
L’Aplec de Sant Feliuet forma part de la tradició 
i la cultura de Sant Quirze. Des dels anys 20, 
en el marc d’aquesta festa, es reunien colles 
sardanistes, corals, entitats i agrupacions del 
municipi  i dels voltants.

Des de fa uns anys, s’ha volgut recuperar l’Aplec 
de Sant Feliuet, transformant-lo de nou en un 
espai de trobada i participació entre les entitats  
i la ciutadania amb l’objectiu de conservar la 
memòria històrica del nostre poble i compartir 
una jornada lúdica i cultural en un entorn natural.

Al matí, us esperem a tots a la plaça de la 
Vila, a les 9.30 h. on els Diables de Sant Quirze 
donaran el tret de sortida  amb una tabalada. 
Després acompanyats del Club Excursionista 
de Sant Quirze ens encaminarem cap a Sant 
Feliuet.

També podeu arribar-hi en cotxe: per la 
carretera de Rubí C-1413. Sant Feliuet està situat 
molt a prop de l’entrada de Rubí. Agafeu el 
trencall que trobareu a la dreta, passat el pont 
de l’autopista.
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Col·labora: 
Diables de Sant Quirze | Club Excursionista de Sant Quirze del Vallès | Colla Gegants i 
Grallers de Sant Quirze | Colla Gegants i Grallers de Les Fonts | Societat Coral Il·lustració 
Artística | Sant Quirze Vallès  Natura | Associació Cultural Mandukos | Casal d’ Avis de 
Sant Quirze | Sant Quirze Bàsquet Club| Club de Petanca | Deporting Club Serra de 
Galliners | Cofradía de la Virgen de la Cabeza

• Cantada de Goigs de Sant Feliuet
Quan? 12 h. 
On? A l’ermita, a càrrec de la 
Societat Coral Il·lustració Artística 

• Ball de gegants,
protagonitzat per  les colles de 
gegants i grallers de Sant Quirze i de 
les Fonts
Quan? 12.30 h. 

• Audició de sardanes, 
amb  la Cobla de Terrassa
Quan?13 h.

• Mostra d’arrossos,
a càrrec del Casal d’Avis i servei de 
bar a càrrec dels Mandukos
Quan? 14 h.

Durant tot el matí:
• Jocs infantils  a càrrec de Diables 
de Sant Quirze i Sant Quirze Natura
• Activitats esportives per a petits 
i grans organitzades per de Sant 
Quirze Basquet Club
• Bitlles catalanes a càrrec 
de Deporting Club Serra de Galliners
• Melé de petanca a càrrec del 
Club de Petanca
• Per més informació: 

Telèfon 
937 216 882 

Correu electrònic 
aj238.culturavilapuig@sqvalles.org 

Programa d’activitats
www.intus.cat

Malgrat que l’Ajuntament portarà taules i cadires, no podem precisar que n’hi hagi per 
tothom, per tant, si us és possible, porteu la infraestructura que pugueu necessitar.


