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Setembre-novembre 2021



SETEMBRE
23 18 h Doc del Mes:  

Com jo vulgui (As I want)
Sala d’actes  
de la Biblioteca

Cinema

26 18.30 h Inauguració 2a Mostra TASQ. 
Likes

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre

OCTUBRE
1 20.30 h Mireia Vives & Borja Benalba Sala Josep Brossa  

de la Patronal
Concert

7 18 h Mostra Int. de Films de 
Dones: Tiempos de deseo

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema

8 18 h Contes per aixafar el raïm Sala d’actes  
de la Biblioteca

Hora del Conte

15 19 h Wax&Boogie Quartet Sala Josep Brossa  
de la Patronal

 Concerts 

17 18 h La sireneta i l’illa de plàstic Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre familiar

21 18 h Doc del Mes: El retorn,  
la vida després de l’ISIS

Sala d’actes  
de la Biblioteca

Cinema

22 18h Contes de la Maricastanya Sala d’actes  
de la Biblioteca

Hora del Conte

23 19h Trio Veneziano Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Concerts

26 18.30 h Mostra TASQ:  
La deessa de les pells

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre

NOVEMBRE
5 18h La carpa dels contes Sala d’actes  

de la Biblioteca
Hora del Conte

7 20 h Polifònica de Puig-reig Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Concerts

11 18h El millor regal del món Sala d’actes  
de la Biblioteca

Hora del Conte

12 19 h Les traces del silenci Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre

14 19 h Ignasi Terraza i Oriol Romaní Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Concert

18  18 h Doc del Mes:  
Lobster Soup

Sala d’actes  
de la Biblioteca

Cinema

19 20 h Invisibles Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Concert

21 18.30 h Mostra TASQ:  
Avui no sopem

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre

25 18 h Mostra Int. de Films de 
Dones: Niña Mamá

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema

26  20 h Maria del Mar Bonet Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Concert

28 18 h El cel de la Jojó Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre familiar
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Dg. 26 de setembre / 18,30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Inauguració 
2a edició  
de la Mostra 
TASQ

El diumenge 26 de setembre, a les 18.30 
hores, a la Sala Josep Brossa de la Pa-
tronal tindrà lloc l’acte de presentació 
de la segona edició de la Mostra TASQ, 
la Mostra de Teatre Amateur de Sant 
Quirze del Vallès, amb la presència de 
les 6 companyies que formaran part de 
la programació d’enguany. L’esdeveni-
ment servirà per donar a conèixer al 
públic quines són les obres que podran 
gaudir entre l’octubre de 2021 i l’abril 
de 2022. Per al dia de la inauguració, 
les persones assistents també gaudiran 
de la representació de Likes. 

Entrada general: 12 €
Persones menors de 18 anys: 8 €
Organitza: Onze al Teatre i Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre

Likes

La Lídia, el Toni, el Pol i la Berta són 
quatre companys accidentals que com-
parteixen un espai de coworking mentre 
miren de tirar endavant cada una de 
les seves professions. A partir d’una 
foto fortuïta i una reacció inesperada 
a les xarxes, tots quatre veuran com 
les seves vides canvien dràsticament. 
I és que comencen a ser algú, i saben 
com anar a més. El que no saben és on 
porta el camí. El que no saben és qui 
és aquell algú en qui es van convertint.

A càrrec de la Companyia Dara, forma-
da per Núria Deulofeu, Bernat Mestre, 
Isidre Montserrat, Míriam Tortosa i 
l’autor i director de l’obra, Roc Esquius. 
Tots ells i elles treballen en produccions 
teatrals i audiovisuals.
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Dv. 1 d’octubre / 20.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

“Cançons de fer camí” - Mireia Vives & Borja Penalba

Acompanyats dels músics Sergi Carós –baix i veus– i Marta Margaix -–violinista i 
molt més–, Mireia Vives i Borja Penalba fan un viatge pels camins que junts han 
trepitjat al llarg dels últims cinc anys, i ens ho mostren en forma de cançons, 
amb la peculiar coherència de les pròpies contradiccions, amb la passió de qui 
estima la terra, amb la ràbia de qui veu llibertats empresonades, o amb l’estima 
per l’univers poètic de Montserrat Roig, Joanjo Garcia, Maria Mercè Marçal, David 
Caño, Salvat-Papasseit, Roc Casagran, Bob Dylan o Leonard Cohen.

