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El cap de setmana a SQV
Propostes culturals i a l’aire lliure omplen l’agenda dels propers dies
L’agenda d’activitats d’aquest proper cap de semana a Sant Quirze del Vallès es
presenta protagonitzada pel teatre, les propostes infantils i també, les iniciatives a
l’aire lliure.
Onze al Teatre estrena "Un joc perillós"
La companyia santquirzenca Onze al Teatre, que enguany celebra els seus 10 anys,
estrena aquest cap de setmana la seva darrera producció "Un joc perillós” a la Sala
Josep

Brossa

de

la

Patronal.

L'obra, dirigida per Núria Colás i Ota Vallès, es representarà aquest dissabte 18 de
gener a les 20 hores i diumenge 19 a les 18 hores. Les entrades tenen un preu de
6€ i de 5€ per als socis i sòcies de l'Espai d’Arts Escèniques i les persones menors
de

18

anys.

Es

poden

adquirir

anticipadament

a

http://entrades.santquirzevalles.cat. Els beneficis aniran destinats a material
sanitari

pel

projecte

Maternitat

de

Thiobon.

La representació de l'obra està organitzada per Onze al Teatre, Espai d’Arts
Escèniques, Acció Solidària del Vallès i Cooperación y Ayuda amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Ludotarda a Les Fonts
Aquesta tarda a partir de les 17 hores els adolescents i joves a partir de 12 anys
poden gaudir d’una sessió de jocs de taula al centre cívic de Torre Julià, a Les Fonts.

Hi trobaran el Catan, Cluedo, El Llop... Les inscripcions es poden gestionar enviant
un correu electrònic a: espaicanyajove@santquirzevalles.cat.

Hora del conte
La Biblioteca Municipal acull demà una nova sessió de l’”Hora del Conte”. La Clara
Gavaldà explicarà “A l’aventuraaaaaa!!!!”, una història sobre elefants, cocodrils i
aneguets... La sessió s’orienta a infants fins als 4 anys. Més detalls, al web municipal:
www.santquirzevalles.cat.

Sortida d’Els Caminantes de Les Fonts
Aquesta entitat reprèn l’any amb energies i continua amb la Ruta dels Monestirs. El
proper diumenge faran la 3a etapa d’aquest recorregut. Esperen les persones que
vulguin participar-hi a les 8.30 hores davant de l’església del barri.

Atenció a les temperatures!
Aquest cap de setmana es preveu una baixada de les temperatures i precipitacions
a partir de dissabte a la nit. Dilluns arriba un temporal de pluja i vent, que també
emblanquinarà alguns indrets del país a cotes baixes. Tot i que les previsions, ara
per ara, indiquen que és poc probable que nevi al nostre municipi, l'Ajuntament
treballa coordinant un ampli dispositiu que estigui preparat en cas de nevades.
(Informem 15 gener i web municipal) i informa sobrediversos consells que, des de
Protecció Civil, es recomanen en cas de neu.

Segueix-nos:
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