FESTA MAJOR’18
Sant Quirze Safaja
28 i 29 de juliol i 3, 4 i 5 d’agost

Tots els actes son gratuïts excepte aquells que s’especiﬁca el preu
Donem les gràcies a tots els col·laboradors
que fan possible aquesta Festa Major

Molt bona Festa major
Ajuntament Sant Quirze Safaja
Tel. 938 660 368
ajuntament.santquirzesafaja
www.sqs.cat

@AjSQSafaja

FESTA MAJOR’18
Sant Quirze Safaja
Dissabte 28 de juliol

Dissabte 28 de juliol

Raid Verd 2018

8h

Diumenge 29 de juliol

III Torneig
de tennis taula

Parc de l’aigua

10h 14h

de

a

Centre Cívic
Parc de l’aigua

Tornem amb una tercera edició
del torneig de tennis taula. La
inscripció inclou dinar.
Competició, diversió i esport.

XXVI Caminada
popular

8h

Centre Cívic
Parc de l’aigua

Vine a gaudir dels paisatges de
Sant Quirze!
Tornem a oferir-te una caminada
popular per senders i camins de
Sant Quirze. Aquest any amb la
possibilitat d’un circuit curt de
10 km i un circuit llarg de 15km,
descobrint la zona de Puigdolena.
Amb el tarannà que ens
caracteritza i dins la programació
de la Festa Major d’enguany. No
hi faltaran els avituallaments,
els entrepans variats, el cafè,
l’obsequi.... T’animes?

Tornem aquest 2018 amb moltes
ganes d’una nova edició del
Raid Verd. Mantindrem la seva
essència en quant a circuit i proves
esportives... hi haurà circuit de BTT,
circuit a peu i proves sorpresa... entre
les que no podia faltar les canoes a
l’embassament del Parc de l’aigua!

AQUEST ANY
EL RAID VERD ÉS
PREMI ESPECIAL
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Vine a veure els corredors al Parc de
l’Aigua o participar com a corredor
en qualsevol de les dues categories:
MÀSTER i POPULAR.
Proves a l’embassament del Parc
de l’Aigua, Puigdolena, mirador de
la campana, zona del club esportiu
El Roure i tot el casc urbà de Sant
Quirze.
• Km BTT de la Màster - 30km
• Km BTT Popular - 20km

ENTREGA DE PREMIS
A LES 13:30H

CATEGORIES:
JUVENIL ﬁns a 14 anys gratüit
(mínim 8 jugadors)
SENIOR: Preu inscripció 10€
PING PONG: Preu inscripció 5€
(mínim 8 jugadors)
INSCRIPCIONS:

INSCRIPCIONS
de 7.30h a 8h.
PREU
8 euros
SORTIDA
a les 8h des del Parc de l’Aigua

cttsantquirzesafaja@gmail.com

DOS RECORREGUTS

móbil: 656 332 179

10 o 15km

Places limitades.
Inscripcions anticipades.

Inclou avituallaments,
esmorzar i obsequi de record.
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FESTA MAJOR’18
Sant Quirze Safaja
Divendres 3 d’agost
Bikinada i
cinema
Centre Cívic

21h Parc de l’aigua

Dissabte 4 d’agost
Sant Quirze
Safarra

23:30h Sant Quirze Safaja

Zona aparcament escola

Festa de l’escuma
i festa holi

12h Parc de l’aigua
Iniciarem el matí amb la tradicional

que es pugui mullar i per la festa

festa de l’escuma i tot seguit, festa

holi imprescindible portar ulleres de

holi amb multitud de colors. Per la

piscina, crema hidratant a tot el cos i

festa de l’escuma recordeu venir

gorra al cap per tapar els cabells.

amb roba preferiblement blanca

Tarda de diversió
per a la mainada
Música ambient ﬁns les 00.30h Tot
seguit, concert de versions amb el
grup BLÚ VERSIONS.
A partir de les 2h la millor música
amb DJ Ferran Montforsala de
Castellcir.
Com ja és
tradició, sopar
de bikinada
per a tots els
assistents.
A partir de les 21.30h, projecció
de la pel·lícula “COCO” per a
petits i grans amb crispetes,
sucs, begudes, etc.

17h 20h

de

a

Parc
de l’aigua

Vine a saltar als inﬂables per a
totes les edats i participa als nostres
tallers més sorprenents. També
activitats diverses al Parc de l’Aigua
per a totes les edats perquè tingueu

Selecció de gintònics, mojitos i bar

una tarda de diversió. Acabarem

per a tots els gustos!

amb la tradicional xocolatada amb
melindros.

In fl able s
Tallers

Activitat s d

ivertide s

Xocolatadaamb melindros
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FESTA MAJOR’18
Sant Quirze Safaja
Dissabte 4 d’agost
Sopar popular
de Festa Major

21h
8h

Centre Cívic
Parc de l’aigua

Diumenge 5 d’agost

Amb el mag Paul Henry
i el DJ César Carrasco

11h

Església
de Sant Quirze Safaja

Exposició
de pintura
AQUAM és el nom del sopar de la
nostra Festa Major. Aquam signiﬁca
aigua i aquest any dediquem la
nostra festa a aquest element que és
vida i que tant caracteritza el nostre
poble. Per això, volem compartirho amb vosaltres amb un sopar de
glamour i festa tan especial.

11:45h

A la barra selecció de gintònics,
mojitos i barra per a tots els gustos!

Casa del poble

Inauguració de l’exposició dels
dibuixos del concurs de pintura
infantil i dibuixos del concurs de
Sant Jordi.

Església

19h de Sant Quirze Safaja
L’essència de la guitarra al
Bolero amb la col·laboració
especial d’Aina Guirao.
Essència de Boleros
RAFA LUNA & AINA GUIRAO
Ho acompanyarem amb el
tradicional rom cremat i ﬁ de
L'esènciadlgutrBo
Festa
Major!
amblco·rióespd'AnGu

EsènciadeBolr

Inaugurarem l’exposició on
estaran tots els quadres que han
participat al II Concurs amateur
de pintura ràpida de Sant Quirze
Safaja així com els dibuixos que
van presentar-se al segon concurs
literari de Sant Jordi.

Un sopar que volem compartir amb
tots vosaltres com un viatge per sota
l’aigua. Perquè el gaudiu viatjant
a través de la música i de la bona
campanyia de tots i totes les veïnes
i veïns.
Blau és el color d’aquest any, un
blau intens que ens envolta al nostre
entorn i que ens transporta al fons
del mar, o sota el riu Tenes.Amb
aquest sopar viatgem al fons del
mar i gaudim d’un bon àpat amb
una vetllada acompanyada aquest
any de Paul Henry, un mag que ens
amenitzarà el sopar, un bon menjar a
càrrec d’alguns dels restauradors del
municipi i com ja es tradició música
amb el DJ César Carrasco.

Essència
de Boleros

Missa
solemne

RAFLUN&IGO

Aquest any el concurs
girarà al voltant del
5D'AGOST2018 -19.0
ESGLIADNTQURZFJ
SOPAR DE FESTA
MAJOR.
AJUNT ME

SANT QUIRZE SAF J

Pot concursar qualsevol persona. Es
premiarà la més divertida i original i

CONCURS FOTOGRAFIA
Encarrega tiquets a
l’Ajuntament, web municipal
o facebook ﬁns el 2 d’agost.

que representi l’essència de l’aigua.
Podeu enviar-les a través de facebook de
l’ajuntament, al mail st.quirzes@diba.cat
o al whatapp 658 90 28 08
Data màxima d’entrega 15 d’agost de 2018.
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