Eclèctics i heterogenis, pinten l’escenari amb notes de folk, cançó d’autor, pop-
rock, cabaret gamberro o cobla republicana i feminista. És així com Mireia&Borja 
veuen i entenen el món, amb cançons que els colpegen i doten de sentit el que 
els envolta. Això sí, dins de tanta varietat el duet té un objectiu clar: compartir 
el seu camí amb tu.

Entrada general: 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès

Concert

Amb el suport de
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Dv. 15 d’octubre / 19 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Wax&Boogie Quartet

Wax & Boogie és un dels millors i més valorats formats del panorama del blues, 
del rhythm & blues i del boogie woogie. Ster Wax, veu, i David Giorcelli, piano, 
han captat el veritable esperit de la música tradicional del poble afroamericà per 
transformar-lo en el seu propi medi d’expressió. El seu coneixement del llenguatge 
de la música negra és ampli, ric i variat. Ster i David es mouen amb serenitat 
i aplom pels corrents més diversos del gènere. Es presenten a Sant Quirze en 
format de quartet, amb Oriol Fontanals al baix i Reginald Vilardell a la bateria, 
per oferir-nos un concert d’alta qualitat, contundent i ple de matisos.

Entrada general: 10 € 
Socis/es Amics de la Música i menors de 18 anys: 7 € 
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Concert
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Dg. 17 d’octubre / 18 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

La sireneta i l’illa de plàstic

La sireneta compleix 15 anys i per pri-
mer cop sortirà a cantar a la llum de 
la lluna. És un dia molt especial per als 
i les habitants del fons del mar i pre-
paren una gran festa. Però les Notícies 
d’Ona Mar adverteixen que una gran 
massa de deixalles tòxiques s’apropa 
al palau de corall; una immensa illa 
de plàstic  que no para de créixer i que 

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

acabarà destruint l’ecosistema marí. 
En assabentar-se que el seu estimat 
mar està en perill, la sireneta vol lluitar 
contra el terrible monstre de plàstic. 
Però l’ambiciosa medusa, que odia la 
sireneta, té uns altres plans per a ella; 
amb l’ajuda del tauró, farà el possible 
perquè el pirata pesca-sirenes la pesqui 
i se l’emporti lluny per sempre. Per sort, 
l’estrella de mar, el pop i el cranc, hi 
estaran a prop perquè no corri cap pe-
rill. Ho aconseguiran? Podrà la nostra 
jove sireneta salvar el mar del desastre 
ecològic…? Com ho farà…? Potser amb 
l’ajuda d’un príncep…?

A càrrec de Dreams Teatre.
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Ds. 23 d’octubre / 19 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

“Concerto Carnevale di 
Venezia” - Trio Veneziano

Existien dos tipus de carnavals a Venècia: el 
dels carrers i el dels palaus. Ambdós tenien 
molta importància. Amb aquest concert el 
Trio Veneziano ens traslladarà al carnaval 
dels palaus venecians on la música dels pe-
tits grups de cambra, formats per músics 
emmascarats, acompanyaven els balls de la 
societat amb la millor música dels compo-
sitors de l’època. A Venècia, al final de les 
celebracions del carnaval no era tan estrany 
trobar-se cara a cara amb persones que opta-
ven per la màscara, encara que no hi hagués 
celebracions, justament per evitar qualsevol 
judici de la societat.

El concert, lluny de voler ser un esdeveniment 
barroc amb instruments originals (de fet els 
instruments són moderns), vol ser una mena 
de cinema musical interactiu on el públic, 
en lloc d’assistir a un concert passivament, 
s’endinsarà dins de l’atmosfera veneciana 
gràcies a la música, les màscares i les even-
tuals disfresses.

