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3Mestral 

Us presentem la Tri3mestral de Sant Quirze 
del Vallès, una publicació que us fa arribar la 
nova programació cultural estable del municipi 
i que, alhora, vol convertir-se en un punt de re-
ferència imprescindible per no perdre’s res del 
que passa al poble.

Aquest primer número recull un seguit d’acti-
vitats que inicien una nova proposta cultural 
adreçada a tots els públics promoguda des del 
Servei de Cultura de l’Ajuntament. El cinema 
té un protagonisme destacat, amb opcions per 
als infants i els adults. Els concerts en format 
audiovisual i també en directe conformen un 
altra peça important d’aquest trencaclosques 
cultural, com també ho fa el teatre, amb pro-
duccions de formacions locals així com d’altres 
que visitaran Sant Quirze portant humor, ac-
tualitat, denúncia, en definitiva, per despertar 
l’ànima. Bufen nous vents a Sant Quirze, bufa 
la Tri3mestral.

Si voleu incloure informació a la trimestral, podeu 
enviar un correu a trimestral@santquirzevalles.cat
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Calendari

4

Dj 18 20.30 h Estraperlo Llunarbori Poesia

Ds 20 18 h La Patronal Els Pastorets Teatre

Ds 20 20 h Estraperlo Presentació de  
l’Estraperlo Cultural

Música a 
l’Estraperlo

Dg 21 12 h La Patronal Els Pastorets Teatre

Dg 21 20 h Can Barra Simon & Garfunkel Concert de cine

Dg 28 17 h La Patronal El bosc de Haquivaqui Cinema Familiar

Dg 28 18.30 h La Patronal La La Land (Vose) Cinema adults

Dg 28 19.30 h Estraperlo Un obús al cor Teatre

GENER             

FEBRER             
Dv 2 20.30 h La Patronal 3, 2, 1 Impropon Teatre

Dv 2 21 h Estraperlo Vespre Menorquí Música

Ds 3 20 h La Patronal Pavvla Música

Ds 3 21 h Estraperlo Sopar i sobretaula 
glosada 

Música

Dg 4 17 h La Patronal L’hivern i la primavera... Cinema Familiar

Dg 4 18.30 h La Patronal Hard Days Night (Vose) Cinema adults

Dj 8 20 h Estraperlo Glosada a la nostra 
Salut 

Música

Ds 10 17.30 h Av. Països Cat. Carnestoltes Festa popular

Dg 18 17 h La Patronal Phantom Boy Cinema Familiar

Dg 18 18.30 h La Patronal Kurt Cobain (Vose) Cinema adults

Dc 21 20 h Estraperlo David Caño, poesia   Poesia

Dg 25 18 h La Patronal El molinet màgic Teatre

Calendari

Ds 3 12 h La Patronal Un dia de festa Cinema Familiar

Ds 3 20 h La Patronal Les falses confidències Teatre

Dg 4 18 h La Patronal Les falses confidències Teatre

Ds 10 20 h La Patronal Gemma Humet Música

Dg 11 17 h La Patronal Al sostre del món Cinema Familiar

Ds 11 18.30 h La Patronal Júlia Ist Cinema adults

Ds 17 17 h La Patronal Ballerina Cinema Familiar

Ds 17 19 h La Patronal Una pastisseria a Tò-
quio (Vose)

Cinema adults

Dg 18 11 h Av. Ant. Gaudi Passada de St. Antoni Festa popular

Dg 18 18 h La Patronal La Rateta Teatre

Dc 21 20 h Estraperlo Controvèrsia 2.0 Poesia

Dv 23 20 h La Patronal Aüc Dansa

Ds 24 18.30 h La Patronal Mostra de cant improvisat Música

Dg 25 20 h La Patronal Madame Butterfly Música

MARÇ             

Ds 7 19 h La Patronal Pis compartit Teatre

Dg 8 19 h La Patronal Pis compartit Teatre

Dv 13 20 h La Patronal Xarim Aresté Música

Dg 15 18 h La Patronal Descalços pel parc Teatre

Dc 18 20 h Estraperlo Ja el trucarem! Microteatre 

Ds 21 19 h La Patronal Esclaus de la moda Teatre

Dg 22 17 h La Patronal Esclaus de la moda Teatre

Dg 22 19.30 h Pl. Anselm 
Clavé

Mulïer  Dansa

ABRIL                   



Teatre
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Activitats a l’Estraperlo
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21 gener /20 h/ Celler de Can Barra

