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Comissió de Fe!es de Sant Quirze Safaja



DIVENDRES

23 de juliol 

20:30h 22:00h

Concert amb Berta Sala i 

Pregó de Festa Major

Nit de les estrelles

Pl. de l’Església

Concert de sobretaula amb Berta Sala i pregó de 

Festa Major a càrrec del grup de grans de l’Escola 

de Sant Quirze Safaja.

Pl. de l’Església

La vida i el cosmos. Activitat de descoberta del 

cosmos a càrrec de Salvador Puigmartí (Cuiol Na-

ture, Observatori del Pedraforca)



DISSABTE

24 de juliol 

10:00h 
Participants: 9:00h

Cursa d’Andròmines 

Parc de l’Aigua

Prepara la teva andròmina casolana per navegar 

en una cursa cronometrada pel pantà de SQS.

Si no pots participar, vine a animar i a passar un 

bon matí de Festa Major.

Inscripcions i normativa a festessqs@gmail.com o a 

l’Instagram @festessqs abans del 21/7.

9:30 a 20:00h

6è Torneig de Tennis Taula Sant Quirze 

Safaja

Centre Cívic

Obertura: 9:00h - Presentació:9:30h

CATEGORIES:

a) Federats, Tennis Taula Itnercomarcal i agosa-

rats

A les 16:00h: II Edició Ping Pong Popular

Fases Finals 6è Torneig Tennis Taula

Inscripcions abans del 21/7: cttsantquirzesafaja@
gmail.com / 656332179 

.



DIUMENGE

25 de juliol 

Inscripcions i sortida
8:00 - 8:30h 19:00h

Caminada Popular Teatre de Festa Major

Parc de l’Aigua

Inscripció anticipada a www.sqs.cat abans del 23/7, 

o el mateix dia al Parc de l’Aigua. Recomanem fer-

la anticipada.

Centre Cívic

Mamaaaa!!!, de Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez, 

a càrrec de la companyia de teatre Teiatròlics de 

Banyoles.

Inscripció anticipada: 8 €
Inscripció mateix dia: 10 €



21:30h

Cinema a la fresca

Parc de l’Aigua

Projecció de la película Trolls

Porteu tovalloles o similars per seure al terra si 

voleu.

DIVENDRES

30 de juliol 



DISSABTE

31 de juliol

Cursa: 10:30h
Convocatòria participants: 10h

Cursa d’Orientació familiar 

Pista Americana

Aparcament de l’Escola

Aparcament de l’Escola

Vols participar a la primera pista americana de 

Sant Quirze? Feu equips de 2 i veniu a la primera 

cursa d’obstacles on ningú pot acabar net! 

festessqs@gmail.com o a l’instagram @festessqs

2 a 4 perso-

nes i animeu-vos a participar a la segona cursa 

d’orientació familiar de Sant Quirze. Descobrireu 

molts racons del poble!

Inscripcions prèvies enviant un correu a festessqs@

gmail.com o a l’instagram @festessqs

Cursa: 12h
Convocatòria participants: 11:30h

Tarda Infantil 

Parc de l’Aigua

Espectacle de circ, xocolatada i passeig en canoes 

al pantà.

17:30h

Inscripcions prèvias enviant un correu a 

festessqs @gmail.com o a l’Instagram @festessqs 



DIUMENGE

1 d’agost

11:00h

Missa de Festa Major

Església

12:30h

Presentació de les noves accions del 

Consell Comarcal del Moianès, i ball 

de bastons amb els Bastoners de Gra

nollers.

Pl. de l’Església

18:30h

Havaneres

Parc de l’Aigua

Concert d’havaneres  amb el grup Xarxa, 

de Barcelona i rom cremat

Presentació de les noves accions del 

Consell Comarcal del Moianès i ball d

bastons amb els Bastoners d’Artés. 



Benvinguts al primer joc de l’Assassí de Sant Quir-

ze.

Apunta’t a santquirze.assassiapp.com.

Només en pot quedar un… 

Més informació a l’instagram @festessqs

DURANT 

la FM

del 23/7 a les 20h 
a l’1/8 a les 15h

Killer

Arreu