Intèrprets:
Monica Finco, flauta travessera
Lisa Gambacciani, flauta travessera
Christian Grosselfinger, violoncel

Entrada general: 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Concert
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Dg. 24 d’octubre / 18.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

La deessa de les pells

Un director de teatre, Thomas, després d’una tarda d’audicions està cansat i de-
sanimat perquè cap noia està a l’altura d’interpretar el paper protagonista de la 
seva obra, una adaptació de La Venus de les pells, que va donar origen al sadoma-
soquisme. Es disposa a marxar cap a casa. En l’últim moment apareix Vanda, una 
jove actriu que és tot el que ell detesta: ordinària, vulgar, sense cervell, però que 
no s’aturarà fins aconseguir el paper. L’espectacle forma part de la Mostra TASQ.

A càrrec de Magret Companyia Teatral, de Vilafranca del Penedès, formada per 
Gregori Escalona i Marta Escudé.

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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Dg. 7 de novembre / 20 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Polifònica de Puig-reig

Des de la seva creació fins a l’actualitat, la Polifònica de Puig-reig ha dut a terme 
una trajectòria de creixent activitat musical que l’ha portat a actuar arreu de Ca-
talunya, a la majoria de països europeus i també per mig món, com Israel, Mèxic, 
Filipines, Veneçuela, Estats Units, Canadà, Singapur, Malàisia, Colòmbia, Equador 
i el Perú. L’any 1992 la Polifònica va acompanyar el President de la Generalitat 
de Catalunya en un viatge oficial a Argentina i Xile. Després de quaranta anys, 
la Polifònica de Puig-reig s’ha convertit en un ambaixador cultural de Catalunya. 
Tot i ser una coral amateur, col·labora amb altres de professionals. El Liceu, per 
exemple, la reclama quan necessita grans cors.

La Coral ha estat també un dels artífexs del Festival Internacional de Cant Coral 
Catalunya Centre que es realitza cada setembre des de 1980. L’any 1993, amb 
motiu del seu 25è aniversari, la Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu 
de Sant Jordi. El Dilluns de Pasqua de l’any 2019, la coral va celebrar el 50è 
aniversari de caramelles cantant La garrafa, Sant Jordi triomfant i finalment La 
jove. Des de 2017 col·labora regularment amb la Simfònica de Cobla i Corda de 
Catalunya en els seus projectes discogràfics Cançó d’amor i de guerra, Llull, Clàssics 
Enderrock i Emociona’t amb la SCCC · 25 Anys de Música Global.

Entrada general: 6 € 
Organitza: Societat Coral Il·lustració Artística
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Concert
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Dv. 12 de novembre / 19 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Les traces del silenci

Les traces del silenci és una obra que hibrida teatre de la memòria i teatre do-
cumental a partir d’una investigació relacionada amb la riuada del Vallès de 
1962 i una de les seves conseqüències més silenciades: el tràfic d’infants. Una 
historiadora i una arxivera protagonitzen aquesta història, que busca compartir 
amb el públic una recerca real per plantejar un debat de memòria i de reparació 
dels crims del franquisme, en un cas en què les seves protagonistes encara són 
vives i encara esperen justícia.

A càrrec de Therkas Teatre. Direcció: Alba Saura Clares. Interpretació: Rosa 
Aguado i Esther Lázaro.

Espectacle gratuït.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Teatre



11

Dg. 14 de novembre / 19 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

“Jazz a dues veus” - Ignasi Terraza  i Oriol Romaní

Des de personalitats ben diverses i en un espai d’inspiració mútua, Ignasi Terraza 
i Oriol Romaní gaudeixen plegats del swing, el caliu del jazz i de la comunicació 
franca entre ells i amb el públic. Fa anys van participar en el concert De Mozart 
al swing al Palau de la Música i, com a duo, van tocar a la investidura de Woody 
Allen com a doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra i van publicar 
el CD Confessin. Actualment, amb Jazz a dues veus, ofereixen la seva música plena 
de vitalitat, sensibilitat, sorpreses i swing, recreant a la seva manera temes típics 
del jazz dels anys 20, 30 i 40 a Nova Orleans, Chicago i Nova York, i tocant també 
blues, espirituals negres i algun tema de collita pròpia.