Simon & Garfunkel
The concert in Central Park, 1981.
Durada: 1 h i 25 minuts. 
Preu: 5 €. Socis/es.  
Amics de la Música: entrada gratuïta 
Servei de càtering

Aquest concert és el més multitudina-
ri de la història, ja que el 19 de setem-
bre de 1981, va reunir al  Central Park 
de Nova York a més de mig milió de 
persones i és considerat com un dels 
esdeveniments més importants i em-
blemàtics de la història de la música. 
El concert, a l’aire lliure, es va oferir 
amb entrada gratuïta, i la molt impor-
tant generació de beneficis a través 
de la seva edició en diferents for-
mats i de l’emissió per televisió, fou 
destinada al manteniment del parc, 
deteriorat per manca de finançament 
municipal.

20 gener /18 h/ La Patronal 
21 gener /12 h/ La Patronal

Els pastorets
Dirigida per Albert González 
Preu: 7 €. Amics/gues de Rialles: 6 €

Per primera vegada a Sant Quirze, ar- 
riba de la mà de Rialles Sant Quirze la 
versió infantil del clàssic “Els Pastorets” 
de Josep Maria Folch iTorras, dirigida 
per Albert González, director de Els 
Pastorets de la Faràndula. Gaudiu de 
l’obra catalana familiar de referència 
al Nadal de la mà dels joves actors i ac-
trius del poble, que ens explicaran les 
aventures i desventures de dos apre-
nents de pastors, Lluquet i Rovelló, 
que hauran de lluitar contra Satanàs i 
els seus diables per tal que no impe-
deixin el naixement de l’infant Jesús.
Ajudant	de	direcció:	Alba	Collado
Organitza: Rialles Sant Quirze i Tallers 
de Teatre Galliners
Col·labora: Joventut de la Faràndula

18 gener/20.30 h

Llunarbori
Espectacle gratuït
Taquilla inversa
Poesia

Una visió poètica sobre dels cicles  
de l’any. Amb Elena Sixto.
 
20 gener/20 h 

L’Estraperlo Cultural 
Espectacle gratuït
Taquilla inversa 
Música

Presentació de l’Estraperlo Cultural
i actuació de Jaume Arnella i artista 
convidat.

28 gener/19.30 h

Un obús al cor 
de Wajdi Mouawad.
Preu a escollir 5 €, 10 € o 15 €
Teatre

Dirigida per Albert González.  
Amb Marc Solé i Mireia Vila.

2 de febrer/21 h

Vespre Menorquí
Música

Havaneres i cançó popular menorquina

3 de febrer/21 h

Sopar i sobretaula glosada
Música

8 de febrer/20 h

Glosada a la nostra Salut
Música

21 de febrer/20 h

David Caño
Dimecres de Poesia

21 de març/20 h

Controvèrsia 2.0
Dimecres de Poesia

18 d’abril/20 h

Ja el trucarem!
Microteatre amb la Cia. Agosarats 

Informació i reserves:  
estraperlocultural@gmail.com
Actes a l’Estraperlo
(c. Pintor vila-Puig Núm. 12) 

Concerts de cine



Cinema adults
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2 de febrer /20.30 h/ La Patronal

3, 2, 1 Impropon
Cia. Impro Acatomba. Teatre familiar
Preus: 6 €.
5 € (socis/es Espai d’Arts Escèniques)

És un espectacle d’humor dedicat al 
món del cinema on el públic pot de-
manar en tot moment quina pel·lícula 
vol veure. Passant per tots els gèneres 
cinematogràfics, els actors i actrius 
“improvisadors” que mai sabran el 
que han de fer, crearan en directe 
mini pel·lícules en funció del que els 
demani el públic. Cada sessió és única 
i irrepetible.
Organitza: Espai d’Arts Escèniques

28 de gener /18.30 h/ La Patronal

La La Land (Vose)
Damien Chazelle. Estats Units, 2016. 
127 minuts. Musical. 
Apta per a tots els públics. 
Preu: 2,5 €

Mia és una de les milers d’aspirants a 
actriu que viuen a Los Angeles a la re-
cerca del somni de Hollywood. Sebas-
tian és un pianista que s’arrossega per 
concerts en locals minoritaris mentre 
defensa el seu somni de muntar un 
club que rendeixi tribut al jazz més 
pur. Els destins d’ambdós personat-
ges s’encreuaran diverses vegades per 
trobar l’amor, fet que farà trontollar 
les seves aspiracions. 

