: Parc de les Morisques

Lloc: Pista annexa del complex esportiu

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 bicicle-
ta pels més petits.

de 12 a 13.30 h 

13 h 

Bassal Rock

Animació infantil: 
Gepa i el Nas

Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

Lloc: Carrer Pintor Vila-Puig, 12

Bassal Rock és una proposta creada especial-
ment  per combatre la calor de la manera més 
original i divertida! Aquest espectacle uneix 
l’animació musical en directe amb un seguit 

Gepa i Nas és un grup d’animació infantil 
format per quatre ex monitores d’un esplai 
de Terrassa. Els seus espectacles són propers 
i participatius amb la mainada, apostant 
per combinar la dansa i el joc durant tota 

17 h 

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

Col·labora: Regidoria d’Esports

Lloc: Parc de Les Morisques

de recursos aquàtics dissenyats expressament 
per tal que cada gota d’aigua reparteixi un 
mar de felicitat! L’actuació finalitzarà amb la 
Festa de l’Escuma.

l’actuació. La gira del 2019 (Emociona’t, 
una aventura de Gepa i Nas & companyia) 
gira entorn de les emocions: un dels seus 
personatges, el Pi, s’ha aixecat sense cap 
color. Durant tot l’espectacle, el públic haurà 
d’ajudar-lo a recuperar-les a partir de danses, 
cançons i jocs.

Escacs gegants
Organitza: Club d’Escacs Sant Quirze

Organitza: L’Estraperlo

Col·labora: Regidoria d’Esports

Lloc: Parc de les Morisques

17 h

Tastet de Marxa Nòrdica

Organitza: Enjoy Nordic Walking

Col·labora: Regidoria d’Esports

Lloc: Parc de Les Morisques

Tastet de Marxa Nòrdica i sessió familiar 
d’aquesta disciplina.
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18 h 

Projecció: Ara Malikian. 
2a part del concert 
“Symphonic a las Ventas”

Organitza: Amics de la Música 

Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal 

Projecció de la segona part d’aquest gran 
espectacle del singular violinista Ara 
Malikian amb el seu grup de sis músics i 
tota una orquestra simfònica de més de 
quaranta intèrprets. Escoltarem i veurem 
temes com “El vals de Kairo” ó una versió 
especial titulada “Aria Bach”. 

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)

Enguany, la Colla celebra el seu 35è 
aniversari amb una cercavila especial.

Inici de la cercavila (19 h).

Recorregut: Plaça d’Anselm Clavé, carrer 
del Mig, carrer Nou, avinguda de Pau Casals, 
carrer U d’Octubre, plaça de la Glosa, avingu-
da Camí del Mas i Parc de Les Morisques.
Lliurament de records i ballada final de colles 
al Parc de les Morisques (20.20 h).17.30 h

18.30 h

20 h

Partit Handbol Veterans

Actuació de Country Mussols  

Organitza: Club Handbol Sant Quirze

Col·labora: Regidoria d’Esports

Lloc: Pavelló municipal

Lloc: Parc de les Morisques 

17.30 h 

Actuació Castellera de les 
colles de Sabadell, Marge-
neres de Guissona i Sant 
Cugat del Vallès
Lloc: Plaça de la Vila 

Cinema cultures: 
La estación de las mujeres

Organitza: Ateneu del Món

Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal

En un poble petit de l’estat de Gujarat (Índia), 
quatre dones s’atreveixen a oposar-se als 
homes i a les tradicions ancestrals que les 

esclavitzen. Alenades per la seva amistat i el 
seu desig de llibertat, s’enfrontaran als seus 
dimonis per somiar amb l’amor d’una manera 
diferent.
*Aforament limitat a 200 persones

19.30 h 

18 h 

Escenari SQV Músics

Taller de flors infantil

Patrocina: SQV Comerç

Organitza: Flors Coronado

Lloc: Rambla de Lluís Companys 

Lloc: Carrer Bonavista, 6 

Un escenari que acollirà les actuacions 
d’algunes de les bandes més populars de 
Sant Quirze del Vallès coordinades per 
l’entitat SQV Músics.
Actuaran: Alea, Blue Apples i Blue 
Monkeys.

Activitat oberta al públic infantil, on es 
farà un taller de manualitats amb flors a 
la seva nova botiga del carrer Bonavista.



