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L’Ajuntament renova el jocs infantils del parc de Can Feliu, el Sot, El Turonet
i la Ribera
Aquesta actuació se suma als treballs de manteniment que s’estan duent a terme
aquests dies
L’Ajuntament ha instal·lat nous jocs infantils a tres parcs del municipi: parc de Can Feliu,
davant de la Biblioteca Municipal; parc del Sot, i parc d’El Turonet. Els nous elements
incorporen jocs de trepa, amb pilars de fusta i corda i se sumen als ja existents en aquests
espais.
Així mateix, també es preveu substituir el joc combinat de gronxador i tobogán del parc de la
Ribera (can Pallàs) per un de nou, donat que aquest es troba molt malmès. D’aquesta
manera, segons el regidor de Manteniment de l’Espai Públic i Infraestructures, David
Caminal, “el nostre objectiu és oferir espais de qualitat per als infants a l’espai públic. Per
aquest motiu treballem per mantenir en bon estat els equipaments dels parcs i, alhora, els
donem un valor afegit amb la instal·lació d’infraestructures que aporten noves experiències”.
Els treballs de manteniment dels jocs infantils de fusta van començar fa unes setmanes i es
centren a aplicar una barreja d’olis naturals que impregnen, nodreixen i protegeixen la fusta
exposada al sol i que amb el pas del temps ha perdut brillantor i color. D’aquesta manera
l’aplicació augmenta la resistència als raigs UV. Es preveu que passades les festes totes les
actuacions estiguin completament acabades.

Sant Quirze del Vallès es prepara per gaudir de les festes nadalenques amb
una àmplia programació
Els Pastorets, la nit de Cap d’Any familiar o la Cavalcada són algunes de les
activitats més destacades

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha preparat una àmplia programació per als propers
dies. El Cicle Nadalenc, que va començar amb la Festa de Benvinguda al Nadal, acull un any
més múltiples propostes que s’allarguen fins el 12 de gener i tenen un eix que les vertebra:
les tradicions populars.
Els Pastorets
Els Pastorets infantils arriben enguany a la seva tercera temporada. Es tracta d’una obra
dirigida per Albert Gonzàlez que portarà els dies 21 i 22 de desembre a la sala Josep Brossa
de La Patronal aquest referent català. Actors i actrius del poble explicaran les aventures i
desventures de dos aprenents de pastors, Lluquet i Rovelló, que hauran de lluitar contra
Satanàs i els seus diables per tal que no impedeixin el naixement de l’infant Jesús. Els
Pastorets Sant Quirze, amb el suport de l’Ajuntament, han treballat de valent aquesta
temporada per oferir una posada en escena de gran qualitat.
Els Pastorets tornaran a pujar a l’escenari el dia 12 de gener, també a les 18 hores a la
Patronal.
Les entrades es poden comprar al següent enllaç: www.entrades.santquirzevalles.cat.

Cap d’any familiar
La plaça de la Vila acollirà el dia 31 de gener al matí, a partir de les 11.30 hores una festa
per acomiadar l’any. En Roger Canals i Cia. portaran el seu “Rebooombori” de música i humor
al municipi. Un espectacle d’animació per gaudir en família d’aquest grup d’alt voltatge. A
les 12 hores s’escoltaran les dotze campanades i es donarà la benvinguda al nou any.
L’Associació Sant Quirze Comerç col·labora en aquest acte regalant un cotilló de Cap d’Any
als infants assistents.
Campament Reial i Cavalcada
Abans de rebre a Ses Majestats Els Reis d'Orient la tarda del 5 de gener, l’Ambaixador Reial
instal•larà el seu campament a la plaça d’Anselm Clavé i obrirà portes els dies 2, 3 i 4 de
gener, de 17 a 20 h. Amb ell vindran els embolicadors de regals, els carboners i els nens i
les nenes que s’hi acostin podran participar en el bosc dels desitjos, en un taller de fanalets

i moltes sorpreses més! L’Ajuntament organitza aquesta iniciativa amb la col•laboració de
Sant Quirze Té Vida i Sant Quirze Comerç.
La Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient començarà a les 18 hores a l’av. dels Països
Catalans, després que Els Reis arribin a l’estació dels FGC. Allà els rebrà l’Alcaldessa,
Elisabeth Oliveras, acompanyada dels regidors i regidores del consistori. El recorregut
continuarà per la rambla de Lluís Companys, av. Camí del Mas, c. Sabadell, c. Vallcorba,
rotonda FGC i av. de Pau Casals. Una vegada finalitzi, els Reigs faran l’adoració al Pessebre
Vivent de la Parròquia i recolliran les cartes dels nens i nenes a la plaça d’Anselm Clavé. En
aquest punt l’Alcaldessa els lliurarà les claus de totes les llars del municipi perquè puguin
fer la seva feina durant tota la nit.
A Les Fonts la cavalcada passarà pels carrers del barri, iniciant el seu recorregut al Centre
Social de Les Fonts (c. Santa Teresa, 1).

Nadales, concerts i Tions
L’escola El Turonet ofereix demà una cantada de Nadales al centre, encara amb motiu de La
Marató. D’altra banda, els Amics de la Música han organitzat també una sessió de Nadales
combinades amb Jazz demà al Celler de Can Barra. La banda santquirzenca Blue Apples
oferirà un repertori molt especial.
També aquesta tarda joves i adolescents podran cagar el Tió a la Masia de Can Feliu. A partir
de 12 anys es podran acostar al centre cívic per fer servir el bastó i després, berenar.
La Societat Coral Il·lustració Artística ofereix dissabte un concert a l’Església Nova. Es tracta
d’una sessió solidària, doncs a l’entrada caldrà fer un donatiu d’aliments de llarga durada
que es destinaran a Càritas Sant Quirze.

Puja al Trenet!
Aquests dies l’Associació Sant Quirze Comerç i l’Ajuntament proposen a tothom un passeig
pels carrers del municipi en un trenet de Nadal. La durada serà de 10 dies a partir del 24 de
desembre, incloent la participació del Trenet a la Cavalcada de Reis. Per pujar-hi, caldrà
aconseguir els tiquets comprant un mínim de 10 euros a les botigues del poble associades
a aquesta iniciativa.

Podeu consultar el detall de la programació del Cicle Nadalenc al web municipal,
www.santquirzevalles.cat.
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