Cicle de

Nadal

2020

9 de desembre
Tallers de decoració nadalenca
17 h a la Masia de Can Feliu

11 de desembre
Cinema Annabelle Vuelve a casa
19.30 h a la Patronal

12 de desembre
27 de novembre
Encesa de l’enllumenat de Nadal
A càrrec de Pastorets SQV. Es podrà seguir
en directe i en línia a través del compte
d’Instagram de l’Ajuntament SQV
(@ajsantquirze)
18.30 h a la plaça de la Vila

29 de novembre
Espectacle familiar:
En Patufet (i els seus pares)
A càrrec de Teatre Nu. Organitza: Rialles
Sant Quirze. Preu de l’entrada: 7€.
Amics/gues de Rialles: 6€
1€/entrada en benefici de La Marató de TV3

18 h a la Sala Josep Brossa de la Patronal

3 de desembre
Doc del mes: Overseas
Inscripcions per gaudir-la des de casa a:
www.santquirzevalles.cat/agenda.

4 de desembre
Hora del conte:
Baobab, explica’m per què
A càrrec de Petita Companyia.
Gaudiu-lo en directe i en línia al compte
d’Instagram de la Biblioteca
(@bibliotecasantquirze) 18 h

Espectacle familiar:
Hai, la pescadora de somnis
12 h al pati de la Biblioteca
Concert:
Merry Fool Christmas
Organitza: Ateneu del Món.
A càrrec de Trio Fool of Music.
Preu de l’entrada: 10€.
Recaptació en benefici de La Marató de TV3
20 h a Sala Josep Brossa de la Patronal

13 de desembre
Lliurament dels premis Mussol i
Mussolada 2020
Es lliuraran els premis Mussol 2020 a
Lourdes Garcia i Mussolada 2020 a l’Escola Municipal d’Adults l’Olivera. L’acte es
retransmetrà en directe i en línia a través de
www.santquirzevalles.cat/directe.
18 h a la Sala Josep Brossa de la Patronal

14 de desembre
Tarda de switch
17.00 h a la Masia de Can Feliu

15 i 16 de desembre
Taller de decoració nadalenca
17.00 h a la Masia de Can Feliu

18 de desembre
Hora del conte:
Per Nadal, pas de pardal
A càrrec de Rah-mon Roma.
Activitat gratuïta.
18 h a la Sala d’actes de la Biblioteca
Municipal

19 de desembre
Neteja d’espais verds
10 h a la plaça de la vila
Concert: Blue Apples
La formació santquirzenca celebra el seu 5è
aniversari amb aquest concert.
Preu de l’entrada: 5€.
Recaptació en benefici de La Marató de TV3.
12 h al Pati de la Biblioteca
Espectacle familiar: Els Pastorets
Preu de l’entrada: 2€.
Recaptació en benefici de La Marató de TV3.
18 h a la Sala Josep Brossa de la Patronal

20 de desembre
Espectacle familiar: Els Pastorets
Preu de l’entrada: 2€.
Recaptació en benefici de La Marató de TV3.
18 h a la Sala Josep Brossa de la Patronal

21 de desembre
Tarda de jocs de taula
17h a la Masia de Can Feliu
Cinema familiar:
Fritzi, un conte revolucionari
Activitat gratuïta.
18 h a la Sala d’actes de la Biblioteca
Municipal

22 de desembre
Quinto nadalenc
17 h a la Masia de Can Feliu

Cinema familiar:
Les vides de Marona
Activitat gratuïta.
18 h a la Sala d’actes de la Bibl. Municipal
Cagar el tió
18 h a la Masia de Can Feliu (+12 anys)

23 de desembre
El joc del cluedo en viu
17.30 h a la Masia de Can Feliu

2, 3 i 4 de gener
Campament Reial
Imprescindible reservar cita a:
http://citaprevia.santquirzevalles.cat. a
partir de l’1 de desembre.
De 10.30 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h a la
Biblioteca Municipal

5 de gener

Cinema familiar: Laban i Labolina
Activitat gratuïta.
18 h a la Sala d’actes de la Bibl. Municipal

Arribada de Ses Majestats els Reis
d’Orient
Més informació properament a:
www.santquirzevalles.cat.

27 de desembre

10 de gener

Espectacle familiar: Els Pastorets
Preu de l’entrada: 2€.
Recaptació en benefici de La Marató de TV3.
18 h a la Sala Josep Brossa de la Patronal

Espectacle familiar: Els Pastorets
Sessió exclusiva per a persones majors de 65
anys. Inscripcions al Casal Serra de Galliners
(617.372.911 o gentgran@santquirzevalles.
cat). Aquesta representació es retransmetrà en
directe i en línia a través de:
www.santquirzevalles.cat/directe.
18 h a la Sala Josep Brossa de la Patronal

28 de desembre
Activitat dels Sants Innocents
17 h a la Masia de Can Feliu

29 de desembre
Tarda de switch
17 h a la Masia de Can Feliu

30 de desembre
Tarda de Switch amb berenar de cap
d’any emmascarat
16.30 h a Torre Julià
Tarda de jocs de taula
17 h a la Masia de Can Feliu

31 de desembre
Espectacle familiar:
Festa de Cap d’Any Familiar
A càrrec de Pep Callau i Els Pepsicolen.
11.30 h a la Plaça d’Anselm Clavé

Per a totes les activitats és imprescindible
fer la reserva o la compra de localitats al
web: http://entrades.santquirzevalles.cat.
Recordeu mantenir la distància de seguretat
d’1,5 metres entre les persones que no formin
part del nucli de convivència, accedir als recintes amb mascareta i desinfectar-vos periòdicament les mans amb gel hidroalcohòlic. Us
recomanem portar les entrades guardades al
vostre dispositiu mòbil.
* La realització d’aquestes activitats resta
subjecta a l’evolució epidemiològica
#laculturaéssegura