Entrada general: 10 € 
Socis/es Amics de la Música i menors de 18 anys: 7 € 
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Concert
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Dv. 19 de novembre / 20.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Invisibles

Entrada general: 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès

Concert

Inspirat en l’obra teatral de Juan Diego Botto Un trozo invisible de este mundo, 
pretén contribuir a la VISIBILITZACIÓ de les persones migrants, treballant des de 
la música com a instrument descriptiu, de denúncia i d’empoderament. Invisibles 
narra en forma de fotografies musicals el procés migratori sud-nord, intentant 
copsar l’essència emocional i vital de cadascun dels moments importants que 
el migrant subsaharià ha d’afrontar en tot aquest viatge. La posada en escena, 
les projeccions fotogràfiques, el repertori variat, i eclèctic, configuraran una 
experiència musical transformadora.

Amb el suport de
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Dg. 21 de novembre / 18.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Avui no sopem

La Maria Teresa i el Vicenç són un matrimoni de classe mitjana resident a Bar-
celona. Estan jubilats i fa temps que es plantegen anar-se’n de la ciutat per anar 
a viure a la seva casa del poble, però mai s’acaben de decidir. Per què? Una filla 
funcionària de quaranta anys que encara viu amb ells i un fill divorciat amb cara 
de pocs amics ho impedeixen.  L’obra ens mostra, de manera còmica i agredolça, 
les tensions existents dins de la família. L’espectacle forma part de la Mostra TASQ.

A càrrec de l’Associació Artística Encert. L’entitat va constituir-se el 2006 i és 
de Sabadell. Ha actuat altres cops a Sant Quirze amb les obres Aquí en passarà 
una de molt grossa, T-10 i Una trama mal ordida.

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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Dv. 26 de novembre / 20 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Nosaltres les dones - Maria del Mar Bonet

Nosaltres les dones és el títol d’un poema d’Edith Södergran que Maria del Mar 
Bonet va musicar i enregistrar a finals dels setanta a l’àlbum Alenar (Sony Music, 
1977). La cantautora presenta un espectacle acompanyada de Dani Espasa al 
piano i a l’acordió. Plegats interpreten algunes de les poetesses i autores que 
formen part de la discografia i el repertori de l’extens cançoner de la mallorquina. 
Cançons de totes les èpoques de la trajectòria revisitades en clau de present al 
costat d’algunes de molt recents. Maria del Mar Bonet i Dani Espasa col·laboren 
a l’escena des del juliol del 2000. El pianista és un dels músics més celebrats de 
l’escena catalana, i ha participat en gires de la cantant al Japó, als Estats Units, 
a Europa i al nord d’Àfrica. A més d’arranjar i dirigir-ne musicalment alguns 
dels espectacles, ha treballat frec a frec en obres discogràfiques de Bonet - Terra 
Secreta (Picap, 2007), i és un acompanyant habitual de la cantant als escenaris.

Concert

Entrada general: 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès

Amb el suport de
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Dg. 28 de novembre / 18 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

El cel de la Jojó

La Joana puja a jugar al terrat de casa 
seva. I mentre observa els núvols pensa 
que fa dies que no veu a la seva iaia i 
es pregunta on deu haver anat. La seva 
mare, per explicar la desaparició de 
l’àvia, li parla de la història de la Jojó, 
una vaca que, com la seva iaia, també 
es va fer gran i també va desaparèi-
xer. La nena i la mare s’endinsen a la 
granja de la Jojó, i a partir d’aquesta 
vaca i dels animals que conviuen amb 
ella, la nena obtindrà algunes claus 
per entendre millor la vellesa i el cicle 
de la vida.

La Jojó és una vaca molt sàvia perquè ha 
tingut una vida plena d’aventures. Així 

que tots els animals de la granja, quan 
els sorgeix algun problema, acudeixen a 
ella per a demanar-li consells. I la Jojó, 
com a bona assessora i partint de les 
seves experiències, els ajuda. Però la 
Jojó, amb els anys, no només ha gua-
nyat saviesa. També s’ha fet gran. I a 
poc a poc ha anat perdent parts: primer 
la taca, llavors, la cua, les mamelles, les 
banyes. A partir d’aquestes pèrdues, la 
Jojó anirà comprenent la transformació, 
el pas dels anys, el cicle de la vida. Fins 
a desaparèixer, però deixant empremta 
en les coses i en els animals que han 
format part del seu dia a dia.

