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GENER
11 18 h Mestre Fabra, caçador  

de paraules
Biblioteca Municipal  Hora del Conte

12 18 h Els Pastorets Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Teatre Familiar

12 21 h Charo Tris: cançons  
de la mar

Celler de Can Barra Concert

13 18 h Els Pastorets Sala Josep Brossa de 
la Patronal 

Teatre Familiar

18 20 h Difret Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Cinema

19 12 h El perquè de les coses Biblioteca Municipal Hora del Conte

25 18 h Little red riding hood Biblioteca Municipal Hora del Conte

26 12 h Un dia de festa! Biblioteca Municipal Cinema Familiar

26 21 h MADS Fortherockandroll Celler de Can Barra Concert

FEBRER
2 20.30 h Dones com jo Sala Josep Brossa de 

la Patronal 
Teatre

8 18 h Qui vola en aquesta 
escombra?

Biblioteca Municipal Hora del Conte

 9 22 h Lucas Masciano: molt  
a prop 

Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Concert 

15 21 h Estellés: de mà en mà Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Concert 

16 12 h Contes Solidaris Biblioteca Municipal Hora del Conte

16 18 h Asmita Bed & Breakfast Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Cinema

17 18 h AKÄSHIA, el viatge de  
la llum

Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Teatre Familiar

22 18 h La bugada d’històries    Biblioteca Municipal Hora del Conte

23 12 h La increïble història de la 
pera gegant

Biblioteca Municipal Cinema Familiar

24 19 h Laia Cladellas: Líricament 
marítims

Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Concert 

19 h Nens del món Biblioteca Municipal Exposició

19 h El record de la infància no 
pot ser mai la fam

Masia Can Feliu       Exposició

MARÇ
3 18 h Les dones sàvies Sala Josep Brossa de 

la Patronal
Teatre

9 20 h Judit Neddermann Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Concert 

10 18 h Una dona en el mirall Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Teatre 

15 20 h Moolade Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Cinema 

16 12 h Contes Solidaris Biblioteca Municipal Hora del Conte

16 21 h Chino & The Big Bet Celler de Can Barra Concert

17 18 h La princesa en texans Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Teatre Familiar

23 12 h La Ventafocs Biblioteca Municipal Cinema Familiar

24 19 h La Traviata Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Òpera 

27 19 h El món dels palíndroms Biblioteca Municipal Conferència

30 18 h Mostra Nacional de  
Cançó Improvisada

Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Espectacle

18 h Nens del món CAP Sant Quirze Exposició

18 h El record de la infància  
no pot ser mai la fam

Biblioteca Municipal Exposició

ABRIL
5 20 h Taller de palíndroms i 

fanzines
L’Estraperlo Taller

6 12 h Acte públic del Club 
Palindromista Internacional

Sala Josep Brossa de 
la Patronal

 Acte públic

6 18 h Viva el palíndromo! Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Cinema

7 19 h Passes, veus Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Teatre Amateur

26 20 h Cesk Freixas Sala Josep Brossa de 
la Patronal

Concert

27 12 h Petzi i la mar salada Biblioteca Municipal Cinema Familiar

28 18.30 h Mulïer Parc de les Morisques Dansa

18.30 h El record de la infància  
no pot ser mai la fam

Espai Maria-Mercè 
Marçal

Exposició



Diumenge 10 de març /18 h 
Sala Josep Brossa de la Patronal

Una dona en el mirall
La Carol i l’Elkie es troben una nit. 
Una sola nit que farà que canviï el 
destí de les seves vides com ja va can-
viar el destí de les seves àvies en una 
llunyana illa del nord d’Europa, fa 
més de setanta anys. Sense voler-ho, 
aquella trobada del passat entre les 
dues àvies servirà perquè la Carol i 
l’Elke s’encarin amb la seva pròpia 
existència en l’actualitat. Han passat 
anys negant-se a elles mateixes però 
aquesta nit ja no ho podran seguir 
fent. Aquí comença la història.
Segons La Pulpe Teatro, “Una dona en 

Teatre Teatre
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Dissabte 2 de febrer /20.30 h 
Sala Josep Brossa de la Patronal

Dones com jo

“Dones com jo” és una comèdia dramà-
tica amb un missatge de supervivèn-
cia i, sobretot, d’amistat. El vell des-
patx d’un advocat es converteix en el 
refugi de quatre dones. Allà allibera-
ran les seves emocions, frustracions, 
il·lusions..., víctimes de la realitat so-
cio-econòmica que vivim. Tot embol-
callat magistralment pel llenguatge 
planer, fresc i irònic del Pau Miró.