20.30 h 

Les milicianes del vers

Organitza: L’Estraperlo

Lloc: Carrer Pintor Vila-Puig, 12

Laia Pedrol, Gemma Fardatxa i Marc 
Serrats ens proposen un viatge pels Països 
Catalans a través de la glosa i la cançó 
popular. Espectacle interactiu i patròti-
co-festiu.

21 h 

21.30 h 

Espectacle: 
“Rodó” dels Chapertons   

Cinema a la fresca: 
El meu veí Totoro

Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

Humor, imaginació i... pneumàtics. Un llen-
guatge universal per a tots els públics. Una 
gran recepta de creativitat... amb el segell 

Dues nenes, Satsuki i Mei, s’han traslladat, 
juntament amb el seu pare, a viure al camp, 
mentre la seva mare es recupera d’una malal-
tia a l’hospital de la comarca. Al bosc proper, 
Satsuki i Mei descobreixen l’existència d’és-

únic de Chapertons. A “Rodó”, tres personat-
ges, a través del joc i l’humor, ens faran viure 
tot un món d’imaginació, poesia i creativitat 
sempre amb els pneumàtics com a protago-
nistes.

sers extraordinaris, els esperits del bosc, que 
només poden ser vistos per persones de cor 
pur. Quan Mei, intentant arribar a l’hospital 
per veure la seva mare, s’extravia, Satsuki 
recorre a  Totoro, el rei del bosc, perquè l’ajudi 
a trobar la seva germana petita.  

Organitza: AV Can Pallàs i Ajuntament

Lloc: Parc de l’avinguda de Can Pallàs

22.30 h

Concert: The Sey Sisters

Lloc: Plaça de la Vila

Sota aquest nom s’amaga un espectacular trio 
de veus negres. The Sey Sisters ens convida a 
viure un sentit viatge musical des del gòspel 
fins la música africana, passant pel soul. Cants 
impregnats de profunda emoció sorgeixen 
de la lluita contra la injustícia, la defensa 
dels drets humans i l’esperança en el futur. 
Les riques harmonies, els cants a capella i les 
seves carismàtiques actuacions es combinen 
per fer reviure l’esperit i l’ànima gòspel amb 
el que volen reivindicar el seu paper com a 
afrodescendents. 
L’any 2015 van treure el seu primer treball 
discogràfic “Let freedom ring” (Temps Record), 
el qual van presentar per tota la geografia 
espanyola durant dos anys, amb una res-

posta molt positiva i entusiasta per part del 
nombrós i variat públic. El setembre del 2018 
treuen el seu segon disc “Rise” (Satélite K), 
que neix de la necessitat d’expressar-se des 
del que són: dones nascudes a Catalunya i ne-
gres amb les seves inquietuds, les seves pors i 
les seves fortaleses. The Sey Sisters, amb una 
indumentària que fusiona la tradició africana 
amb la cultura europea, comparteixen aquest 
projecte amb el pianista i saxofonista Albert 
Bartolomé, amb qui completen un magnífic 
cercle de bona energia i aire fresc que defi-
neixen els seus espectacles.

El concert comptarà amb servei de 
Food Trucks.
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Diumenge 1 de Setembre
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d’11 a 22 h

de 22 a 0 h 

de 21.30 a 23.30 h 

Confetti Led Party   

La llegenda de l’Iskariot. 
Correfoc a càrrec dels 
Diables de Sant Quirze  

Lloc: Pati Escola Purificació Salas (entrada per l’avinguda del Vallès)

Lloc: Exteriors de la Masia Can Feliu (davant del local de Diables)

Adolescents.cat. és una de les comunitats més 
grans i influents pels i les joves de Catalunya, 
aquesta Festa Major son els encarregats d’or-
ganitzar la festa ligth adreçada a adolescents 

Recorregut: av. del Vallès, c. Terranova, c. Pin-
tor Vila-Puig, Ptge. Corraló, c. Pompeu Fabra, 
c. dels Pous, c. Sant Isidre, av. Antoni Gaudí, c. 
Llaurador i Pl. del Sot.

i joves de 13 a 25 anys. Gaudiràs de la sessió 
de DJ’s professionals del programa, anima-
dors, maquillatge fluorescent, disparadors de 
confeti, polseres leds, pluja de samarretes 
d’adolescents.cat i molt més. 

Recomanacions:
· 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.

