
ENTRADES:

 

Il·lustració portada díptic: Carlos Gollán / carlosgollan.ilustracion@gmail.com

Us hi esperem!

ORGANITZA:

PARTICIPA:

COL·LABORA:

Programa infantil de
Ràdio sant Quirze
www.lamoixiganga.cat

INFORMACIÓ: www.rialles.cat 

RiallesSantQuirze @riallessqv

ENTRADA: 7 €

ENTRADA LLIURE: amb Carnet Amic de Rialles

http://rialles-sant-quirze.tictactiquet.com/ca/events/2349/

Els contes, en totes les seves vessants, han
tingut i tenen un paper molt important a l’hora 
de transmetre els nostres valors i actituds.
I és per això que us oferim un matí de conte
utilitzant simultàniament diferents espais de
la masia de Can Barra. Amb diferents formats
acostarem el món dels contes a les famílies 
del poble. L’oferta serà ben diversa, a l’interior 
i a l’exterior de la masia, amb contes de petit 
format, tallers, espectacles, titelles, racons de 
dibuix i lectura, música, espais per compartir 
en família, cultura popular i fins i tot un servei 
de bar de conte.       

L’associació Rialles Sant Quirze
us presentem “Rondalles amb Rialles”
el V Festival de Contes de Sant Quirze
que es durà a terme el diumenge 20 de maig 
a Can Barra de 10 h a 14 h.

V Festival de contes
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Aforamentlimitat

Aforamentlimitat

CONTES DEL MÓN
DE LES GERMANES BALDUFA

cia. TANAKA TEATRE

La Lilian i la Sophie són dues germanes que han voltat per tot 
el món. Ara viatgen en un tren mític de llarg recorregut:

el Transiberià. Però no estan gaire acostumades a les baixes 
temperatures de l'estepa russa i per entretenir-se i fer passar 

el fred s'expliquen contes. Compartiran amb el públic tres 
històries que han conegut rondant pel món i esbrinaran amb 
els seus companys d'aventures el missatge que s'hi amaga 

darrere. Viatja sobre els raïls de la fantasia! 
HORARIS

11:15 - 12:45 
DURADA

45'
RECOMANAT
+ de 3 anys

JOCS ENCONTATS

UN RACÓ DE CONTES
Espai tranquil per mirar, llegir i explicar contes 

als més petits de la casa. Un lloc ideal per 
descansar entre espectacle i espectacle.

EL SECRET DE LA NANA

cia. ANNA ROCA

cia. EL BURRO DE JOCS

La Nanna i el seu company són dos imaginautes que 
recorren el món amb un camió per a explicar un secret. 

Aparquen a totes les places que troben per poder 
compartir el que porten a la caixa del camió. Tothom que 
vulgui, pot entrar i descobrir el conte desplegat més gran 

del món.

Vols jugar amb 4 contes tradicionals? Jocs Encontats 
proposa 4 contes (Capatxeta Vermella, Hansel i Gretel, els 

3 porquets i la Rateta. Podràs viure el conte fent de 
titellaire però també fer xanques amb escombres, fer jocs 

de construcció, fer anar la rutlla,....tot això amb el 
maquillatge del teu personatge preferit.

HORARIS
de 10:00

 fins 13:00 

DURADA
10'

RECOMANAT
de 2 fins
a 5 anys

FI DE FESTA
COLLA GEGANTERA

DE LES FONTS

ELS SONS ROBATS

cia. EVA GONZÀLEZ

Conte escrit per la Mercè Ubach.
Al bosc de Riudolç regna el silenci. I no és l’hora dolça en 

què tot dorm i calla. Els animals del bosc estan tristos: 
algú els ha robat els sons. Ben aviat la irrupció d’una 

medusa malvada i del tot impròpia del lloc descobrirà el 
seu joc… Si els habitants del bosc volen recuperar els 

seus cants, hauran de resoldre un enigma.

Aforamentlimitat

FORMIGUES A LA CUINA “Diuen que les formigues són golafres, també diuen que 
prefereixen els matins assolellats d’estiu a les fredes 
tardes d’hivern, i que es fan la casa en llocs estranys, 

molt estranys. De vegades, com és el cas, es fan la 
casa en un racó de la cuina de la casa d’algú altre”.

Formigues a la cuina és un espectacle interactiu on 
tothom hi participa!

EL CIGRÓ

cia. LA GENOVESA

cia. TXO TITELLES
En Cigró, un titella petit i divertit, ens explicarà:

" En Patufet" a les 10:30 i 11:30
i " Els 3 porquerts" a les 12:30 i 13:30.HORARIS

10:30 - 11:30
12:30 - 13:30

DURADA
30'

RECOMANAT
de 2 fins
a 5 anys

HORARIS
10:15 - 11:15
12:15 - 13:15

DURADA
25'

RECOMANAT
de 3 fins
a 6 anys

HORARIS
10:30 - 11:30

12:30

DURADA
40'

RECOMANAT
+ de 3 anys

HORARIS
de 10:30

 fins 13:30 

DURADA
Tot el 
matí

RECOMANAT
Per a 

Tothom

HORARIS
de 10:00

 fins 13:30 

DURADA
Tot el 
matí

RECOMANAT
d’1 fins

a 6 anys

GRAVACIÓ DEL PROGRAMA INFANTIL LA MOIXIGANGA (www.lamoixiganga.cat) presentat i dirigit per Moisès 
Bruch. Tindrem la Mònica Torra (narradora de contes i col·laboradora del programa), les cuineres del programa 

l'Alba i l'Aina amb una de seves receptes de cuina, la Laura Roger de L'Ateneu del món i del programa Som 
Solidaris de Ràdio Sant Quirze, que ens donarà a conèixer els guanyadors del 9è premi literari de "Contes 

Solidaris" i poesia del 2018, on els guanyadors ens llegiran les seves obres, i els alumnes dels Tallers de Teatre 
Galliners, que faran una lectura d'un capítol del Circ Petit.