3 de febrer /20 h/ La Patronal

Pavvla
Preu: 8 €

Pavvla és el projecte musical de  
Paula Jornet (Sant Cugat, 1996). Amb 
un sol disc al mercat “Creatures”, pu-
blicat el mes de novembre de 2016, 
Pavvla acumula elogis a un disc debut 
que ha despertat interès més enllà 
del nostre territori, amb actuacions 
al prestigiós festival nord-americà 
SXSW, Europa i festivals nacionals 
com el Primavera Sound, Tomavistas 
i VIDA. Ja amb la publicació dels seus 
dos primers singles “Young” i “Skin”, 
molt abans de la 
sortida d’aquest primer àlbum, s’au-
gurava un bon debut amb la confir-
mació a festivals com MonkeyWeek o 
Primavera Club i Pavvla no ha deixat 
de girar des de llavors.  

Cinema familiar Teatre Música

28 de gener /17 h/ La Patronal 

El bosc de Haquivaqui
Rasmus A Sivertsen. 
Noruega-PaïsosBaixos, 2017. 
72 minuts. A partir de 4 anys
Preu: 2,5 €

El bosc de Haquivaqui és un bon lloc 
per viure, però els animals petits han 
de vigilar que els més grossos no se’ls 
cruspeixin. Claus, el ratolí trapella, i 
els seus amics tenen por de la guineu 
Marvin i d’altres depredadors. Però el 
que fa vessar el got de la paciència és 
que un bon dia l’eriçó Horaci intenta 
menjar-se l’àvia ratolineta. És alesho-
res quan Morten, el ratolí més assen-
yat, arriba a la conclusió que és l’hora 
de redactar una nova llei per al bosc. 
A partir d’ara tots els habitants del 
bosc seran amics i ningú podrà men-
jar a cap altre. El cas és que la guineu 
Marvin encara té gana…
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Cinema adultsCinema familiar

10

4 de febrer/17 h/La Patronal 

L’hivern i la primavera
al regne d’Escampeta 
Pierre-Luc Granjon i Pascal Le Nôtre.  
França, 2008. 52 minuts.  
A partir de 4 anys
Preu: 2,5 €

L’hivern s’abat sobre el regne i 
l’Ogre de les muntanyes s’emporta 
la bella princesa Mèlia Pa de Pessic. 
Gràcies a en Lleó i els seus amics, 
tornaran tots a casa sans i estalvis. 
Però, a la primavera, algú enveri-
na l’aigua de la ciutat i hauran de 
descobrir qui ha inflat les panxes 
dels veïns abans de poder celebrar 
el Carnaval.

4 de febrer / 18.30 h / La Patronal

Hard days night (Vose)
Richard Lester. Regne Unit, 1964.  
85 minuts. Comèdia.  
Apta per a tots els públics
Preu: 2,5 €

Pel·lícula documental sobre The Beat-
les. En aquest film, les estrelles brità-
niques decideixen saltar-se les regles i 
fugir d’un programa de televisió per 
poder assaborir la llibertat. Per fer-ho, 
hauran de burlar els admiradors, es-
quivar periodistes i desobeir els seus 
representants. Interessant comèdia 
d’aventures i rock & roll que s’ha con-
vertit en un clàssic del cinema i una 
joia pels i les amants d’una de les ban-
des més grans de tots els temps.