A càrrec d’Inspira Teatre.

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
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Dj. 23 de setembre / 18 h
Sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal

Com jo vulgui (As I Want)

Dir: Samaher Alqadi. Egipte, França, 
Noruega, Palestina, Alemanya (2021). 
88 minuts. VO en àrab i angles, subti-
tulada en català.

El moviment feminista a Egipte està 
agafant més força que mai. Cada cop hi 
ha més dones que s’atreveixen a alçar 
la veu contra l’assetjament sexual, però 
aquesta irrupció de coratge ve de lluny.

La Primavera Àrab va portar esperança 
de llibertat i canvis, però durant la mul-
titudinària protesta del 25 de gener de 
2011 a la plaça Tahrir del Caire es van 
produir salvatges violacions en grup. 
La indignació de les dones egípcies va 
desencadenar una gran protesta. La 
directora Samaher Alqadi va estar a 
primera línia per capturar una revolta 
de les dones.

Sessió gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès amb el suport de la Diputació de 
Barcelona

Dj. 21 d’octubre / 18 h
Sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal

El retorn,  
la vida després de l’ISIS

Dir: Alba Sotorra. Catalunya (Espanya), 
Regne Unit (2021). 90 minuts. VO en 
anglès i kurd, subtitulada en català.

L’accés exclusiu d’Alba Sotorra al camp 
d’al-Roj al nord-est de Síria ens mostra 
un grup de dones atrapades pel seu 
passat com a membres d’ISIS. Shamima 
Begum (Regne Unit) i Hoda Muthana 
(EUA) van marxar dels seus països ma-
nipulades per la propaganda terrorista 
de les xarxes socials. Van ser demonit-
zades pels mitjans de comunicació i ara 
ningú vol saber-ne res. El penediment 
sincer mereix una segona oportunitat? 
Es pot justificar que els països occiden-
tals acceptin el retorn dels seus fills, 
però rebutgin les seves mares? La direc-
tora catalana s’esforça per comprendre 
els matisos de la situació.

Sessió gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès amb el suport de la Diputació de 
Barcelona

DOCS del Mes
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Dj. 18 de novembre / 18 h
Sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal

Lobster Soup

Dir: Pepe Andreu, Rafa Molés. Espanya, 
Islàndia, Lituània (2020). 96 minuts. 
VO en islandès i anglès, subtitulada en 
català.

En Krilli prepara la sopa de llagosta. El 
seu germà Alli seu amb els vells pes-
cadors, l’últim boxejador de l’illa i el 
traductor del Quixot a l’islandès. La 
sopa és tan exquisida que atrau multitud 
d’autocars carregats de turistes. L’èxit de 
la sopa supera totes les expectatives fins 
al punt de captar l’interès d’uns inver-
sors ambiciosos. Volen comprar el local, 
ampliar-lo i penjar un gran esquelet de 
balena a la paret. Una comèdia delici-
osa, amb ingredients dolços, picants i 
melancòlics, sobre l’ànima humana i la 
vida en comunitat que s’acaba convertint 
en una radiografia de la decadència 
consumista del món occidental.

Sessió gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès amb el suport de la Diputació de 
Barcelona

Dj. 16 de desembre / 18 h
Sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal

Mothers

Dir: Myriam Bakir. Marroc, França 
(2020). 62 minuts. VO en dialecte mar-
roquí i berber, subtitulada en català.

La legislació del Marroc tipifica com a 
delicte les relacions sexuals fora del ma-
trimoni i una dona pot ser condemnada 
a presó si es queda embarassada sense 
estar casada. L’avortament també és 
il·legal, només està permès quan l’em-
baràs posa en risc la salut de la dona i 
l’home ha de donar el seu consentiment. 
Moltes dones joves es troben en una 
situació de vulnerabilitat i, sovint, no 
s’atreveixen a explicar l’embaràs a les 
seves famílies per por al rebuig. L’as-
sociació Oum El Banine, liderada per 
la carismàtica Mahjouba Edbouche, 
lluita contra una realitat injusta que 
és silenciada pels altaveus mediàtics 
del regne marroquí.

