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Setembre-desembre 2022

Tarta Relena



SETEMBRE
15 19 h El secreto del doctor Grinberg Sala Josep Brossa Patronal DOC del Mes
23 17.30 h Quin dia de contes més animal! C.C. Torre Julià Hora del Conte
25 18.30 h Mostra TASQ: L’oreneta Sala Josep Brossa Patronal Teatre
30 18 h Contes que fan la Festa Biblioteca Marcel Ayats Hora del Conte

OCTUBRE
2 18 h Petit Univers Sala Josep Brossa Patronal Teatre Familiar
14 18 h Piu, piu, piu... llibres al niu Biblioteca Marcel Ayats Hora del Conte
15 11.30 h Galetes de formatge Sala Josep Brossa Patronal Teatre Familiar
16 20 h Rambalaya Sala Josep Brossa Patronal Concert
20 19 h Rebellion Sala Josep Brossa Patronal DOC del Mes
21 17.30 h Tres contes del món C.C. Torre Julià Hora del Conte
23 18.30 h Mostra TASQ: Diner (molt) negre Sala Josep Brossa Patronal Teatre
28 18 h Castanyes i bolets, carbasses 

i barrets
Biblioteca Marcel Ayats Hora del Conte

29 20 h Homenatge a Maria Josep 
Besson

Sala Josep Brossa Patronal Concert

El dia que l’Himàlaia va  
tremolar

Biblioteca Marcel Ayats Exposició

Saps de què està fet el teu 
telèfon mòbil?

Centre Cívic Torre Julià Exposició

NOVEMBRE
4 20.30 h Tarta Relena Sala Josep Brossa Patronal Concert
6 20 h Dríade Grup Vocal Sala Josep Brossa Patronal Concert
10 19 h Els informes sobre Sarah i 

Saleem
Sala Josep Brossa Patronal Cinema

11 18 h Les quatre estacions del Petitó Biblioteca Marcel Ayats Hora del Conte
11 19 h Ariadna i el Minotaure Sala Josep Brossa Patronal Teatre
12 22 h Típico Tópico Sala Josep Brossa Patronal Teatre
13 18 h POTADECABRA Sala Josep Brossa Patronal Teatre Familiar
18 17.30 h Bum i el tresor del pirata C.C. Torre Julià Hora del Conte
18 19 h Némesis, dones invisibles Sala Josep Brossa Patronal Teatre
19 10 i 12 h Semilla Sala Josep Brossa Patronal Festival elPetit
20 10 i 12 h Sotabosc Sala Josep Brossa Patronal Festival elPetit
20 10 h Playscape Plaça d’Anselm Clavé Festival elPetit
23 19 h Realisme, surrealisme i 

hiperrealisme
Sala Josep Brossa Patronal Xerrada

24 19 h Estimada Sara Sala Josep Brossa Patronal DOC del Mes
25 18 h Lletraferit Biblioteca Marcel Ayats Hora del Conte
25 20 h Ocells i llops Sala Josep Brossa Patronal Teatre
26 19 h Big Barra Band i Premi Josep 

Brossa
Sala Josep Brossa Patronal Concert

27 18.30 h Mostra TASQ: hISTÒRIA Sala Josep Brossa Patronal Teatre
Saps de què està fet el teu 
telèfon mòbil?

Centre Cívic Can Feliu Exposició

DESEMBRE

2 19 h Contrallum Sala Josep Brossa Patronal Teatre
4 18.30 h Mostra TASQ: Un cop l’any Sala Josep Brossa Patronal Teatre
15 19 h Karaoke Paradise Sala Josep Brossa Patronal DOC del Mes
16 17.30 h Contes i cançons de Nadal C.C. Torre Julià Hora del Conte
16 18 h Una de Pastorets Biblioteca Marcel Ayats Hora del Conte
17 18 h Els Pastorets Sala Josep Brossa Patronal Teatre Familiar
18 18 h Els Pastorets Sala Josep Brossa Patronal Teatre Familiar
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Diumenge 25 de setembre / 18.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

L’ORENETA

Sinopsi: La senyora Amèlia, una professora de cant, rep a casa seva un home 
jove que vol millorar la seva tècnica vocal per cantar al memorial de la seva 
mare, morta recentment. Ben aviat descobrim que la cançó triada, L’oreneta, té 
un significat especial per als dos personatges, que aniran desgranant detalls del 
seu passat, marcat per un atemptat terrorista de signe islamista que havia patit 
la ciutat l’any anterior.