Cinema familiar

18 de febrer / 17 h / La Patronal

Phantom Boy
Alain Gagnol i Jean Loup Felicioli. 
França, 2015. 84 minuts
A partir de 7 anys.
Preu: 2,5 €

Un misteriós gàngster desfigurat fe-
reix l’Àlex, un inspector de policia 
que el segueix. Immobilitzat a l’hospi-
tal, Àlex hi fa amistat amb Léo, un noi 
d’onze anys que té el poder de sortir 
del seu cos. Com un fantasma, invi-
sible per tothom, alça el vol i passa a 
través dels murs…

18 de febrer/18.30 h/La Patronal 

Kurt Cobain: montage   
of heck (Vose)
Brett Morgen. Estats Units, 2015.  
132 minuts. Documental. A partir de 16 anys 
Preu: 2,5 € 

A través d’aquest documental au-
toritzat descobrirem a una de les 
figures més interessants i influents 
de la música popular contemporània, 
el líder de Nirvana, Kurt Cobain. 
Amb aquesta pel·lícula descobri-
rem quines causes el van portar a 
la mort quan es trobava en el mo-
ment més àlgid de la seva carrera 
musical.

Cinema adults



Teatre

12 13

Teatre

25 de febrer /18 h/ La Patronal

El molinet màgic
Cia. Engruna Teatre. Intèrprets: Ruth 
Garcia i Mireia Fernàndez. Teatre familiar
Preus: 7 € i 6 € Amics/gues de Rialles

De vegades, la sort et ve a buscar. D’al-
tres, et toca empaitar-la. Tant en un 
cas com en l’altre, cal saber estar-ne 
agraït i no voler-ne abusar. El molinet 
màgic parla de tot això: de la sort que 
tens quan tens sort, i de la mala sort 
que tens quan en vols tenir massa

3 de març/de 12 h a 13.30 h/ La Patronal
Preu: 4 €. Organitza: Rialles Sant Quirze

3 de març /20 h/ La Patronal   
4 de març /18 h/La Patronal

Les falses confidències, de Pierre Marivaux
Cia. Onze al Teatre. Teatre. Preus:  6 € 5 € (socis/es Espai d’Arts Escèniques)

Una comèdia d’intriga i estratègia, 
plena de diàlegs intel·ligents i farcits 
d’equívocs i dobles sentits. L’espec-
tador serà testimoni de la confusió 
entre els interlocutors -víctimes de 
la trama ordida per un lleial criat en 
favor del seu amo-, que intercanvien 
secrets i confidències al llarg de tota 
la representació, amb diàlegs que 
amaguen pensaments veritables 
que faran que els desitjos del cor 
guanyin als interessos mesquins i 
de conveniència de l’aristocràcia de 
l’època. Espectacle recomanat per a 
majors de 14 anys.

Direcció:	Núria Colàs
Repartiment: 
Araminte: Gemma Pérez
Dubois: Toni Guillamon
Dorante: Felipe López Miras
Marton: Elisenda Bascuñana
Arlequí:	Pepa López
Sra.	Argante:	Lídia Laborda
Sra.	Remy: Maribel Rosés
Comte: Carles Rúbies
Criat/Noi: Rafael Adame
Escenografia	i	Atrezzo:	Felipe  
López Miras i Eva Bueno           
Vestuari: Jordi Brunet
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Cinema adults

14 

Música

10 de març /20 h/ La Patronal

Gemma Humet
Preu: 8 € 

La cantant i pianista terrassenca 
Gemma Humet ens presenta el 
seu nou treball Encara (2017), amb 
diferents creacions al voltant de 
conflictes vigents, com la crisi dels 
refugiats, i d’altres que han deixat 
petjada, com la Guerra Civil. Una 
protesta serena i ferma. Un disc més 
reivindicatiu i compromès amb el 
món que l’envolta, que l’anterior, Si 
canto enrere (2015), on la cantant 
va voler explicar al públic qui i com 
era. Ara, el compromís amb l’actua-
litat és pal·lès.

11 de març /18.30 h/ La Patronal

Júlia Ist (Cinema català)
Elena Martín. Espanya, 2016. 90 minuts. 
Drama. A partir de 12 anys. Preu: 2,5 € 
La Dona al cinema. 

Júlia és una estudiant d’arquitectura 
que decideix marxar d’Erasmus a Ber-
lín. És la primera vegada que marxa 
de casa. La ciutat, freda i gris, li dóna 
una benvinguda més gèlida de la que 
s’esperava. La seva situació sembla 
estar lluny d’aquella nova vida que 
s’imaginava des de les aules de la 
Universitat de Barcelona. Una de les 
propostes més interessants de la cine-
matografia catalana del passat 2017. 