Autor: Pau Miró
Repartiment: Montserrat Garcia, 
Marta Hernández, Emma Pazo, 
Mireia Ros
Direcció: Quim Dotras

Diumenge 3 de març /18 h 
Sala Josep Brossa de la Patronal

Les dones sàvies

Ricard Farré i Enric Cambray encar-
nen, en un treball impressionant, a 
vuit personatges, tant masculins com 
femenins, en aquesta magnífica ver-
sió de “Les dones sàvies”. Si Molière 
feia una crítica als grans saberuts de 
la seva època, en aquesta divertida 
adaptació els equivalents als nostres 
dies són els tertulians de ràdio i tele-
visió. Una comèdia que explota el ri-
dícul de tots plegats i que clama con-
tra la hipocresia i la pedanteria.

Premi BBVA de Teatre 2017 al 
millor actor ex aequo per a Enric 
Cambray i Ricard Farré

el mirall” és un homenatge a les do-
nes que ens van precedir, a les àvies 
que van deixar petjada en les nostres 
vides, que ens van deixar en herència 
amor, dolor, riure, plor i que, malgrat 
haver viscut en una època encara més 
dura per a les dones que la nostra, ens 
van fer entendre que “la vida és el que 
fas amb ella”.
Aquesta és la història de quatre dones 
que no acaben de trobar el seu lloc a 
la societat, però tampoc el troben en 
si mateixes. Les àvies per la pressió de 
l’ull extern, les nétes per l’autocensura. 
Com si veiéssim les seves vides en un 
mirall, potser la història que ens expli-
quen sigui un reflex distorsionat.

Dramatúrgia i direcció: 
Denise Duncan
Intèrprets: 
Anna Farriol i Anna Massó

Preu: 7 €
Preu socis/es Espai d’Arts Escèniques: 5 €
Edat mínima recomanada: 12 anys
Organitza: Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès

Preu: 13 €
Preu socis/es Espai d’Arts Escèniques: 10 €
Preu socis/es menors de 18 anys: 6 €
Organitza: Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès

Preu: 5 €
Menors de 18 anys: 3 €
Organitza: Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès



Diumenge 17 de febrer /18 h 
Sala Josep Brossa de la Patronal

AKÄSHIA, el viatge  
de la llum 

Quan encara era un bebè, l’Alba juga-
va des del seu bressol amb un petit mi-
rall de mà a “caçar” els primers raigs de 
Sol que entraven per la finestra de la 
seva habitació i a reflectir-los sobre els 
mobles i les parets... També desmun-
tava tot el que tenia al seu abast per 
tal de poder esbrinar com funcionava...
Es tracta d’un musical de grans titelles 
i actors en llum negra: 5 actors/mani-
puladors, 53 titelles de mides diferents, 
un centenar d’elements escenogrà-
fics i 16 cançons originals conformen 
aquest espectacular muntatge teatral.

Companyia: El Cau de l’Unicorn

Diumenge 17 de març /18 h /Sala Josep Brossa de la Patronal

La princesa en texans

Teatre Familiar Teatre Familiar
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Preu: 7 €
Preu Amics/gues de Rialles: 6 €
Organitza: Rialles Sant Quirze
Amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès

Preu: 7 €
Preu Amics/gues de Rialles: 6 €
Organitza: Rialles Sant Quirze 
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Al País del Poble Sec fa temps que no 
hi plou i, per acabar-ho d’arreglar, un 
terrorífic drac es beu la poca aigua que 
raja de la Font Dolça. Aconseguirà la 
princesa Maribel fer fora el drac? Ho 
aconseguirà el cavaller? Arribarà final-
ment l’aigua al poble? 

Prepareu-vos, perquè dos peculiars ve-
nedors ambulants ens explicaran aques-
ta fantàstica llegenda. Coneixerem una 
princesa molt especial que, amb l’aju-

da d’un munt de personatges entran-
yables i divertits, ens ensenyaran que 
l’important no és qui ets sinó com ets. 

Una obra de teatre familiar per tren-
car estereotips i fer-se un tip de riure.

Companyia: Sgratta Teatre

Dissabte 12 i diumenge 13  
de gener /18 h 
Sala Josep Brossa de la Patronal

Els Pastorets

Segona temporada dels Pastorets in-
fantils de Sant Quirze del Vallès, diri-
gida per Albert González. 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 Rove-
lló, que hauran de lluitar contra Sa-
tanàs i els seus diables per tal que no 
impedeixin el naixement de l’infant 
Jesús.

