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La campanya de recollida de joguines i contes dóna el tret de sortida al Mes de la
Solidaritat
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès tria els drets humans com a eix central d’aquesta
edició

El proper dilluns dia 4 comença la campanya de recollida de joguines i contes de segona mà
per al Mercat Solidari que tindrà lloc el 17 de novembre. Des de dilluns i fins al 15 de
novembre es recolliran joguines i contes en els següents punts: a les escoles Pilarín Bayés,
Purificació Salas, El Turonet, Lola Anglada, Taula Rodona, Onze de Setembre; escola bressol
municipal El Patufet, escola bressol El Picarol Blau; Llar d’Infants La Marieta; Biblioteca
Municipal; Escola d’Adults l’Olivera; Espai Maria Mercè Marçal; poliesportiu municipal; Elm’s
School; FIAC Sant Quirze; i Kids and Us.
Aquestes joguines es vendran el dia 17 de novembre al parc de les Morisques en el marc de
les activitats programades pel Mes de la Solidaritat. Recordem que aquesta iniciativa centra
enguany la seva programació en els Drets Humans i esdevé un dels projectes molt
consolidats al municipi, gràcies a l’organització de l’Ajuntament; la Mesa de Solidaritat,
formada per l’Ateneu del Món, Acció Solidària del Vallès, Cooperación y Ayuda i Nuevos
Pasos; i amb la col·laboració de la Plataforma Benvingudes Refugiades. Segons l’alcaldessa,
Elisabeth Oliveras, “la recollida de joguines dóna el tret de sortida a aquesta campanya i pica
no només a totes les portes de totes les llars santquirzenques sinó també a les consciències,
fent palès que tots els infants tenen dret a les mateixes oportunitats, i això inclou la formació
i el joc. Com a administració una de les nostres múltiples accions s’ha de concentrar en la
incidència política pels drets de la infància, treballant-los des de les aules i l’educació”.
L’acte central omplirà el dia 17 el parc, amb activitats d’11 a 14 hores. Hi haurà propostes
d’oci infantil, espectacles, i una actuació musical a càrrec dels “Blues Captain”. A la tarda,
la sala Josep Brossa de La Patronal acollirà el Teatre “Quimera”, una actuació solidària que
recollirà diners per a projectes de l’Ateneu del Món.

Altres propostes
El dia 15 de novembre es podrà veure a La Patronal “La piedra de la paciència”, emmarcada
en el cicle de cinema “Cultures”.

L’acte que clourà la programació serà la lectura dels contes solidaris que durant els deu
últims anys han participat en la iniciativa. Serà a la Biblioteca Municipal, a les 12 hores.

Sant Quirze del Vallès celebra avui Castanyada i altres propostes més disbauxades

Sant Quirze es tenyeix de tradició i alhora diversió terrorífica aquest 31 d’octubre. El centre
cívic Can Feliu pren el nom de “Masia diabòlica” per acollir diverses propostes per al jovent,
organitzades des del Servei de Joventut Canya Jove. D’una banda, avui tindrà lloc un taller
de panellets, de 16.30 a 18 hores. A continuació, la professional del sector Mireia Basachs
ensenyarà tècniques de maquillatge i caracterització per lluir ferides que semblin reals...
maquilla’t
per
fer
por!
Des de les 18 i fins les 20 hores el grup de Colibrís del servei d’atenció diürna muntarà una
paradeta
de
castanyes.
El punt i final a la jornada el posarà el Túnel del terror, que aquest any es transporta a dins
de
la
Masia
Can
Feliu.
Taller
per
aprendre
a
torrar
castanyes
El Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze del Vallès i l'Ajuntament organitzen, com es
tradició, un taller per aprendre a torrar castanyes i moniatos adreçat als nens i les nenes.
Aquest taller és gratuït i tindrà lloc el divendres 1 de novembre, d’11 a 13 hores, a la rambla
de Lluís Companys, just davant de la porta d’entrada del Parc de les Morisques. Membres
de l'entitat ensenyaran com torrar aquests productes de forma tradicional.
Durant tot el dia d’avui hi haurà parades de venda de castanyes instal·lades a les rodalies
del parc de les Morisques. Es mantindran en aquest espai fins l’1 de novembre.

Horari cementiri municipal
Recordem que durant la jornada de Tot Sants l’horari del Cementiri Municipal de Sant
Quirze del Vallès és el següent: de 9 a 18 hores. Aquest s’allarga fins al 31 de març.
L’adreça del cementiri és carrer de Pallars, s/n, a la rotonda que conflueix amb el carrer de
Moianès.
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