11 de març /17 h/ La Patronal

Al sostre del món 
Rémi Chayé. França-Dinamarca, 2015.  
81 minuts.  
A partir de 6 anys. Preu: 2,5 €

1882. Sant Petersburg. Sasha, una jo-
veneta de l’aristocràcia russa, ha estat 
sempre fascinada per la vida aventu-
rera del seu avi, Olukin. Explorador 
famós, va fer construir un magnífic 
vaixell trencaglaç, el Davai, que no ha 
tornat de la seva darrera expedició a 
la conquesta del Pol Nord. Sasha de-
cideix partir cap al Gran Nord seguint 
la pista del seu avi per tal de recupe-
rar el famós vaixell.

Cinema familiar

L’any 2013 va participar en l’acte 
institucional de la Diada Nacional 
de Catalunya cantant “Sonet”, poema 
de Bartomeu Rosselló Porcel musicat 
per Maria del Mar Bonet al parc de la 
Ciutadella. El 2015, juntament amb 
Mercè Martínez, Pemi Fortuny, Albert 
Guinovart i el Cor jove de l’Orfeó Ca-
talà, va cantar a l’escenari oficial de la 
Via lliure de l’11 de setembre a l’avin-
guda de la Meridiana de Barcelona 
la cançó “Venim del nord, venim del 
sud”, de Lluís Llach, en el moment en 
què el punter s’encaixava a l’escenari.
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TeatreCinema familiar
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17 de març /19 h/ La Patronal 

Una pastisseria a Tòquio  
(Vose)
Naomi Kawase. Japó, 2015. 
113 minuts. Drama. 
Apta per a tots els públics. Preu: 2,5 € 
La Dona al cinema

El Sentaro dirigeix una petita pastis-
seria que serveix dorayakis, pastissets 
farcits de salsa de fesols vermells, i 
uns dolços anomenats an. Quan una 
dona gran, la Tokue, s’ofereix a aju-
dar-lo a la cuina, ell hi accedeix de 
mala gana. Però la dona demostra te-
nir màgia a les mans.

17 de març /17 h/ La Patronal 

Ballerina
ÉricWarin, ÉricSummer. 
França-Canadà, 2017. 
89 minuts.
Apta per a tots els públics. Preu: 2,5 €

La Felícia és una nena que viu en un 
orfenat. La seva passió és convertir-se 
en ballarina professional. Per aconse-
guir-ho, s’escapa a París amb l´ajuda 
del seu amic Víctor.

Cinema adults

18 de març /18 h/ La Patronal

La Rateta
Cia. Campi qui pugui. Titelles. 
Espectacle recomanat a partir de: 2 anys 
Preus: 7 €. 6 € Amics/gues de Rialles 
Organitza: Rialles Sant Quirze

Qui més qui menys, tothom coneix el 
conte de “La rateta que escombrava 
l’escaleta”... Aquest cop, però, us en 
proposem una versió tendra i diverti-
da, explicada des de la mateixa merce-
ria on la rateta es va gastar el dineret 
que la va convertir en àpat. Explicada 
per un descendent directe del pobre 
botiguer que li va vendre el malaurat 
llacet. Poc que s’ho pensava ell, que 
guarnint la rateta amb tanta distinció 
li estava preparant el final!

18 de març / 11 h

Passada de Sant Antoni

Antigament en aquest dia la gent que 
tenia animals domèstics o per treba-
llar al camp, els guarnien i els porta-
ven a la plana de l’església perquè els 
beneïssin.Actualment a Sant Quirze 
la festa es fa en diumenge. Els carrers 
de Sant Quirze s’omplen de cavalls, 
ases, i carros que recorden els antics 
traginers que transportaven el gra, la 
palla o el raïm d’un lloc a l’altre. La 
festa està organitzada pels Amics del 
Cavall de Sant Quirze i comença amb 
un esmorzar popular, una cercavila 
pels carrers del poble, i acaba amb els 
tres tombs i la benedicció d’animals 
a la parròquia de Sant Quirze i Santa 
Julita.Enguany, la Festa se celebrarà el 
dia 18 de març, amb l’esmorzar tradi-
cional al recinte firal i, a continuació, 
els carros, carrosses i cavalls faran la 
passada pel poble.