Amb Emma Vilarasau i Dafnis Balduz. Text de Guillem Clua i direcció de Josep 
Maria Mestres.

Abans de la representació de L’oreneta es presentaran les set obres 
que participaran a la 3a Mostra TASQ.

Entrada general: 18 €
Entrada anticipada: 15 €
Organitza: Onze al Teatre i Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre



4

En Marcel es queda en blanc a l’escenari i donant corda als records apareix el 
fil d’una història, un “Petit Univers” que el protagonista tenia sota del barret. 
Fent un viatge a la infància quan en Marcel era “el Petit de Cal Cordes”, explica 
la història de “La pilota més grossa del món”. Barrejant somnis, records i imagi-
nacions, confecciona l’espectacle en viu i en directe com si es tractés d’un llibre 
il·lustrat. Tots i totes som igual de diferents i portem a dins un “Petit Univers”…, 
som pols dels estels! Quan vull saber qui soc, en lloc de mirar al mirall… miro 
per la finestra. Un espectacle molt personal i transferible!

Entrada general: 7€
Amics i amigues de Rialles: 6€
Organitza: Rialles Sant Quirze
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre 
familiar

Diumenge 2 d’octubre / 18 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

PETIT UNIVERS 
Marcel Gros
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Sinopsi: El vell Ignasi viu sol. El seu dia a dia està farcit de petits rituals que el 
mantenen actiu i ben eixerit. El preferit de l’Ignasi és el berenar: assaborir delicioses 
galetes de formatge amb una tassa de te, és el plaer diari que més anhela quan 
es lleva. Avui, però, tot es capgira: la capsa de galetes està buida i foradada…

Directora: Esther Cabacés

Intèrprets: Nartxi Azcargorta Celaya  (titellaire) i Rut Girona Aguilar  (titellaire)

Entrada general: 5 €
Entrada reduïda (persones menors de 18 
anys, en situació d’atur o jubilades): 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès

Teatre 
familiar

Dissabte 15 d’octubre / 11.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

GALETES DE FORMATGE 
Txo Titelles

Amb el suport de
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Diumenge 16 d’octubre / 20 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

RAMBALAYA

Entrada general: 10 € 
Socis/es Amics de la Música i menors de 18 anys: 5 € 
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Concert

Rambalaya és una banda de set membres, que inclou secció de vent. Amb el 
lideratge del bateria i compositor Anton Jarl i la impressionant veu de Jonathan 
Herrero, reuneix músics de gran recorregut i categoria individual. El seu directe 
és impressionant i transmet un missatge potent, vibrant, d’alta qualitat.  Aquesta 
banda, de recent formació, ja ha publicat el seu primer disc homònim, produït 
per Dani Nel·lo, on trobem diverses composicions pròpies d’Anton Jarl, d’estils de 
soul,  rhythm & blues i rock & roll a un nivell que ha de dur la banda a obtenir 
una posició entre les millors a l’escena internacional.



7

Diumenge 23 d’octubre / 18.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

DINER (MOLT) NEGRE 
Joventut de la Faràndula

Sinopsi: A casa d’en Carles i l’Anna estan a punt de celebrar l’aniversari d’ell. 
Tot es capgira quan arriba a casa portant una cartera amb 615 milions d’euros, 
procedents de la màfia russa, que ha agafat per equivocació. A partir d’aquí tot 
s’embolica. Molt. 

La Joventut de la Faràndula es va fundar l’any 1947 a Sabadell.