Ajudant de direcció: Alba Collado

Preu: 7 €
Preu Amics/gues de Rialles: 6 €
Organitza: Rialles Sant Quirze i Tallers 
de Teatre Galliners
Col·labora: Joventut de la Faràndula 
Amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès
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Dansa Concerts

8

MULÏER
 
És un espectacle de dansa sobre xan-
ques interpretat per cinc ballarines. 
Aquest espectacle és un homenatge a 
les dones que durant segles i segles 
d’opressió han lluitat i continuen llui-
tant per mantenir viu el seu jo salvat-
ge i que reclamen el seu dret a ballar i 
córrer lliurement pels carrers i places 
de la nostra societat.

Premis
• 2017 Premi MAX al Millor 
espectacle de carrer

• 2017 Premi MAX a la Millor 
Composició Musical

• 2017 Premi Umore Azoka al  
Millor Espectacle

• 2016 Premi Moritz a la Millor 
estrena Fira Tàrrega

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.

Dissabte 12 de gener /21 h 
Celler de Can Barra

Charo Tris:  
Cançons de la mar

Aquesta magnífica soprano, acom-
panyada al piano, ens oferirà un amè 
recital de cançons de diferents estils 
musicals dedicades al mar d’autors 
com Georges Bizet, Giacomo Puccini, 
Lucio Dalla, Alan Curtis, Maria 
del Mar Bonet, Josep Lluís Ortega 
Monasterio, Joan Manuel Serrat i 
Charles Trenet.
Hi haurà servei de càtering durant 
l’actuació.

Dissabte 26 de gener /21 h 
Celler de Can Barra

MADS Fortherockandroll 

MADS Fortherockandroll fan revi-
sions acurades de clàssics del Rock 
seguint dos eixos principals: el rock 
americà i el rock anglès. Creedence 
com a principal referència de la cons-
trucció americana del rock i Kinks en 
l’anglesa, però atrevint-se també amb 
grups tan emblemàtics com ZZTop, 
Animals, Steppenwolf i Led Zeppelin. 
MADS està format per  Alfredo Prada 
(guitarra i veu), Joan Romeo (guita-
rra), Ana Cien Ramallo (baix i veu) i 
Juanjo Fernández (bateria). 
Hi haurà servei de càtering durant 
l’actuació.

Preu: 10 €
Preu amics/gues de la Música i menors 
de 18 anys: 5 €
Organitza: Amics de la Música
Col·labora: Forn Les Delícies
Amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès

Preu: 10 €
Preu Amics/gues de la Música i menors 
de 18 anys: 5 €
Organitza: Amics de la Música
Col·labora: Forn Les Delícies
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès

Espectacle gratuït
Organitza: Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès

Amb el suport

Diumenge 28 d’abril / 18.30 h / Parc de les Morisques

Aquest espectacle 
s’emmarca en la 
celebració del Dia 
Internacional de 
la Dansa 2019



“Nua” (Satélite K, 2018) és el tercer 
disc de Judit Neddermann, un disc 
on es despulla. Un disc que explora el 
pas a l’etapa adulta mirant i integrant 
la infància, no defugint-la. Cançons 
que celebren els cicles que ens propo-
sa la vida, regits per les benvingudes i 
els comiats. És un disc que, a diferèn-
cia dels anteriors, mira enfora, que 
ens porta des de l’emoció més íntima 
a la reflexió més ample del món on vi-
vim, que condemna la impunitat po-
licial, que es pregunta on són les víc-
times sempre innocents, que canta al 
seu poble, que busca la llum.
Pop, folk i world music es fusionen 
sota la producció de Pau Figueres per 

servir onze cançons originals i dues 
versions, una tradicional ibèrica i una 
cançó de Fito Páez. Un àlbum conce-
but per tal de mostrar-se nua, sincera i 
compromesa amb el moment que viu.

Dissabte 9 de febrer / 22 h  
Sala Josep Brossa de la Patronal

Lucas Masciano:  
Molt a prop

Concert intimista del cantautor que 
projecta en les seves actuacions els 
sentiments sense límits. Ens oferirà 
pinzellades de diferents estils com el 
pop, el tango, la milonga i el folklo-
re de diferents parts del món i gaudi-
rem de la música d’aquest gran músic 
d’escenaris internacionals.
La seva música ha estat utilitzada per 
Bigas Luna en la seva pel·lícula pòs-
tuma Di	Di	Hollywood i és que Lucas 
Masciano compon cançons on el mis-
satge va més enllà del que el pop pot 
arribar a transmetre.
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Divendres 15 de febrer /21 h 
Sala Josep Brossa de la Patronal

Estellés: de mà en mà

Us proposem un viatge per l’apassio-
nat i apassionant univers de Vicent 
Andrés Estellés. Un univers concret 
i precís, dolç, amarg, alegre, tràgic, 
divertit, dramàtic, sorneguer, culte, 
malparlat… Estellés, entre paraules 
tendres i paraules obscenes, acarona, 
colpeix, grata, arrapa… Estellés ens 
conta històries comptant les síl·labes, 
sense comptar-les, cantant cançons… 
Estellés s’estima molt la vida i se l’es-
tima amb el seu nom petit sempre en 
minúscula.