Popular
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MúsicaDansa

18

Aüc és allò que se sent entre les costu-
res del silenci i la ràbia. És el crit o el 
lament silenciat en la nostra quotidia-
nitat. És un lloc incòmode però neces-
sari. Aüc va de tu i de mi, de nosaltres. 
El camí d’aquest espectacle s’escriu 
en primera persona. La violència se-
xual s’explica en totes les primeres 
persones que la viuen. És invisibilit-
zada per desconeixement, connivèn-
cia o horror. Us convidem a habitar 
aquest Aüc perquè no hi ha res més  
revolucionari que apoderar-se'n. 
 

Cinc intèrprets, moltes històries, infi-
nites experiències i un Aüc.
Repartiment:
Autoria	i	direcció: Carla Rovira 
Pitarch, Ariadna Peya Rigolfas,  
Clara  Peya Rigolfas
Intèrprets: Júlia Barceló, Ariadna 
Peya Rigolfas, Clara Peya Rigolfas, 
Olga Lladó, Maria Salarich 

24 de març /18.30 h/ La Patronal

Mostra de cant improvisat
Música. Entrada gratuïta

La Mostra Nacional de Cançó Impro-
visada, que se celebra a Sant Quirze 
des de l’any 2011, s’ha consolidat en 
els darrers anys com a festa represen-
tativa de la cultura popular. Durant la 
Mostra s’hi podran escoltar melodies 
i tonades d’arreu dels Països Catalans 
i és una bona  oportunitat per gaudir 
d’un espectacle de nivell en què l’ob-
jectiu és que els glosadors i glosadores 
puguin lluir-se improvisant lletres de 
temàtiques diverses que de ben segur 
divertiran el públic assistent.
La VII Mostra Nacional de Cançó Im-
provisada tindrà lloc el dissabte 24 de 
març a la Sala Històrica de la Patronal. 

 

Arrencarà a les 18 hores  amb la Mos-
tra infantil i, tot seguit, s’iniciarà la 
d’adults amb glosadors i glosadores 
de renom i que properament anun-
ciarem. L’assistència és gratuïta però 
caldrà reservar les entrades a http://
entrades.santquirzevalles.cat.
La 7a Mostra Nacional de Cançó Im-
provisada està organitzada per les 
Glosadores de la Serra, l’Associació 
de Foment del Glosat Cor de Carxo-
fa i l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès i hi col•laboren les entitats La 
Trinxera de Galliners i La Impremta.

23 de març /20 h/ La Patronal

AÜC, el so de les esquerdes
Cia. Les Impuxibles. Dansa. Preu: 8 €
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Teatre

20 

Música

25 de març /19 h/ La Patronal

Madame Butterfly  
Opera. Preu: 20 €  
Socies/es. Amics de la Música: 15 €

Madame Butterfly és una òpera en tres 
actes de Giacomo Puccini. Explica la 
història d’una geisha japonesa de quin- 
ze anys de Nagasaki, Butterfly (Cio-Cio-
San), que confia cegament en l’amor 
d’un cínic oficial de la Marina ameri-
cana, Pinkerton, que s’ha casat amb 
ella segons una llei japonesa que li 
permet el repudi i ha tornat al seu 
país. Quan descobreix que l’home 
que estima reapareix casat amb una 
americana i demana fer-se càrrec del 
fill que ella ha tingut durant la seva 
absència, posa fi al somni occidental 
que l’ha posseïda i es fa l’harakiri. 
L’obra se centra essencialment en But- 
terfly, amb una capacitat d’estimar i 
una delicadesa admirables.
Repartiment:
Cio	Cio	San: Charo Tris (Soprano)
Pinkerton: Carlos Muñoz (Tenor)
Sharpless: Toni Galera (Baríton)
Suzuki: Numil Guerra  
(Mezzo Soprano)
Goro: Cesar Cortés (Tenor)
Zio	Bonzo: Joan Sebastià Colomer  
(Baríton)

