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Els Pastorets infantils tornen a actuar diumenge a la Patronal
Aquesta darrera posada en escena clou també la programació del Cicle
nadalenc
Els Pastorets infantils de Sant Quirze del Vallès tanquen la tercera temporada el proper
diumenge dia 12 de gener, i posen així el punt i final a la programació del Cicle nadalenc.
Pastorets Sant Quirze, amb la col·laboració de l’Ajuntament, tornarà a trepitjar l’escenari de
la sala Josep Brossa de la Patronal a les 18 hores de diumenge per explicar 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 impedeixein el naixement de l’infant Jesús. El
director santquirzenc Albert Gonzàlez, ha portat ja a escena aquesta obra, els dies 21 i 22
de desembre, gràcies a l’actuació dels joves actors i actrius del poble. Ara, clouen temporada
consolidant-se com un dels actes més significatius de la programació nadalenca.
Recordeu
que
podeu
comprar
http://entrades.santquirzevalles.cat.

les
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aquest

enllaç:

L’Ajuntament disposa contenidors per a la recollida dels arbres de
Nadal
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès recorda que els arbres de Nadal i les restes
vegetals es poden dipositar als contenidors habilitats en els següents punts:






passeig del Ferrocarril amb carrer de Santa Anna, mitja temporada a cada
banda de les vies.
c. dels Avets amb c. dels Pins.
pg. de Can Barra amb c. del Prat.
rda. d'Arraona amb av. de can Pallars.
camí de Can Corbera amb c. de la Verge de Montserrat.

El passat mes de novembre es van col·locar aquests contenidors, de caixa oberta,
per tal de cobrir la temporada d’esporga d’arbrat i arbustives i ara serviran per a la
retirada d’arbres de Nadal.
També s'hi poden dipositar branques que hagin servit de decoració nadalenca. Tant
els arbres com les branques han d'estar nets d'elements ornamentals.

Recordem que la recollida de restes vegetals es fa també habitualment a la
Deixalleria Municipal. Per aquest motiu, si els contenidors són plens, malgrat que les
buidades són freqüents, les restes es poden portar a la deixalleria, al c. Menorca s/n,
o bé a la deixalleria de Can Casanovas, a la ctra. de Gràcia a Manresa (ctra. de Rubí)
km
23.
L'objectiu de la recollida diferenciada de les restes vegetals és reduir els
abocaments, d'aquest material, a la fracció resta, i d'aquesta manera poder reciclar
les restes vegetals en una planta de compostatge, juntament amb la fracció orgànica.

Recordeu
La Sala Josep Brossa inicia el cicle de cinema Documental del Mes
"Els testimonis de Putin" obre la nova programació del gener
Aquest dijous 9 de gener, a les 19 hores, s'inicia el cicle de cinema "El Documental del Mes"
a la Sala Josep Brossa de la Patronal. “Els testimonis de Putin”, de Vitaly Mansky (2018),
estrena la programació, descobrint les principals causes que van fer pujar Putin al poder.
Cada mes s'estrenarà una pel·lícula documental internacional de qualitat, de temàtica i
procedència diversa i reconeguda en els més prestigiosos festivals del gènere. L'Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès organitza aquesta iniciativa per acostar el gènere documental al
gran públic. L'entrada per gaudir de les sessions és gratuïta i podeu reservar les vostres
localitats a http://entrades.santquirzevalles.cat.
Les properes projeccions seran: “Chris the Swiss”, d’Anja Kofmel, el 6 de febrer; i “Cachada”,
de Marlén Viñayo el 12 de març.
El Documental del Mes és una iniciativa de DocsBarcelona, nascuda en el marc del projecte
europeu CinemaNet Europa, l’any 2004, que té per objectiu acostar el gènere documental
al màxim nombre d’espectadors possible i incrementar la presència del documental a les
pantalles cinematogràfiques. Cada mes estrenen una pel·lícula documental internacional de
qualitat, de temàtica i procedència diversa, a més de 70 sales de Catalunya, la resta de
l’Estat espanyol, Xile i Colòmbia.
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