A càrrec de Francesc Anyó i Borja 
Penalba
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Preu: 5 €
Preu menors de 18 anys: 3 €
Organitza: Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès

Preu: 10 €
Preu Amics/gues 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

Concerts Concerts

Dissabte 9 de març /20 h /Sala Josep Brossa de la Patronal

Judit Neddermann

Preu: 5 €
Preu menors de 18 anys: 3 €
Organitza: Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès

Amb el suport

Aquest espectacle 
s’emmarca en l’acte 
del lliurament del 
Premi Dona de Sant 
Quirze 2019.



Amb el suport
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Aquest 2019 el cantautor penedes-
enc commemora el seu quinzè ani-
versari damunt dels escenaris. I ho 
fa de la millor manera possible, pre-
sentant-nos el setè treball de la seva 
trajectòria professional. Cesk Freixas 
es vesteix de celebració i ens presen-
ta “Festa Major”, un total de tretze pe-
ces musicals que arriben en un dels 
seus moments creatius més brillants, 
col·locant-lo com un músic, composi-
tor i autor de referència del país.
Amb aquest nou disc, Cesk Freixas 
es deslliura de totes les etiquetes per 
explicar-nos relats de l’ample univers 
emocional, que tenen com a pal de pa-
ller i fil argumental una curiosa i ale-

Preu: 5 €
Preu menors de 18 anys: 3 €
Organitza: Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès

Dissabte 16 de març /21 h 
Celler de Can Barra

Chino & The Big Bet
 

Chino té una forma d’interpretar úni-
ca. Fa Blues amb musicalitat pròpia, 
amb un so inconfusible. Blues dinà-
mic, ric i balancejat. És un guitarris-
ta excepcional i un cantant que trans-
met força i passió mitjançant una veu 
particular, difícilment qualificable. El 
seu directe és explosiu i capaç d’en-
lluernar el públic més exigent. Amb 
ell vindrà la banda The Big Bet, guar-
donats amb el segon premi a l’Euro-
pean Blues Challenge 2013 .

Preu: 10 €
Preu Amics/gues de la Música i menors 
de 18 anys: 5 €
Organitza: Amics de la Música
Col·labora: Forn Les Delícies
Amb el suport de l’Ajuntament de  
Sant Quirze del Vallès

gre simbologia festiva.
A Sant Quirze del Vallès vindrà acom-
panyat del poeta i escriptor sabade-
llenc Roc Casagran.

Concerts Concerts

Diumenge 24 de febrer / 19 h 
Sala Josep Brossa de la Patronal

Laia Cladellas:  
Líricament marítims

Cladellas ha cantat com a solista a 
l’Orquestra de Cambra de Sabadell. 
Ha participat en produccions pròpies 
del Conservatori Superior del Liceu, 
ha gravat en directe amb Solfa Re-
cordings un cicle de cançons de Ro-
bert Gerhard i va participar en l’acte 
de commemoració de les víctimes de 
l’Holocaust al Parlament de Catalunya.
Cladellas i Elena Mateo, acompanya-
des pel pianista Gonzalo Redondo, ens 
oferiran un recull de cançons, àries i 
romances d’òpera i sarsuela.

Preu: 15 €
Preu Amics/gues de la Música: 10 €
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès

Aquest espectacle 
s’emmarca en l’acte 
del lliurament del 
Premi Mussol de Sant 
Quirze 2019.

Divendres 26 d’abril /20 h /Sala Josep Brossa de la Patronal

Cesk Freixas
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Un guia d’alta muntanya nepalès, 
en Dharma, va perdre els dits de les 
mans i d’un peu en fer el cim de l’Eve-
rest. Feia d’assistent d’un home de 76 
anys en una expedició nepalesa per 
tal d’aconseguir el Rècord Guinness 
que finsa  aquell moment tenia un 
japonès. Una família de la Garrotxa, 
antics clients del guia, el van portar a 
casa seva juntament amb l’Asmita, la 
seva dona. Durant 4 mesos van mou-
re cel i terra, van aconseguir les ope-
racions que permetessin a en Dhar-
ma tornar a ser autosuficient. Van fer 

xerrades a centres excursionistes per 
recaptar diners i van aconseguir un 
futur per a aquesta família al Nepal. 
Ara, en Dharma torna a fer la seva 
feina de guia, però no pot fer expe-
dicions. 

