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COMISSIÓ DE FESTES
Tornem a ser a finals de juliol, i ja torna a ser Festa Major.
Enguany però, tot és diferent. Organitzar les activitats d’aquest any no ha estat fàcil, hem hagut de cancel·lar
actes que ja teníem tancats, seguir els canvis de la normativa per poder adaptar-nos, i fins i tot plantejar-nos
si podríem o no tenir Festa Major. La COVID-19 ho ha fet trontollar tot.
Ara que sembla que de mica en mica tornem a recuperar espai a les places i carrers, no volíem de cap manera
deixar el poble sense Festa Major i per això hem decidit adaptar el màxim d’activitats
possibles. Hem prioritzat l’aire lliure, les inscripcions anticipades, i les mesures higièniques
necessàries i hem suprimit vermuts i menjars compartits per poder tirar endavant. En el programa que esteu
a punt de llegir hi veureu activitats diferents, canvis en els formats d’alguns actes, i activitats que no hi són,
perquè aquest any tot és diferent.
El nostre principal objectiu és que tots puguem gaudir de la nostra Festa Major amb la màxima
seguretat possible, per això us demanem que enguany no us deixeu a casa ni la mascareta ni les ganes de
passar-ho bé!
BONA FESTA MAJOR!

Comissió de Festes de SQS

DIVENDRES 24/07
PREGÓ DE FESTA MAJOR, CARMANYOLA I MÚSICA AMB KEL SANGÜESA
Pl. De l’Església - 19:30h
Pregó de Festa Major i concert de sobretaula amb Kel Sangüesa.
Porta de casa el teu berenar o sopar. Es repartiran begudes individuals.

NIT DE LES ESTRELLES
Escola Pública - 22:00h
Observació de les estrelles amb Salvador Puigmartí (Centre Astronòmic del Pedraforca). Xerrada sobre la formació de l’univers amb l’astrofísic Ignasi Pérez (veí de SQS).
Inscripció prèvia obligatòria enviant un correu a festessqs@gmail.com. Places limitades.

DISSABTE 25/07
CURSA D’ANDRÒMINES AQUÀTIQUES
Parc de l’Aigua - Cursa a les 10h. Convocatòria participants a les 9h
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 www.sqs.es abans del 22/7.

TORNEIG POPULAR DE TENIS TAULA
Parc de l’Aigua - 16:30h
El CTT Sant Quirze Safaja organitza el 1r Torneig Popular de Festa Major. Categoria única.
Inscripcions anticipades a cttsantquirzesafaja@gmail.com o a les 16:00h al Parc de l’Aigua.

TEATRE A L’AIRE LLIURE
Camp de futbol del Parc de l’Aigua - 19:30h
No es pot viure així, de Josep Canet, a càrrec del grup de teatre Deixalles 81.
A l’inici es farà l’entrega dels premis del Concurs Literari de Sant Jordi.

DIUMENGE 26/07
CAMINADA POPULAR
Parc de l’Aigua - Recollida de dorsals i sortida de 7:30h a 8h
Abans de sortir s’haurà de comunicar nom i telèfon i recollir un dorsal.
La sortida tindrà horari flexible. NO hi haurà avituallaments, emporteu-vos l’esmorzar de casa. A l’arribada
notifiqueu que heu arribat.
Caminada gratuïta.

DIVENDRES 31/07
AUTOCINEMA
Aparcament Parc de l’Aigua - 21:30 Mascotes 2 (CAT)
- 23:59h Parásitos (CAST)
Recomanem arribar amb una mica d’antelació. L’aforament de vehicles serà limitat. Hi haurà servei de bar
i bikinada.

DISSABTE 01/08
CONCURS DE BALCONS
Cadascú a casa seva - Durant el matí
Vols guarnir el teu balcó per Festa Major?
Envia un correu a festessqs@gmail.com i vindre’m a valorar-lo el dissabte el matí. L’entrega de premis es farà
el diumenge després de les havaneres.

CURSA D’ORIENTACIÓ FAMILIAR
Parc de l’Aigua - Cursa a les 10h. Convocatòria participants a les 9:30h
Pares i fills, prepareu equips de 2 a 5 persones i animeu-vos a participar a la primera cursa d’orientació familiar de Sant
Quirze. Descobrireu molts racons del poble!
Inscripcions prèvies enviant un correu a festessqs@gmail.com

TARDA FAMILIAR
Parc de l’Aigua - 17:30h
Espectacle d’experiments i entreteniment familiar a càrrec dels Clowntifics.
A causa de les mesures sanitàries NO hi haurà xocolatada.

DIUMENGE 02/08
MISSA SOLEMNE I BALL DE BASTONS
Església i Pl. De l’Església - 11h
11h Missa Solemne. A continuació Ball de Bastons amb els bastoners de Caldes de Montbui.

HAVANERES
Pl. De l’Església - 18:30h
Concert d’havaneres amb el grup Boira.
A causa de les mesures sanitàries NO es repartirà rom cremat.

FEM LA FESTA MAJOR LA MÉS SEGURA POSSIBLE

MOLT BONA FESTA MAJOR 2020!

