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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès treballa per solventar els
darrers desperfectes del temporal a la via pública
El vent i les fortes pluges han portat una acumulació de 120l/m2
d’aigua en tres dies

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès treballa ara en la neteja i condicionament de
la via pública, resolent les darreres incidències que el temporal ha generat al
municipi. Després de resoldre les més de 30 incidències que aquests dies han sorgit
en diversos punts, especialment d’arbres caiguts i pals elèctrics malmesos, ara
s’acaben de netejar els carrers i els embornals.
L’episodi Glòria ha acumulat un total de 120l/m2 en tres dies, amb vents superiors
als 60 quilòmetres per hora. Tant la brigada municipal, com la Policia Local, Protecció
Civil i personal tècnic de l’Ajuntament han treballat coordinadament durant aquestes
jornades perquè les condicions meteorològiques provoquessin el mínim d’incidents
entre la població. Ara, després d’una nit i matinada intenses, Sant Quirze ha reprès
la normalitat, i els equipaments la seva activitat. Ja ahir van obrir les portes el
poliesportiu municipal i els centres cívics, així com la biblioteca. També van reprendre
la seva normalitat les activitats esportives municipals. Avui, es mantenen però les
zones encintades com ara l’accés a les rieres, per donar temps a què el terreny
s’assequi.
El parc de les Morisques s’ha mantingut tancat fins avui a les 13 hores, moment en
què s’ha valorat que no existia cap perill per a la població i el terreny es trobava més
sec. Per contra, el cementiri municipal romandrà tancat avui i part del dia de demà,
fins que s’acabin les feines de retirada de branques.

Sant Quirze del Vallès reprèn avui una nova edició de la Mostra
Internacional de Films de Dones
El film “Primeres Solituds” inicia aquest cicle de cinema dirigit per dones
amb periodicitat mensual
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès estrena avui una nova edició de la Mostra
Internacional de Films de Dones. Es tracta d’una programació estable de cinema
dirigit per dones, amb periodicitat mensual. El film “Primeres Solituds” inicia aquest
cicle avui a les 19 hores a la sala Josep Brossa de la Patronal. Es tracta d’una obra
dirigida per Claire Simon, en què s’aborden les històries personals d’adolescents dels
suburbis parisencs.
El cicle continua el proper 20 de febrer, amb la projecció de “Las cinéphilas”, de
Maria Álvarez. Es tracta d’un documental argentí que fixa la seva atenció en les
experiències cinèfiles de tres jubilades de Buenos Aires, Madrid i Montevideo, que
amb la seva passió desmunten l’estereotip d’una vellesa passiva i indiferent al món
de la cultura i el cinema.
La darrera sessió tindrà lloc el 19 de març, amb “París era una dona”, d’Andrea Weiss
i Greta Schiller. Des de Gran Bretanya arriba la reconstrucció documental de la
comunitat creativa de dones al París de principis del segle XX. La projecció comptarà
amb la presentació d’una persona de l’equip de la Mostra Internacional de Films de
Dones de Barcelona.
Recordeu que l’entrada és gratuïta.
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