Espectacle: Festa Major

Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

23.30 h

“Festa Major” és la nova proposta de Lluïsos 
Cobla, amb la col·laboració de la companyia 
teatral Loropardos. Ens proposen un viatge en 
el temps a les Festes Majors dels anys 70 en 
un espectacle ple d’humor, nostàlgia, alegria 

i música. Recordarem les festes majors dels 
envelats, de l’orquestra Plateria tocant “Pedro 
Navaja”, els acudits en castellà i accent català 
de l’Eugenio, la sornegueria de l’Amparo Mo-
reno i, sobretot, les actuacions de La Trinca.

9 h 

9 h 

9 h 

Torneig de petanca 

Matinal de ioga 

Organitza: Satya Centre de Ioga

Col·labora: Regidoria d’Esports

Mercat modernista

Partit Handbol Juvenil 
B Masculí

Organitza: Club Handbol Sant Quirze

Lloc: Rambla de Lluís Companys

Satya Centre de Ioga ofereix dues sessions 
de ioga en paral·lel, una de hatha i una 
altra de dinàmic. Cal portar estoreta de 
ioga.

Handbol Sant Quirze – F.C.Barcelona (Cadet)

Organitza: Club Petanca Sant Quirze

Lloc: Parc de les Morisques

Lloc: Pistes municipals de Petanca

Lloc: Pavelló Municipal

Col·labora: Regidoria d’Esports
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Cursa Popular Solidària
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
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 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 Ca-
sals (darrere l’Ajuntament), ronda d’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. 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 i av. d’Antoni 
Gaudí i tornada per arribar a l’av. de Pau 
Casals. 5000 m.

Inscripcions:  Us podeu inscriure a 
www.santquirzevalles.cat del 19 al 29 
d’agost i de 08.00 a 09.00 del diumenge al 
lloc de sortida. 

Recollida de dorsals:  els dorsals es po-
dran recollir el dissabte 31 d’agost 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.

Nascuts/des entre els anys 2011 i 2013
Nascuts/des entre els anys 2008 i 2010
Nascuts/des entre els anys 2002 i 2007
Nascuts/des entre els anys 1998 i 2001
Nascuts/des entre els anys 1978 i 1997
Nascuts/des abans de 1978

A
B
C
D
E
F

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 

Lloc: Av. Pau Casals darrere de l’Ajuntament

10.30 h 

d’11 a 14 h 

Partit Handbol Juvenil A Masculí

Petit Embassa’t
Sisena edició del festival de música per a 
tota la família. El Petit Embassa’t està pensat 
perquè infants i grans s’ho passin 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.

· Lu Rois (11 h) 
La pianista sabadellenca ens mostra el seu 
treball més fràgil, sensible i delicat abocant la 
seva trajectòria artística, però també l’expe-
riència com a mestra de música per infants i 
després d’haver estat mare. ‘Clarobscur’ és un 
disc de directe proper i embolcallador.

· El Pot Petit (12 h)
De l’Empordà van sorgir aquestes mestres 
i formadors amb esperit d’artistes. Els seus 
espectacles van traspassar fronteres i l’èxit 
fou immediat. Però va ser amb el seu primer 

disc el 2012 ‘Canta amb el Pot Petit’ quan es 
van posar al cor de totes les famílies. Els seus 
directes han esdevingut tota una macedònia 
de ritmes, colors i balls.

·Espais i tallers
Festa d’aigua: remullada per fer passar la 
calor com a final de festa.

Espai lactància, taller de jocs de fusta i 
musicals: amb la col·laboració de Jugaia 
i Moviment Nat: especialistes en nadons. 
Tindrem un espai pels més menuts així com 
una zona on els nens i nenes de 4 a 10 anys 
podran realitzar els seus originals instruments 
de forma manual.

Macrocollage musical: a base de pintura, 
materials reciclats i naturals entre tots els i les 
assistents construirem un collage ben gran. 
Un mosaic en forma de mural per posar color 
a aquesta petita festa de la música dins de la 
Festa Major de Sant Quirze.

Lloc: Parc de les Morisques

Handbol Sant Quirze - Handbol Terrassa.