Yamadori: Xavi Vilalta 
Kate	Pinkerton: Rosa Campasol 
(Soprano)
Comissari	Imperial: Felix Merino
Direcció	Musical: Irene Delgado
Direcció	Escènica:  
Joan Sebastià Colomer
Cors: Facultat de Geografia i Història, 
Amics de la Veu, Societat Coral Il·lus-
tració Artistica
Orquestra: Sant Cugat Sinfonietta
Producció: Mésmúsics
Organitza:	Amics de la Música

7 i 8 d’abril /19 h/ La Patronal 

Pis compartit
Espai d’Arts Escèniques 
Adaptació de l’obra “Pis al carrer Para-
dís”, de Josep Maria Uyà. Teatre Juvenil. 
A partir de 12 anys. 
Espectacle gratuït. Taquilla inversa

Comèdia d’embolics protagonitzada 
per un grup de nois i noies que co-
mencen la Universitat i es veuen obli-
gats a compartir un pis de lloguer. La 
successió d’entrades i sortides de les 
portes de les habitacions crearan si-
tuacions divertides, confoses i donarà 
pas a descobrir secrets dels personat-
ges i, fins i tot, es crearan relacions 
inesperades entre ells.
Repartiment:
L’administradora: Laura Quer
La	Portera:	Carla Ruiz
Noa,	pija	pobre: Laia Patrocinio
Àlex,	rocker: Carles Mayoral
Abril,	l’espiritual	ecologista:   
Júlia Pardo
Maya,	amiga	de	l’Abril:  
Núria Sánchez
Gonçal,	pagès: Ibai Zunzunegi
Betty,	la	pin-up: Rita Viñas
Mati,	jugadora	de	rol: 
Maria Rodríguez
Maria,	la	racional: Laura Vila
Maria,	la	mare	de	la	maria: 
Carla Ruiz

Blai,	raper: Unai Zorraquino
Cloe,	amiga	de	la	Betty:	Laura Quer
Nelly,	amiga	de	la	Betty: 
Núria Sánchez
Ernest,	amic	de	la	Betty: 
Guillem Canudas
Mare	de	la	Betty: Laura Quer
Lluc,	amic	del	Gonçal: Guillem Canudas 
Lolines,	pija	rica	amiga	de	la	Noa: 
Núria Sánchez
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13 d’abril /20 h/ La Patronal 

Xarim Aresté
Preu: 8 €

Xarim Aresté és una de les cares més 
conegudes dels nostres escenaris i, 
paradoxalment, manté intacte el seu 
enigma. Ha tocat amb els artistes 
més respectats (de Josele Santiago 
a Maika Makovski, passant per Pas-
cal Comelade) però d’un temps ençà 
posa tot l’èmfasi en el seu projecte 
personal. 
Amb l’anterior disc, “La rosada”, ja li 
van ploure els premis: l’Altaveu, el 
Cerverí i l’Enderrock de la crítica al 
millor disc de pop-rock de l’any. Ara 
apuja l’aposta amb “Polinèsies”, un 
viatge per un univers alhora íntim i 
col·lectiu on cada cançó és una illa 
formada per mil illes diferents. 

15 d’abril /18 h/ La Patronal        

Descalços pel parc, de 
Neil Simon
Cia. El Centru. Teatre
Preus: 6 €
5 €  (socis/es Espai d’Arts Escèniques)

Descalços pel Parc (Barefoot in the 
Park) és una obra del dramaturg 
nord-americà Neil Simon. És un dels 
escriptors més interpretats de tot el 
món i les seves obres han estat grans 
èxits, principalment a Broadway. Ba-
refoot in the Park es va estrenar a 
Broadway l’octubre de 1963. Es van 
fer 1.530 representacions fins al juny 
de 1967. Aquell any es va estrenar 
la pel·lícula amb el mateix nom pro-
tagonitzada per Jane Fonda i Robert 
Redford. Aquest últim ja havia inter-
pretat també la versió teatral.