Entrada general: 10 €
Entrada anticipada: 8 €
Organitza: Onze al Teatre i Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre
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Dissabte 29 d’octubre / 20 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

HOMENATGE A MARIA JOSEP BESSON 
Veu de Dones

Taquilla inversa amb reserva prèvia de localitats.
Organitza: Veu de Dones
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Concert

El dia 29 d’octubre, el grup Veu de Dones organitza un acte en record a la cantant, 
músic, terapeuta musical i mestra Maria Josep Besson. Besson va morir el 2018 a 
l’edat de 53 anys, després de combatre contra el càncer durant un temps. Besson 
era coneguda per utilitzar la música com a eina terapèutica i espiritual per fer 
sentir millor les persones. Entre altres projectes, es va encarregar de la tècnica 
vocal de les formacions Veus sense Fronteres i la Coral Turó de Sant Pau i va 
realitzar un taller de veu amb dones, que es va acabar convertint en la coral de 
Dones per la Pau. Algunes membres d’aquesta coral van fundar el grup Veu de 
Dones, que retrà homenatge a la seva mestra Maria Josep Besson.
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Amb el suport de

Divendres 4 de novembre / 20.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

FIAT LUX 
Tarta Relena

Entrada general: 5 €
Entrada reduïda (persones menors de 18 
anys, en situació d’atur o jubilades): 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès

Concert

Tarta Relena és un projecte de dues cantants per explorar a cappella les sonoritats 
de diferents estils de músiques vocals. Busquen la complexitat en la senzillesa, 
i la màxima expressió amb el mínim d’elements. La vasta experimentació amb 
les possibilitats de la veu juga amb el contrast de l’electrònica, amb què Marta 
Torrella i Helena Ros resignifiquen les melodies tradicionals. Fiat Lux és un disc 
en el qual la producció musical i l’electrònica brillen amb tota la seva esplendor. 
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Divendres 11 de novembre / 19 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

ARIADNA I EL MINOTAURE 
Teorema Teatre

Ariadna i el minotaure explica com a partir d’una experiència traumàtica, en 
aquest cas una violació, es desencadenen una sèrie de processos psicològics, físics 
i socials que molt sovint ens són aliens com a individus i com a societat. No es 
tenen en compte, ni es reflexionen quan passa un cas així.

Les pressions socials i morals, la por de la nit, dels homes, del sexe, la pèrdua 
d’autoestima o els sentiments de culpabilitat són alguns dels temes que aborda 
aquesta peça per trencar amb el silenci que al llarg de la història se’ns ha imposat 
a les dones per tapar tot el que comporta un tema tan tabú i alhora tan quotidià 
com és una violació.

Ariadna i el minotaure ens convida a veure com canvia la vida d’una dona que 
ha estat assetjada sexualment, sobretot a nivell psicològic, encara que també es 
parlen de les seqüeles físiques que el cos recorda.

Dramatúrgia: Ariadna Chillida
Direcció: Anna Estrada
Actrius: Ariadna Chillida, Júlia Cruz i Júlia Genís

Entrada gratuïta amb reserva prèvia de localitats.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre
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Dissabte 12 de novembre / 22 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

TÍPICO TÒPICO  
Skizodrama

Sinopsi: Benvinguda a la nostra gran comèdia social. Pel fet de llegir aquest 
missatge, hi quedes totalment involucrada. Seràs capaç de resoldre el crim? Ves 
amb compte, només la persona més innocent podria aconseguir-ho. Un lavabo 
et sembla l’escena d’un judici? Potser l’única sortida.  Però de quantes culpables 
estem parlant? Dotze persones atrapades? Per què? Un misteri ple de típiques 
rialles i tòpics humans. El teu objectiu és clau, només has de resoldre una pre-
gunta: Quin és el delicte que s’ha comès?

Skizodrama és un grup de teatre amateur amb perspectiva feminista format per  
12 joves. Típico tópico és una obra original escrita i dirigida pel mateix grup,  
amb tocs de bogeria i una miqueta de drama, que busca la transformació social 
i la reflexió a través de la comèdia social, on fins i tot el públic és partícip d’una 
manera especial.

FITXA ARTÍSTICA:
Direcció: Skizodrama
Actrius: Anna Bañon, Ainoa Muñoz, Ester Benítez, Esther López, Laura Yebra, 
Laura Olivé, Laura Gilabert, Laura Martínez, Nereida Montllor, Raquel Díaz, 
Paula López i Patricia Pradas.

Entrada gratuïta amb reserva prèvia de localitats.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre
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Tots els objectes que s’utilitzen en aquest espectacle són familiars per als nens i 
les nenes: bosses de patates, caramels, ampolles de plàstic, una màquina de boles 
de xiclet, retoladors de colors, llibres de pintar, mitjons de colors, etc.

El vestuari del mag està estudiat per crear una sensació divertida i propera als 
infants. Espectacle amb jocs molt visuals, participatius i divertits, fets de manera 
totalment original. Podreu veure un nen o una nena del públic com es converteix 
en Mag, com fa màgies impossibles i com es diverteix.

Entrada general: 7 €
Amics i amigues de Rialles: 6 €
Organitza: Rialles Sant Quirze
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre 
familiar

Diumenge 13 de novembre / 18 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

POTADECABRA 
Fèlix Brunet
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Divendres 18 de novembre / 19 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

NÉMESIS, DONES INVISIBLES

Piano, poesia, performance, dansa aèria i videocreació... Tot per una bona causa: 
donar veu a totes aquelles dones que al llarg de la història han patit maltractament 
o discriminació pel fet d’ésser dones.

Poemes sobre dones que tracten temes com la violència de gènere, la invisibilitat 
de les dones al llarg de la història, els abusos a la dona en els conflictes armats, 
l’educació en el masclisme, els micromasclismes, la hipersexualització de la dona 
en la música i la publicitat, etc.

Némesis és una reflexió sobre la discriminació que han rebut les dones des de 
l’antiguitat fins a l’actualitat i com elles s’han rebel·lat i han lluitat contra aquesta 
discriminació, arribant a ser pioneres en molts camps artístics i científics.

FITXA ARTÍSTICA:
Mónika Lao: idea, direcció artística, piano, dansa aèria, composicions i selecció 
musical
Rosa Cadafalch: actriu

Entrada gratuïta amb reserva prèvia de localitats.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre
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Dissabte 19 de novembre / 10 i 12 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

SEMILLA 
Tea Tree (Bèlgica)

Aquí, una llavor... Una olla, dits, peus, mans i... Espera. És llarg, fa pessigolles a 
la imaginació, fa moure els dits dels peus, fa venir ganes de moure’s, de ballar, 
de perseguir-se. Amb la Sara i el Pierre, l’espera es converteix en un joc, un ball 
sota la pluja, una cascada de rialles i una exploració dels cims.

FITXA ARTÍSTICA:
Creació i interpretació: Sara Olmo i Pierre Viatour 
Escenificació: Yutaka Takei

Edats recomanades: de 2 a 5 anys
Durada: 35 minuts.
Entrada general: 5 €
Organitza: Festival elPetit i Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Festival 
elPetit
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Enguany torna a Sant Quirze el Vallès el Festival elPetit, el Festival Internaci-
onal d’Arts per a la primera infància (0-5 anys). El Festival elPetit construeix 
el temps i l’espai per obrir la porta a nous mons, presencials i virtuals, que 
despertin els sentits, les emocions i la imaginació dels nens i les nenes. 
Aquesta és la programació d’enguany:



Diumenge 20 de novembre / 10 i 12 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

SOTABOSC 
Inspira Teatre (Catalunya)

El bosc és un lloc de gran meravella, on podem explorar i jugar amb els nostres 
amics. És un lloc de pertinença. Els amics, al bosc, poden ser també els arbres, 
plantes i animals. Tots tenen molts regals per compartir. Els tresors que aquest 
món encantat compartirà amb nosaltres no tenen fi si ens obrim a escoltar, olorar, 
tastar, mirar i sentir la màgia del bosc viu. 

L’espectacle ens ofereix una connexió amb el món natural, que influencia el nostre 
desenvolupament, redescobrint els nostres ritmes.

FITXA ARTÍSTICA
Idea original: Esther Westermeyer 
Autoria: Inspira Teatre
Intèrprets: Laia Piró, Neus Umbert i Esther Westermeyer

Edats recomanades: de 0 a 3 anys
Durada: 35 minuts
Entrada general: 5€
Organitza: Festival elPetit i Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Festival 
elPetit

15



Diumenge 20 de novembre / 10 h / Plaça d’Anselm Clavé

PLAYSCAPE 
Den Draad (Bèlgica)

Has vist o imaginat mai una instal·lació feta a mà, artesanal, tan gran com de 
70 m2? Es pot crear un castell ple d’aventures fet de boles, ganxet i colors? S’hi 
pot saltar a sobre? Poden viure-hi animals divertidíssims? Sí! Playscape (Paisatges 
de joc) és una instal·lació de gran format creada per l’artista belga Cathy Bertel 
per als més petits.

FITXA ARTÍSTICA:
Creació: Cathy Bertel 
Muntatge: Agustín Salvaterra

Edats recomanades: fins a 6 anys
Durada: 10 minuts/passi
Entrada general: Gratuït amb reserva de plaça

Festival 
elPetit

elPetit ALS NÚVOLS

Plataforma en línia oberta a tot el públic (sense subscripció) que acull una 
selecció de propostes artístiques digitals per seguir gaudint de les arts per a la 
primera infància des d’on vulguis, quan vulguis i amb qui vulguis. La pàgina 
inclou curts d’animació, concert per a nadons i clips de poesia visual. Accedeix 
a la plataforma a www.santquirzevalles.cat/agenda. 

Organitza: Festival elPetit i Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

16
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Divendres 25 de novembre / 20 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

OCELLS I LLOPS 
Teatre Sant Vicenç

La Companyia Teatre Sant  Vicenç de Sabadell ens presenta la seva versió d’Ocells 
i llops de Josep Maria de Sagarra, sota la direcció de Daniel Serra. La peça forma 
part d’un petit grup d’obres en què també hi ha Galatea i L’alcova vermella, amb 
les quals Sagarra s’allunya del teatre que havia escrit fins aleshores, amb l’afany 
de «fer un teatre més d’acord amb la meva consciència i més d’acord amb el clima 
espiritual del nostre temps». 

Sinopsi: Lucrècia, una vídua i mare de família ancorada en el passat, té tres fills 
els comportaments dels quals li suposaran uns trasbalsos impossibles de suportar.

Espectacle solidari
Organitza: Ateneu del Món 

Teatre
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Dissabte 26 de novembre / 19 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

BIG BARRA BAND

Entrada general: 10 € 
Socis/es Amics de la Música i menors de 18 anys: 5 € 
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Concert

La Big Barra Band és una agrupació de divuit membres, amb el caire de les grans 
bandes dels anys 30 i 40, que es va iniciar amb la interpretació de temes de swing 
i que ha evolucionat abraçant un gran nombre d’estils com el blues, pop, rock, 
funk o latin.  Quelcom més que una formació musical, la Big Barra Band és una 
associació de Sant Quirze sense ànim de lucre, amb contingut social, que té com a 
objectiu desenvolupar projectes per fomentar la participació i la divulgació musical.

Amb la direcció de Mario Roldan & David Pastor, la BBB compta amb la magnífica 
veu solista de Tere Fernández.

Previ al concert se celebrarà l’acte de lliurament de la segona edició del Premi 
musical Josep Brossa.
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Diumenge 27 de novembre / 18.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

hISTÒRIA 
Associació Teatral El Partiqui

Sinopsi: El 16 de juny de 1944 la Gestapo afusellà trenta membres de la resis-
tència francesa a Saint-Didier-de-Formans. Setanta anys més tard, un estudiant 
rep l’encàrrec d’investigar els fets. Un relat sobre les dificultats de conèixer i 
entendre, tant el passat llunyà com el present més íntim.

L’Associació Teatral El Partiqui és del Clot de Barcelona. El repartiment el formen 
Carles Lucas, Irene Sancho i Jofre Sendrós

Entrada general: 10 €
Entrada anticipada: 8 €
Organitza: Onze al Teatre i Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre
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Divendres 2 de desembre / 19 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

CONTRALLUM

Contrallum és un projecte d’exploració, expressió i recerca musical, amb un 
caràcter volgudament femení. La música popular ha estat, al llarg dels anys, 
classificada, recol·lectada, filtrada i interpretada per homes blancs amb prou 
poder adquisitiu per dedicar part de la seva vida a aquesta tasca. Sempre ha 
existit la predominança de la visió masculina sobre el saber. Aquesta premissa és 
la que incentiva Contrallum a mostrar la perspectiva de la dona i donar veu al seu 
paper protagonista a l’hora de generar i perpetuar el contingut i el fer musical. 

Relata la història d’una àvia i la seva neta a través d’escenes teatralitzades i 
cançons populars que tenen un missatge explícit en referència a la feminitat i 
l’experiència de la dona al llarg dels segles. És una proposta apta per a tots els 
públics que inclou teatre, efectes audiovisuals, cultura popular, reivindicació, 
història musical, cant i música, patrimoni i tradició.