Sessió gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.
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Dj. 25 de novembre / 18 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Niña mamá

Niña mamá està filmada –amb abso-
luta cura i respecte– en la intimitat 
de les consultes d’un hospital públic a 
Argentina. A partir de la veu de dones 
que transiten maternitats en la seva 
adolescència, travessades per diverses 
violències i per una extrema vulnerabili-
tat, el film aprofundeix en les vicissituds 
de la presa d’una decisió: continuar o 
no l’embaràs. Niña mamá és fruit de 
l’encontre amb les històries de les vi-
des d’aquestes dones, les tensions de 
les seves maternitats forçades i la por 
latent que provoquen els avortaments 
insegurs i clandestins.

Directora: Andrea Testa. 
Nacionalitat: Argentina.
Any: 2019. 
Durada: 67 minuts. 

Sessió gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès

Mostra 
Internacional de 
Films de Dones

Dj. 7 d’octubre / 18 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Tiempos de deseo

Sessió gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès

A Bea se li revela un nou lloc al món, 
i alhora es confronta a la pèrdua i a 
allò que imagina que vindrà. A la casa 
que es prepara per acollir el canvi, hi 
habiten les pors. Una soledat imprevista 
també sembla que forma part del seu 
desig, el desig de ser mare sense pa-
rella i lesbiana. Mentre el cos de Bea 
es transforma, la càmera es mou entre 
l’afecte i la distància. Són intents de 
(re)conèixer-se en aquests temps de 
canvi i també una necessitat de pregun-
tar-se sobre la família, l’amor, l’amistat 
i tots aquells desitjos que desborden els 
límits de la intimitat.

Directora: Raquel Marques.
Nacionalitat: Espanya.
Any: 2020.
Durada: 60 minuts. 

Amb el suport de
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Les sessions de contes adreçades al 
públic familiar tindran lloc a la sala 
d’actes de la Biblioteca Municipal i 
estan organitzades per l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès. L’assistència 
és gratuïta però cal reservar entrada a 
http://entrades.santquirzevalles.cat.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

• Dv. 8 d’octubre / 18 h
Contes per aixafar raïm

A càrrec de Clara Gavaldà. Activitat 
adreçada a famílies amb infants a partir 
de 4 anys. 

Hora  
del Conte

• Dv. 22 d’octubre / 18 h
Contes de la Maricastanya
A càrrec de Susagna Navó. Activitat 
adreçada a infants a partir de 4 anys.

• Dv. 5 de novembre / 18 h
La carpa dels contes
A càrrec de la Cia. Patawa. Activitat 
adreçada a famílies amb infants a partir 
de 3 anys. 

• Dv. 11 de novembre / 18 h
El millor regal del món
A càrrec de Cacauet Teatre. Activitat 
adreçada a infants a partir de 3 anys 
d’edat. 

• Dv. 3 de desembre / 18 h
Hora del conte Menuts: La casa 
dels sons
A càrrec de Sandra Rossi. Activitat 
adreçada a famílies amb  infants a partir 
d’1 any.. 

• Dv. 17 de desembre / 18 h
Contes i cançons de Nadal
A càrrec de la Cia. Bufanúvols. Acti-
vitat adreçada a infants a partir de  4 
anys d’edat.



Consulteu l’agenda d’activitats completa a 
www.santquirzevalles.cat/agenda 

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

1
PORTEU LA MASCARETA 

en tot moment

2
DESINFECTEU-VOS LES MANS 

quan entreu al recinte

3
MANTINGUEU  

LA DISTÀNCIA FÍSICA 
amb altres grups de convivència 
sobretot a l’entrada i a la sortida  

dels equipaments

PER GAUDIR DELS ESPECTACLES 
DE FORMA SEGURA:


