
Organitzen:

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE

12 h 

LECTURA:  
LECTURA DE CONTES 
SOLIDARIS 

Durant 10 anys l’Ateneu del Món ha 
organitzat el concurs de Contes Solidaris. 
El dissabte 30 de novembre, alguns 
d’aquests contes que giren al voltant de la 
solidaritat seran llegits acompanyats de 
veu i música.

Lloc: Biblioteca
Organitza: Ateneu del Món  
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze 
dels Vallès i Diputació de Barcelona 
Entrada lliure

MES DE LA 
SOLIDARITAT
2019
Pels Drets Humans

Col·laboren:



DEL 2 AL 30 DE 
NOVEMBRE DE 2019
Activitats al municipi

Del 4 al 15 de novembre

CAMPANYA DE RECOLLIDA 
DE JOGUINES I CONTES  
DE SEGONA MÀ

La Mesa de Solidaritat organitza una 
campanya de recollida de joguines  
que es posaran a la venda el dia 17 de 
novembre al Parc de les Morisques.   
Si teniu joguines que ja no us serveixen 
o contes infantils, podeu fer una dona-
ció solidària d’aquest material, sempre
que estigui en bon estat.
La recaptació anirà destinada a fer front
a la crisi humanitària de les persones
refugiades víctimes dels conflictes
armats de la mediterrània.

Les joguines que no es venguin el dia 17 
es posaran de nou a la venda el dia 15 
de desembre i els beneficis es destina-
ran a la Marató de TV3. 

Punts de recollida: 
 · Escola Pilarin Bayes
· Escola Purificació Salas
· Escola El Turonet
· Escola Lola Anglada
· Escola Taula Rodona
· Escola Onze de setembre
· Escola Bressol El Patufet
· Kids&Us School of English
· Escola Bressol Picarol Blau
·  Llar d’Infants la Marieta
· Biblioteca Municipal
· Escola d’Adults l’Olivera
· Espai Maria-Mercè Marçal
· Poliesportiu
· Elms School
· FIAC Sant Quirze

DEL 2 AL 30 DE NOVEMBRE

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 
DESCARTADOS
Inauguració el 6 de novembre a les 19 h

L’exposició fotogràfica documenta 
l’abandonament que pateixen les 
persones grans a El Salvador. La mostra 
és del periodista Marc Espín i la formen 
15 retrats intimistes i breus relats de 
persones majors de 60 anys en situació 
de pobresa i exclusió social que habiten 
en entorns rurals de El Salvador.

Lloc: Biblioteca 
Organitza: Ateneu del Món
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès i Diputació de Barcelona

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE

20 h 

CINEMA
LA PIEDRA DE LA PACIENCIA

Jean-Claude Carrière coescriu l’adaptació 
de la novel·la d’Atiq Rahimi, també 
guionista i director, que narra la història 
d’una dona, en un país de l’Orient Mitjà, 
que ha de quedar-se a casa a cuidar del 
seu marit, ferit en una baralla i en estat 
de coma. La dona, jove i amb dues filles, 
alterna el temps que passa a la casa, 
evitant a les guerrilles que segueixen 
lluitant al carrer, amb el temps que passa 
amb la seva tia, una dona alliberada que 
es queda a càrrec de les nenes.

Donatiu: 2,50 €
Lloc: Sala Josep Brossa de La Patronal
Organitza: Acció Solidària del Vallès i 
Cooperación y Ayuda
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze  
del Vallès i Diputació de Barcelona
Entrades a: entrades.santquirzevalles.cat

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE

d´11 a 14 h

MERCAT SOLIDARI:
VENDA DE JOGUINES I LLIBRES 
DE SEGONA MÀ

Venda del material recollit durant la 
Campanya a diferents equipaments i 
establiments del poble.

Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: Mesa de Solidaritat i Cooperació 
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès i Diputació de Barcelona

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE

11.30 h

TALLERS FAMILIARS: 
EN LA PELL DE LES PERSONES 
REFUGIADES

Tallers dirigits al públic infantil on ens 
posarem en la pell de les persones refu-
giades. Imaginarem què ens emportaríem 
si haguéssim de fugir de casa nostra i 
només poguéssim endur-nos una única 
cosa, farem polseres amb els nostres 
millors desitjos i ens els endurem a casa i 
entre tots els infants pintarem un mural al 
voltant dels drets humans i les persones 
refugiades.

Lloc: Parc de les Morisques
Organitza: Plataforma Benvingudes 
Refugiades
Col·labora: Mesa de Solidaritat i 
Cooperació, Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès i Diputació de Barcelona

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE

12.30 h 

CONCERT:  
BLUES CAPTAIN 

Blues Captain és un trio de Blues Rock 
molt enèrgic, basat en els power trios dels 
anys 60 i 70 que ens oferiran un recull de 
peces d’aquella època (Stones, Zeppelin, 
Beatles, Creedence, Hendrix, etc...) passats 
pel poderós filtre blues-rock de la guitarra 
d’en Jordi Mourelo, amb una potent i sòlida 
base rítmica formada per Victor Manjarín 
(baix) i Quim Fernández (Bateria).

Lloc: Parc de les Morisques 
Organitza: Mesa de Solidaritat i Cooperació
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès i Diputació de Barcelona

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE

18 h 

TEATRE: 
QUIMERA 

Tots i totes tenim el desig de viure aven-
tures inoblidables, de passar uns dies de 
descans i tranquil·litat en un illa paradi-
síaca. Els personatges d’aquesta història 
han aconseguit aquesta fita, han viatjat 
fins a l’illa de Quimera, on entraran en un 
nou món de somnis i il·lusions, on res pot 
ser i tot és possible, un món on només la 
imaginació hi té cabuda.
A càrrec de La Guilla teatre. De cada 
entrada 1 € es destinarà als projectes 
solidaris de l’Ateneu del Món.

Preu: 7 € (Amics de Rialles 6 €). 
Lloc: Sala Josep Brossa de La Patronal
Organitza: Ateneu del Món i Rialles
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès i Diputació de Barcelona
Entrades a: entrades.santquirzevalles.cat