Entrada gratuïta amb reserva prèvia de localitats.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre
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Diumenge 4 de desembre / 18.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

UN COP L’ANY 
Grup de Teatre Tàndem

Sinopsi: L’any 1975, el Josep i la Pilar es coneixen en un hotel i mantenen 
una relació. Continuaran trobant-se, secretament, un cop l’any, el mateix dia i 
a la mateixa habitació. Durant 25 anys viuran situacions bones i dolentes, unes 
plàcides i unes rocambolesques. El pas dels anys ho canviarà tot?

El Grup de Teatre Tàndem és de Santa Perpètua de Mogoda i fa 50 anys que es 
mou pels escenaris. Aquí tindrem la Laia Sabata i l’Oriol Alonso.

Entrada general: 10€
Entrada anticipada: 8 €
Organitza: Onze al Teatre i Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre
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Sisena edició dels Pastorets infantils de Sant Quirze del Vallès,dirigida per Alba 
Collado. Gaudiu de l’obra catalana familiar de referència al Nadal de la mà dels 
joves actors i actrius del poble, que ens explicaran les aventures i desventures de 
dos aprenents de pastors, Lluquet i Rovelló, que hauran de lluitar contra Satanàs 
i els seus diables perquè no impedeixin el naixement de l’infant Jesús.

Durant l’activitat hi haurà una guardiola destinada a donatius per a la Marató 
de TV3.

Entrada general: 8 €
Socis/es de Pastorets: 6 €
Organitza: Pastorets Sant Quirze
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre 
familiar

Dissabte 17 i diumenge 18 de desembre / 18 h / 
Sala Josep Brossa de la Patronal

ELS PASTORETS



23

Hora  
del Conte

Divendres 30 de setembreDivendres 30 de setembre / 18 h / 18 h
Biblioteca Marcel AyatsBiblioteca Marcel Ayats

CONTES QUE FAN LA FESTA 
Susagna Navó

Adreçada a famílies amb infants a partir 
de 3 anys.

Divendres 14 d’octubre Divendres 14 d’octubre / 18 h/ 18 h
Biblioteca Marcel AyatsBiblioteca Marcel Ayats

PIU, PIU, PIU... LLIBRES AL NIU 
Petita Companyia

Adreçada a famílies amb infants de 
0 a 3 anys.

Divendres 28 d’octubreDivendres 28 d’octubre / 18 h  / 18 h 
Biblioteca Marcel AyatsBiblioteca Marcel Ayats

CASTANYES I BOLETS, 
CARBASSES I BARRETS 
Íngrid Domingo

Adreçada a famílies amb infants a partir 
de 3 anys.

Reserva gratuïtament les teves entrades a http://entrades.santquirzevalles.cat

Divendres 11 de novembre Divendres 11 de novembre / 18 h/ 18 h
Biblioteca Marcel AyatsBiblioteca Marcel Ayats

LES QUATRE ESTACIONS  
DEL PETITÓ 
Mima Teatre

Adreçada a famílies amb infants a partir 
de 3 anys.

Divendres 25 de novembre Divendres 25 de novembre / 18 h/ 18 h
Biblioteca Marcel AyatsBiblioteca Marcel Ayats

LLETRAFERIT 
Sandra Rossi

Adreçada a famílies amb infants a partir 
de 4 anys.

Divendres 16 de desembre Divendres 16 de desembre / 18 h/ / 18 h/ 
Biblioteca Marcel AyatsBiblioteca Marcel Ayats

UNA DE PASTORETS 
Rosa Fité

Adreçada a famílies amb infants a partir 
de 4 anys.
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Divendres 23 de setembre / 17.30 h
C.C. Torre Julià

QUIN DIA DE CONTES MÉS 
ANIMAL! 
Sara Genovart
Els animals s’ajuden per gaudir de tot 
allò que el bosc els ofereix. Acollint-los 
a tots, d’igual manera als grans com 
als petits.

Adreçada a famílies amb infants a partir 
de 4 anys.

Divendres 21 d’octubre / 17.30 h
C.C. Torre Julià

TRES CONTES DEL MÓN 
Rah-mon Roma
En Rah-mon és un home alt com un 
sant Pau, enamorat de la música, les 
cançons, els contes, els instruments i els 
viatges. Aquest espectacle és un viatge 
sonor amb cançons populars d’arreu 
del món entrelligades amb tres contes 
i instruments de procedència diversa. 

Adreçada a famílies amb infants a partir 
de 3 anys.

Divendres 18 de novembre / 17.30 h
C.C. Torre Julià

BUM I EL TRESOR DEL PIRATA 
Companyia Homenots
En Bum s’assabenta una nit que a la 
platja de la Mitja Lluna hi ha un tresor 
pirata amagat. Decideix anar-lo a buscar 
amb els seus amics i haurà de viure 
moltes aventures però, se’n sortirà? 
Una divertida manera que els nens i 
les nenes s’introdueixin en el món de 
la bateria i la percussió!! 

Adreçada a famílies amb infants a partir 
de 4 anys.

Divendres 16 de desembre / 17.30 h
C.C. Torre Julià

CONTES I CANÇONS DE NADAL 
Companyia Bufanúvols
Contes infantils de Nadal, cançons i 
danses populars, de Nadal i hivern per 
escoltar, cantar i ballar en festes popu-
lars Nadalenques.

Adreçada a famílies amb infants a partir 
de 4 anys.

Reserva gratuïtament les teves entrades a http://entrades.santquirzevalles.cat

Hora  
del Conte  
Torre Julià



DOCS del Mes

Dijous 15 de setembre / 19 h / 
Sala Josep Brossa de la Patronal

EL SECRETO DEL DOCTOR 
GRINBERG

Direcció: Ida Cuéllar. Catalunya i Espa-
nya (2020). 92 minuts. VO en castellà. 

El 1994, i en ple clímax de la seva carre-
ra, el doctor mexicà Jacobo Grinberg va 
desaparèixer misteriosament, cosa que ha 
donat peu a múltiples hipòtesis i teories 
que han contribuït a ocultar la veritat del 
cas. Considerat per molts com l’Einstein de 
la consciència, Grinberg va portar l’estudi 
de la psicofisiologia més enllà dels límits 
de la ciència tradicional per acostar-se al 
potencial infinit del cervell humà i demos-
trar els primers indicis de la telepatia. El 
director Ida Cuéllar ha investigat el cas 
durant set anys i ha construït un thriller 
metafísic trepidant. 

Entrada gratuïta amb reserva prèvia de localitats.
Aquest documental també es pot visualitzar online omplint el formulari que trobareu 
a www.santquirzevalles.cat/agenda. Les persones inscrites rebreu un enllaç i un codi 
per poder visionar la pel·lícula.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze amb el suport de l’Àrea de Cultura de la Diputació 
de Barcelona

Dijous 20 d’octubre / 19 h /
Sala Josep Brossa de la Patronal

REBELLION

Direcció: Maia Kenworthy i Elena Sánc-
hez Bellot. Regne Unit (2021). 82 minuts. 
VO en anglès subtitulada en català. 

El moviment ecologista va veure com el 
2008 emergia un nou col·lectiu que apos-
tava per l’acció directa i la desobediència 
civil. El film mostra els orígens d’Exctintion 
Rebellion. L’accés inèdit al nucli dur del 
grup retrata l’eufòria inicial, els dilemes 
morals i l’augment dels conflictes per pren-
dre decisions consensuades a mesura que 
el moviment creix. Un intens thriller sobre 
els orígens del col·lectiu, les lluites d’egos, 
els ideals i el xoc generacional. 

Amb el suport de

25



26

Teatre
DOCS del Mes

Dijous 24 de novembre / 19 h /
Sala Josep Brossa de la Patronal

ESTIMADA SARA

Direcció: Patricia Franquesa. Espanya, 
Sèrbia i Noruega (2021). 60 min. VO en 
persa, anglès i català subtitulada en català. 

Un emotiu retrat de la Sara, la primera 
dona taxista de l’Afganistan. La cineasta 
Patricia Franquesa captura la força d’una 
dona poderosa que trenca barreres en 
una societat marcadament patriarcal. El 
rostre de la Sara mostra uns ulls brillants, 
incansables per defensar els drets de les 
dones i aconseguir allò que semblava im-
possible. Una inspiradora història d’amistat 
entre dues dones plenes de vida, un cant a 
l’empatia i al diàleg entre cultures. El relat 
circular de la història vital de la Sara gira 
de la por a l’amor i de l’amor a la por. Un 
testimoni d’una realitat que ja no existeix.

Entrada gratuïta amb reserva prèvia de localitats.
Aquest documental també es pot visualitzar online omplint el formulari que trobareu 
a www.santquirzevalles.cat/agenda. Les persones inscrites rebreu un enllaç i un codi 
per poder visionar la pel·lícula.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze amb el suport de l’Àrea de Cultura de la Diputació 
de Barcelona

Dijous 15 de desembre / 19 h /
Sala Josep Brossa de la Patronal

KARAOKE PARADISE

Direcció: Einari Paakkanen. Finlàndia 
(2022). 75 minuts. VO en finès subtitu-
lada en català. 

Cares. Llocs. I cançons cantades amb tota 
l’ànima. Un divertit retrat de la passió 
finlandesa pels karaokes. Cada personatge 
d’aquest documental té una història per 
compartir. Els karaokes són l’antídot contra 
la soledat i una medicina per gaudir en co-
munitat sense grans pretensions. Viatgem 
per una Finlàndia amagada rere el tòpic 
de país gèlid i inhòspit. El cineasta Einari 
Paakkanen ens mostra petits fragments de 
vida memorables. Cantar permet expressar 
les emocions, però per fer-ho cal sentit de 
l’humor. Garatges, bars, el saló de casa... 
tothom és benvingut a participar a la festa 
dels karaokes finlandesos.

Amb el suport de



Altres activitats

•  Del 3 al 31 d’octubre

EXPOSICIÓ: El dia que l’Himàla-
ia va tremolar. Horari: de dilluns a 
divendres, de 15.30 a 20.30 h, dimarts, 
dijous i dissabte, de 10 a 13 h. Lloc: 
Biblioteca Marcel Ayats. Organitza: 
Ateneu del Món amb la col·laboració 
d’Amics del Nepal. 

•  Del 21 d’octubre al 2 de novembre

EXPOSICIÓ: Saps de què està fet 
el teu telèfon mòbil? Horari: de 
dilluns a divendres, de 15 a 21 h. Lloc: 
Centre Cívic Torre Julià. Organitza: 
Mesa de Cooperació.

•  Del 3 al 17 de novembre

EXPOSICIÓ: Saps de què està fet 
el teu telèfon mòbil? Horari: de 
dilluns a divendres, de 15 a 20 h. Lloc: 
Centre Cívic Can Feliu. Organitza: Mesa 
de Cooperació.

•  Diumenge 6 de novembre

CONCERT: Dríade Grup Vocal. 
Hora: 19 h. Lloc: Sala Josep Brossa de 
la Patronal. Taquilla inversa. Organit-
za: Societat Coral Il·lustració Artística.

•  Dijous 10 de novembre

CINEMA: Els informes sobre Sa-
rah i Saleem. Hora: 19 h. Lloc: Sala 
Josep Brossa de la Patronal. Organitza: 
Mesa de Cooperació

•  Dimecres 23 de novembre

XERRADA: Realisme, surrealis-
me i hiperrealisme. A càrrec de 
Jordi Alba. Hora: 19 h. Lloc: Sala Josep 
Brossa de la Patronal. Entrada lliure i 
gratuïta. Organitza: Grup TT.
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Consulteu l’agenda d’activitats completa a 
www.santquirzevalles.cat/agenda 

I aconseguiu les vostres entrades a 
http://entrades.santquirzevalles.cat

PORTEU LES VOSTRES 
ENTRADES IMPRESES O ALS 

VOSTRES DISPOSITIUS MÒBILS
quan entreu al recinte

Una  
vegada  
s’hagi  
iniciat  
la sessió,  
L’ENTRADA 
A LA  
SALA  
RESTARÀ  
RESTRINGIDA

 RESTA PROHIBIT 
BEURE I MENJAR 

a l’interior de la sala

NO ESTÀ  
PERMÈS  
L’ÚS DE  
TELÈFONS 
MÒBILS  
ni altres  
dispositius 
que  
puguin  
causar 
molèsties  
o distracció  
a la resta de públic.

GAUDIU DELS ESPECTACLES