Organitza: Handbol Sant Quirze

Lloc: Pavelló MunicipalCol·labora: Regidoria d’Esports
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11 h 

11.30 h 

12 h 

11 h 

11 h 

12 h 

Programa de 
Ràdio Sant Quirze

Sardanes amb la Cobla 
Foment de Montgrí 

Missa de Festa Major 

Little Chef

Taller de manualitats

Vermut Musical: Corcs. 
Drum&Organ&Graffiti

Lloc: Plaça Sant Jaume

Organitza: Parròquia de Sant 
Quirze i Santa Julita Lloc: Plaça de la Vila

Organitza: Amics de Ràdio Sant Quirze
Organitza: Dones per Sant Quirze

Organitza: Kids&Us Sant Quirze

Els col·laboradors i col·laboradores del mi-
tjà ens oferiran una retransmissió especial 
per Festa Major.

Oferim el nostre propi taller de cuina, pensat 
perquè els nens i les nenes puguin experi-
mentar amb el menjar, tastin nous sabors i 
descobreixin que cuinar pot ser molt divertit. 
I tot plegat en anglès!  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.

Amb l’actuació de Corcs i graffiti en direc-
te a càrrec de l’artista Werens.

Missa de Festa Major en honor dels nos-
tres patrons Sant Quirze i Santa Julita.

12.30 h

17.30 h

24 rumbes ballables

Taller de percussió africana

Us oferirem un recital ballable amb peces 
instrumentals i cantades, on hi trobareu 
èxits nostrats de La Trinca, Gato Pérez, Ai Ai 
Ai! o La Troba Kung-fú, d’altres clàssics del 
gènere, peces pròpies, importacions occitanes, 
portugueses o brasileres i el ja ric patrimoni 
de rumba diatònica, la subespècie que el petit 
acordió de botons ha generat. També hi sona-
ran estils propers com l’havanera, el calipso, el 
bolero o el garrotín.
Una estona agradable, amb estadis diversos, 

A càrrec d’Iniwaly Ki Fany. El taller-animació 
de percussió Malinke consisteix en iniciar-se 
i familiaritzar-se amb els instruments de per-
cussió propis d’aquesta cultura, entre aquests 

melangiosos, eufòrics, enciclopèdics i distesos, 
on hi podreu sentir les veus dels 3 intèrprets i 
on vetllarem per mantenir una connexió fluida 
amb el públic. Per poc que puguem farem fer 
palmes i cors, a qui li vingui de gust, és clar.

A càrrec de Rafalito Salazar, rumber de 
nissaga lleidatana i mataronina, en Joanet de 
Mataró, percussionista de conjunts de caire 
tradicional ben diversos com Baeturia i el Pont 
d’Arcalís, i Carles Belda, acordionista diatònic 
inquiet.

el Djembé. El desenvolupament del taller està 
dirigit per un músic que, mitjançant les seves 
instruccions, guia als i les participants per 
arribar a tocar unes peces rítmiques  alternant 
cants i marques percussives.

Organitza: L’Estraperlo

Organitza: SQV Músics

12.30 h 

Partit Handbol Sènior 
Masculí 

Col·labora: Regidoria d’Esports

Handbol Sant Quirze – Sarrià de Ter.

Lloc: Parc de les Morisques
Lloc: Parc de les Morisques

Lloc: Parc de les Morisques

Organitza: Club Handbol Sant Quirze

Lloc: Carrer Pintor Vila-Puig, 12

Lloc: Rambla de Lluís Companys

Lloc: Pavelló municipal
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16.30 h  17 h  

19 h 

22è Memorial Antoni 
Mendoza

Concert de Festa Major de 
la Bella Quirze Band

Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal

Col·labora: Regidoria d’Esports

Partits: Juvenil A vs UE Cornella  /  1er Equip 
vs Racing Vallbona.

*Aforament limitat a 200 persones

8è concurs popular 
d’entrepans

Organitza: Sant Quirze Comerç

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

18 h 

19.30 h 

Festa Holi 

Concert Sergi Estella. 
Música Feta A Casa

Lloc: Parc de les Morisques

Enguany a la Festa Holi comptarem amb la 
sessió de DJ Enka, que ens assegurarà una 
divertida tarda de ball mentre petits i grans 
gaudeixen de les tradicionals llençades de 
pols de colors. Durant la festa es repartiran 
gratuïtament 2.000 bosses de colors entre 
els i les assistents.

“Els objectes-instrument em parlen: Des 
d’una guitarra que serveix gots de vi fins a 
una guitarra-tió”. Aquests són només alguns 
dels instruments que toca i construeix en 

Sergi Estella. Ha fet soroll per presentar el seu 
àlbum “Ho superes i et fots”, que parla de 
coses quotidianes: llaunes de cervesa, preser-
vatius caducats o com de difícil és aparcar a 
Barcelona.

Organitza: Organitza: L’Estraperlo

Lloc: Carrer Pintor Vila-Puig, 12

20 h

Concert de la Societat Coral 
Il·lustració Artística

Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal

*Aforament limitat a 200 persones

20.30 h 

Escenari SQV Músics

Organitza: SQV Comerç

Un escenari que acollirà les actuacions 
d’algunes de les bandes més populars de 
Sant Quirze del Vallès coordinades per 
l’entitat SQV Músics.
Actuaran: Bandimore’s i Mr Keaton.

21.30 h

Teatre: “Audiència I-Real” de 
Toni Albà.
Imaginem un estat modern on el cap d’estat 
és un monarca que un dia ha de presidir un 
acte oficial, una AUDIÈNCIA (IRREAL en el 
nostre cas), davant un públic integrat per tota 
la premsa nacional i internacional. Aquest 

personatge fa una insòlita roda de premsa 
on el públic-premsa pot preguntar el que vol 
saber.... Bé, el que volen saber els milions de 
ments innocents que llegeixen i miren la tele 
per “devorar” un món que els fascina...
Advertència:  Qualsevol semblança amb la 
realitat és pura coincidència.

Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

Lloc: Rambla de Lluís Companys

Lloc: Rambla de Lluís Companys 

Organitza: Organitza: Futbol Club Sant Quirze

Lloc: Camp municipal de futbol



22.30 h 

Concert: Roba Estesa

Lloc: Exteriors Masia de Can Feliu

Roba Estesa és un grup de música festiva 
i combativa nascut l’any 2011. Fusiona les 
músiques urbanes i festives amb la instrumen-
tació i melodies folk. Guanyadores del Premi 
Sons de la Mediterrània 2015 (Grup Ende-
rrock), el maig de 2016 treuen el seu primer 
disc “Descalces” (Coopula Records), treball 
que parla de la reivindicació de la realitat 
de gènere en el panorama musical i que fins 
llavors no s’havia representat mai.
El març de 2017, el jove grup Roba Estesa ha 
fet valer les seves nominacions i s’ha em-
portat un pòquer de premis, tres de votació 
popular (millor grup revelació, millor disc de 
folk per “Descalces” i millor cançó de folk 
per “Viu”) i el premi a millor disc revelació 
atorgat per la crítica pel seu disc de debut.

Després de “Descalces” arriba, el març de 
2018, “Desglaç”, un disc de 12 temes que 
busca potenciar la lluita i la presència de 
la dona a gran escala i explicitar el poder 
d’una col·lectivitat. Des d’un punt de vista 
més macro, conviden a l’inici d’una revolució 
col·lectiva des de les individualitats parti-
culars. “Desglaç” (Coopula, 2018) és una 
oda a la col·lectivitat, és coincidir en l’acte 
d’empoderament i en l’experiència del fet 
d’alliberar-se.

Amb una concepció molt clara d’espectacle 
global, Roba Estesa uneix performativitat, 
qualitat musical i posada en escena per con-
vertir la cultura en un espai de transformació 
social.

0.30 h 

Concert: Seguirem. Tribut 
A Obrint Pas
El 21 de març de 2013, el grup valencià 
Obrint Pas, anuncia la seva aturada temporal 
indefinida després de 20 anys de concerts. 
Seguirem, format per 9 músics amb trajectòria 

dilatada a altres formacions musicals d’estil 
similar, reprodueixen de la manera més fidel 
els arxiconeguts temes d’Obrint Pas, amb un 
directe carregat de força, energia i espectacle 
que us farà reviure «aquelles nits d’estiu 
quan no teníem res».

Lloc: Exteriors Masia de Can Feliu



Dilluns 2 de Setembre
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d’11 a 14 h

d’11 a 14 h

d’11 a 14 h

Taller animació de kapla

Peixos, el parc lúdic de la 
mediterrània

Espai bebè

El Kapla és un joc pedagògic de construcció a 
partir d’unes peces rectangulars de fusta de pi 
de la mateixa mida. Crea curiositat, desen-
volupa la imaginació, l’esperit d’equilibri i la 

Un parc interactiu on els i les participants de 
totes les edats podran jugar i crear, al mateix 
temps que coneixeran el nostre Mediterrani i 
el que ens aporta. Per una banda, la natura, 

Espai per a infants de 9 mesos a 3 anys 
on les sensacions són les protagonistes. 
Mitjançant el joc, els i les infants estimu-
len diferents sentits  (tacte, oïda, vista…) 
i exerciten la psicomotricitat dins d’aquest 
espai acollidor.

concentració. Comptarem amb 15.000 peces 
per jugar en un laboratori de construccions on 
gent de totes les edats podran experimentar 
tot jugant amb el suport de dos especialistes 
en Kapla.

la vida al mar, els peixos i altres éssers vius, 
els coralls…i, per altra banda, el comerç, els 
oficis de la pesca, la botigueta del peix, la 
llotja… tot això en un espai lúdic delimitat i 
amb missatges positius sobre què podem fer 
per mantenir el nostre mar sa i net.

Lloc: Parc de les Morisques

Lloc: Parc de les Morisques

Lloc: Parc de les Morisques
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d’11 a 14 h d’11 a 14 h

13 h

18.30 h

Juga i juga

Vermut musical

Exhibició de dansa del 
gimnàs Montserrat Creus

Taller de maquillatge
45 jocs tradicionals per potencial l’equilibri, 
l’agilitat i l’habilitat i 12 jocs gegants per 
tots els gustos i edats. Xanques, estirar la 
corda, diàbolos, qui és qui, bitlles, el joc de 
l’oca i molts més!

Amb l’actuació de Josep Maria Cantimplo-
ra, cantautor anònim. Originari de Rupit 
(Osona), reivindica l’autoria de bona part 
dels principals temes més populars de la 
música espanyola del segle XX.

D’animal, de monstre, de pirata, de 
superheroi o  superheroïna...i molt més! 
Pinta cares i un camerino ple de disfresses, 
perruques i barrets.

Lloc: Parc de les Morisques

Organitza: L’Estraperlo

Lloc: Carrer Pintor Vila-Puig, 12 Lloc: Parc de les Morisques

Lloc: Parc de les Morisques

19.30 h

Espectacle: “Music on cycle” 
de LaDinamo
L’asfalt es converteix en un escenari impro-
visat. Un vehicle fet de bicicletes rovellades 
transporta 7 músics que reparteixen Funk 
a tot aquell qui es creua al seu camí. La 
intensitat musical hipnotitza els i les vianants, 

l’actitud dels músics és frenètica i la improvi-
sació constant fa el moment irrepetible. Així 
és LaDinamo, pura entrega a cada cantonada, 
música infinita i passió desbordada. 
   Amb el suport:

Lloc: Parc de les Morisques

20 h

22.30 h

Sopar de cloenda de 
Festa Major 

Castell de focs

Sopar de cloenda de Festa Major amb 
botifarrada popular, a càrrec de les entitats 
locals. 
Preu: Botifarra 2 €  
 Aigua 1 €
 Refresc/cervesa 1,50 €                

A càrrec de Pirotècnia Tomàs.             

Lloc: Rambla de Lluís Companys

Lloc: Rodalies del Parc de les Morisques

21 h

Cantada d’havaneres amb el 
grup “Les Anxovetes” 
Cantada d’havaneres amb el grup “Les 
Anxovetes” i rom cremat per a tothom a 
càrrec de les àvies i avis del Casal.

Lloc: Parc de les Morisques

19.30 h

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





Barraques 31 d’agostBarraques 30 d’agost

de 16 a 21 h

de 23.15 a 0 h

de 2.30 a 5 h

Mostra de Cultura Urbana

Concert: El Proyecto

PD Magenta

Organitza: Coordinadora de Barraques 

Organitza: Coordinadora de Barraques 

Organitza: Coordinadora de Barraques 

Lloc: Masia de Can Feliu 

Lloc: Parc de Can Feliu 

Lloc: Parc de Can Feliu 

Mostra de graffittis, batalles de gallines i 
galls, micro lliure i concerts de rap, entre 
altres.

El Proyecto és el segon grup finalista del 
concurs de grups locals.

d’11 a 21 h

DUB
de 14.30 a 19 h

Macarronada i jocs florals 
Concurs la pedreta i lo pedrot, estirar la 
corda i titius.

de 22 a 22.45 h

Concert: DeFarra

Organitza: Coordinadora de Barraques 

Organitza: Coordinadora de Barraques 

Lloc: Parc de Can Feliu

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

Grup del Vallès finalistes del concurs de 
grups locals organitzat per la Coordinadora 
de Barraques.

de 0.30 a 2.30 h

Concert: La Banda del Coche 
Rojo
Considerats un dels millors grups de 
versions de Catalunya, aquest 2019 tornen 
a Sant Quirze per fer ballar la gent fins la 
matinada. 

Organitza: Coordinadora de Barraques 

Lloc: Parc de Can Feliu 

Organitza: Coordinadora de Barraques 

Lloc: Parc de Can Feliu
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de 22 a 0.30 h

de 2.30 a 5 h

Concert: Mashup Party

DJ Surda

Organitza: Coordinadora de Barraques 

Organitza: Coordinadora de Barraques 

Lloc: Parc de Can Feliu

Lloc: Parc de Can Feliu

Amb ells escoltaràs la música que més t’agra-
da com mai l’havies experimentada. Són únics 
i inimitables. Agafen les millors parts de temes 
arxiconeguts (dos, tres, quatre o els que es 

Descobreix la fórmula Surda, mètode 
enginyós i sorprenent per parts iguals de 
barrejar cançons: el mashup.

d’1 a 2.30 h

Concert: El Diluvi
El grup valencià presenta el seu darrer 
disc “Junteu-vos” amb el que no ha parat 
de fer gira durant aquest 2019. El Diluvi 
es defineix com a un grup de música de 
folk modern que fusiona diversos estils 
musicals com cúmbia, reggae, rumba, folk 
i música tradicional o d’arrel valenciana  
Apunta’t al Mestissatge Mediterrani! 

Organitza: Coordinadora de Barraques 

Lloc: Parc de Can Feliu

vulguin) i les combinen per crear una cançó 
nova, única i sorprenent en rigorós directe.



Altres activitats

de 17 a 1.30 h
Del 29 d’agost al 

2 de setembre

Del 15 al 22 de 
setembre

Fira d’atraccions
Cada dia, de 19 a 20.30 hores, les atrac-
cions apagaran llums i música per al gaudi 
de les persones amb Trastorn de l’Espectre 
Autista (TEA).

Lloc: Recinte Firal

de 19 a 21 h

Exposició: 25 anys del 
Cercle de Cultura

Lloc: Casa de Cultura Vila-Puig

Aquest any se celebren els 25 anys del 
naixement de l’associació Cercle de Cul-
tura, entitat que tenia per objectiu que els 
santquirzencs i les santquirzenques po-
guessin realitzar  tot tipus de manualitats i 
activitats artístiques i, sobretot, que fos un 

lloc de trobada. Durant aquest anys, l’entitat 
ha organitzat sortides culturals, exposicions 
i ha col·laborat amb els actes promoguts per 
l’Ajuntament. Després de 25 anys, l’entitat 
continua amb la mateixa il·lusió i per això ens 
ofereix una mostra de treballs que els i les 
seves associades han realitzat al llarg de la 
història del Cercle de Cultura.
Inauguració: 14 de setembre, a les 19 h.





21 h

Hissada de l’Estelada
Lloc: Parc de les Morisques

20 h

22 h

11 h

12 h

11.45 h

Marxa de Torxes per la 
Independència

Teatre: Els darrers dies de la 
Catalunya republicana. 

Ofrena floral

Cercavila de la Colla de Gegants i Grallers de Sant Quirze

Actuació Societat Coral 
Il·lustració Artística

Organitza: SQV per la Independència

Lloc: Plaça d’Anselm Clavè

Lloc: Plaça 14 d’abril

Lloc: Plaça 14 d’abril

Lloc: Plaça 14 d’abril

Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal

Aquesta obra és la narració verídica d’uns 
dies dramàtics viscuts per l’escriptor, historia-
dor i polític, Antoni Rovira i Virgili, quan entra 
en fase culminant l’ofensiva final de Franco 
contra Catalunya. Narració de l’angoixa, la 
desfeta i l’èxode dels catalans i catalanes, que 

Recorregut: Plaça 14 d’abril, Rambla de Lluís Companys i Parc de les Morisques.

han estat les principals víctimes de la guerra 
encesa a Espanya per l’alçament militar de 
l’any 1936.
Actor: Jordi Hervàs Solà
Violoncel·lista: Mariona Tuset o Gabriella Mezö 
van Reeken
Direcció escènica: Marc Hervàs
Entrades a http://entrades.santquirzevalles.cat

10 de setembre

11 de setembre

Actes diada nacional




