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Emotiu homenatge a les persones nonagenàries i centenàries del municipi
Joves de l’Institut Salas i Xandri van recordar ahir les trajectòries d’avis i àvies en un acte
institucional a La Patronal
La Sala Josep Brossa de la Patronal es va omplir ahir per homenatjar un total de 23
persones nonagenàries i un centenari. Set alumnes de l’Institut Salas i Xandri van
participar en l’acte, llegint les trajectòries personals de cada avi o àvia, explicant les seves
aficions i personalitats i donant un caliu molt especial a l’homenatge, doncs dues
generacions van compartir espai i records.
L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, acompanyada per la regidora de la Gent Gran, Roser
Costa, i els regidors Albert López i Marta Baldrich, van lliurar les plaques commemoratives
i un detall. La Mesa de la Gent Gran, i els representants de l’Associació del Casal d’Avis,
van col·laborar de manera especial lliurant-los flors. L’Alcaldessa va agrair l’assistència de
tothom, i va destacar especialment “l’esforç, la lluita i l’empenta d’aquestes nonagenàries
i nonagenaris i del centenari, més els que visitarem a les residències i domicilis els propers
dies, per arribar fins aquí. Unes trajectòries que hauran tingut bons i no tan bons moments
però que han continuat endavant. Nosaltres, com a administració, hem d’acompanyar-los,
i hem de treballar per una gent gran amb els serveis i les assistències necessàries”.
L’acte va cloure amb l’actuació de la Coral del Casal Serra de Galliners, que va interpretar
“Llibertat”. Finalment, un aperitiu va permetre les famílies assistents i els homenatjats
compartir conversa.
Les visites a les residències Llar d’Avis i Assís les faran avui l’Alcaldessa i la regidora de la
Gent Gran. Demà es desplaçaran a diversos domicilis per veure les persones nonagenàries
amb mobilitat reduïda.
Podeu veure les fotografies de l’acte al Flickr de l’Ajuntament, a la página web:
www.santquirzevalles.cat

Les Fonts es prepara per viure la seva Festa Major
La recepció ciutadana de dijous obre una programació que contempla actes per a tota la
família
Les Fonts viurà del 3 al 6 d’octubre la seva Festa Major. La inauguració de l’exposició “Luz
y vida” d’Isabel Miguel Valverde al vestíbul del centre cívic Torre Julià obrirà la programació
demà dijous. De fet, a continuació tindrà lloc la recepció ciutadana a la sala d’actes del
mateix equipament.
Les activitats continuaran divendres a la tarda, amb exhibició de karate a la pista
poliesportiva, masterclass de zuma i Nit Jove. No faltarà la tradicional xocolatada de tarda
al passeig de la Riera, entre altres propostes.
Un dissabte per a tothom
La cursa popular solidària de dissabte a la tarda serà una de les protagonistes de la
jornada. Com sempre, el passeig del Ferrocarril acollirà la sortida d’aquest esdeveniment
esportiu, que se suma a una matinal amb tornejos de 5X5 de futbol, i bàsquet.
Cal remarcar que dissabte al matí s’inaugurarà una nova Font, un acte institucional que ha
esdevingut una tradición. Es tracta de la Font Bellavista. Serà a les 12 hores.
Les propostes infantils també centraran bona part de la programació d’aquest dia, des de
concurs infantil de dibuix del matí, d’11 a 13h fins a l’animació amb Jaume Ibars de la
tarda.
El vespre s’estrenarà amb unes havaneres amb la Corranda, i una sessió de ball amb DJ,
tot a la pista poliesportiva.
Diumenge de tradició i cultura
La Fira d’artesans de les Fonts i el mercat de segona mà obren un diumenge especialment
tradicional. El carrer de Josep Mitats s’omplirà de paradetes amb productes de tot tipus.
Com a element tradicional no faltarà el Cercavila de la colla gegantera de Les Fonts i les
colles convidades, a les 11 del matí. La plantada serà a la parròquia Nostra Sra. del Roser.
El migdia servirà per agafar forces i menjar una de les tradicionals paelles de la
demostració que l’APV Les Fonts organitza cada any al pati del CEIP Pilarín Bayés. A la
tarda la pista poliesportiva acull l’exhibició de balls de saló, flamenc, salsa i altres
modalitats.
El dia finalitzarà amb el concert de La Penúltima i el tradicional castell de focs.
Altres activitats
La programació també inclou altres propostes que allarguen la programació fins al 12
d’octubre, amb la caminada popular de Les Fonts a Sant Feliuet, o el partit de petanca de
la UD Les Fonts diumenge 13 d’octubre.
Les Fonts

Les Fonts és un nucli de població situat en la confluencia de dues rieres, les Arenes i del
Palau, i pertany a dos municipis: Sant Quirze i Terrassa, amb una población total de més
de 4.600 habitants. D’aquests 2278 pertanyen actualment a Sant Quirze.
Podeu consultar la programació detallada al web de l’Ajuntament:
www.santquirzevalles.cat.

Convocatòries
Demà dijous, 3 d’octubre, tindrà lloc la recepció ciutadana de Festa Major de Les Fonts, a
les 20 hores. Serà a la sala d’actes del centre cívic de Torre Julià i és oberta a tota la
ciutadania.
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