Aquesta comèdia romàntica tracta 
amb subtil ironia els primers dies de 
convivència d’una parella de recent 
casats, on es fa evident el contrast de 
les seves personalitats.
Repartiment:
Connie	Bratter: Montse Estarlich
Harry	Peck: Josep Pou
Paul	Bratter:	Alfred Oms
Ethel	Banks: Cati Forcano
Víctor	Velasco: Josep Espí
Organitza:	Espai d’Arts Escèniques
Direcció:	Quim Dotras
Organitza: Espai d’Arts Escèniques
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21 d’abril /19 h/ La Patronal
22 d’abril /17 h/ La Patronal

Esclaus de la moda.       
Color camaleó 2.0
Teatre juvenil. Espectacle gratuït

Taquilla inversa

Obra col·lectiva de creació pròpia del 
grup Color camaleó 2.0 de l’Espai 
d’Arts Escèniques.
A un institut de secundària uns ado-
lescents creuen les seves vides diària-
ment a les classes. Però realment es 
coneixen? Poden comptar amb aques-
ta gent per explicar els seus proble-
mes, els seus neguits, les seves pors? 
O només són persones amb les que 
coincideixen i es regeixen per unes 
normes socials que ells no han triat? 
Intentarem, amb aquesta obra, fer-vos 
reflexionar sobre l’autenticitat perso-
nal de cadascú, sobre la importància 
de ser acceptat a un grup o no, els 
problemes que se’n deriven de les im-

posicions socials respecte a la manera 
de vestir o de comportar-se i esperem 
que ens serveixi a tots i totes plegats 
per decidir sobre les nostres vides.
Adreçat a un públic a partir de 9-10 
anys. S’oferirà un col•loqui després 
de cada representació per comentar 
aquests temes.
Repartiment:
Actors	i	actrius:	Judit Bernabé, Héctor 
Heras, Mireia Jesús, Aroa López, Ale-
jandro Maestre, Pau Martínez, Estel 
Moncunill, Pau Múrcia, Marina Rú-
bies i Alba Zunzunegi
Organitza:	Espai d’Arts Escèniques

22 d’abril 
19.30 h/ Plaça d’Anselm Clavé 

MULÏER
Cia Maduixa. Dansa. Espectacle gratuït

MULÏER és un espectacle de dansa so-
bre xanques interpretat per cinc balla- 
rines. Aquest espectacle és un home-
natge a les dones que durant segles 
i segles d'opressió han lluitat i con-
tinuen lluitant per mantenir viu el 
seu jo salvatge i que reclamen el seu 
dret a ballar i córrer lliurement pels 
carrers i places de la nostra societat.
Premis:
· 2017 Premi MAX
 Millor espectacle de carrer
· 2017 Premi MAX
 Millor Composició Musical
· 2017 Premi Umore Azoka
 Millor Espectacle
· 2016 Premi Moritz
 Millor estrena Fira Tàrrega

Repartiment: 
Autoria:	Joan Santacreu Boix,  
Roser de Castro
Directors: Joan Santacreu Boix, 
Mamen García
Intèrprets: Laia Sorribes, Melissa 
Usina, Esther Latorre, Lara Llavata, 
Ana Lola Cosín, Paula Quiles.

Dansa
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Altres actes

I si t'agrada la cultura, les festes populars, no et pots perdre:

Dissabte 10 de febrer

Carnestoltes a Sant Quirze i les Fonts

Dissabte 24 de febrer

Passat, present i futur de la música local
Concert
Organitza: La trinxera de Galliners

 
Dissabte 24 de març

Mostra de cant improvisat

Els dies 21 i 22 d’abril

Festa dels Mussols
La gala del lliurament dels premis serà el divendres 20 al vespre.

Diumenge 22 d'abril

Dia de la Dansa i celebració de Sant Jordi

Adquisició d’ entrades

Podeu adquirir les entrades anticipades dels espectacles 
de la programació estable telemàticament a travès del 
següent enllaç: 

http://entrades.santquirzevalles.cat

O en el mateix dia a la taquilla de l’equipament on es 
realitzi l’acte, mitja hoara abans de l’inici de l’espectacle 
o de la projecció.

Preus:
· Cinema: 2,5 € 
· Concerts en directe: 8 €
· Teatre: a partir de 5 €

Més informació: www.santquirzevalles.cat

Edita: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Servei de Comunicació. Gener 2018.

Si feu alguna activitat cultural al municipi i voleu que 
se us inclogui en futures edicions de la 3Mestral, podeu 

enviar un correu a: 
trimestral@santquirzevalles.cat