Comptarem amb la presència de Mar-
cel·lí Parès, guionista i director del 
film, i d’Emi Papell i Xavier Casas, ac-
tors i protagonistes de la història real.

Divendres 15 de març / 20 h 
Sala Josep Brossa de la Patronal

Moolade

França-Senegal, 2004
Director: Sembène Ousmane

Collé Ardo viu en un poble africà. Fa 
set anys no va permetre que la seva 
filla fos sotmesa a l’ablació, una pràc-
tica que li sembla una barbàrie. Avui, 
quatre noies fugen per escapar del 
ritual de la purificació i demanen 
a Collé que les protegeixi. A partir 
d’aquest moment s’enfronten dos va-
lors: el respecte al dret d’asil (el “moo-
laadé”) i la tradició de l’ablació (la “sa-
lindé”).

Divendres 18 de gener / 20 h  
Sala Josep Brossa de la Patronal

Difret 

Etiòpia, 2014
Director: Zeresenay Berhane Mehari

En un indret situat a tres hores d’Adís 
Abeba, una adolescent de 14 anys, Hi-
rut, torna caminant de l’escola quan 
un grup d’homes a cavall la rodegen i 
intenten segrestar-la. Raptar una jove 
per casar-se amb ella és una pràctica 
habitual al seu poble i una antiga tra-
dició a Etiòpia.
Basada en una història real, la pel·lí-
cula explora un patriarcat assentat 
agressiu amb les dones al temps que 
mostra la jove i valent generació que 
s’obre cap a la igualtat de drets.

Donatiu: 2,5 €
Organitza: Acció Solidària Vallès i 
Cooperación y Auda
Amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès

Entrada gratuïta
Organitza: Club Excursionista i Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Donatiu: 2,5 €
Organitza: Acció Solidària Vallès i 
Cooperación y Auda
Amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès

Cinema Cinefòrum

Dissabte 16 de febrer /18 h /Sala Josep Brossa de la Patronal

Asmita Bed & Breakfast
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26 de gener

Un dia de Festa! La Festa 
del Cinema Infantil en 
Català

Un matí de cinema familiar, músi-
ca, teatre i festa. Una nova manera 
d’anar al cinema amb els infants en 
què es projectaran diferents frag-
ments de pel·lícules familiars premia-
des a diversos festivals internacionals. 
Activitat recomanada a partir de 3 
anys. Un projecte de Pack Màgic, amb 
el suport del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i l’Obra 
Social “La Caixa”.

23 Febrer

La increïble història de la 
pera gegant 
(Dinamarca, 2017)

A la petita i idíl·lica Vilasol hi viuen 
dos amics, un elefant que es diu Se-
bastian i una gata que es diu Mitcho. 
L’alcalde, en Jeremies Severí Bartolo-
mé Olsen, a qui anomenen afectuo-
sament JB, ha desaparegut. En absèn-
cia d’en JB, el tinent d’alcalde Twig 
ha pres el poder. El seu pervers nou 
ajuntament li fa ombra a la vila, i en 
Twig amenaça amb quedar-se amb el 
càrrec d’en JB per sempre. En Sebas-
tian i la Mitcho emprendran un viat-
ge ple d’aventures per salvar en JB.

23 Març

La ventafocs 
(Txecoslovàquia, 1973)

Al 1977 es va estrenar “La Ventafocs”, 
una pel·lícula txeca dirigida per Vá-
clav Vorlícek. Va ser la primera pel- 
lícula infantil doblada al català i es 
va fer molt popular entre els nens i 
les nenes d’aquella època, que encara 
la recorden com una de les pel·lícu-
les més destacades de la seva infàn-
cia i com una versió ben diferent del 
clàssic conte de fades, amb una pro-
tagonista alegre, decidida i valenta i 
amb uns escenaris naturals plens de 
bellesa.

27 Abril

Petzi i la mar salada
(Alemanya i Regne Unit, 2017)

L’osset Petzi i els seus amics, el pin-
güí Pingo i el pelicà Riki, es passen 
el dia junts i s’estimen molt. Un dia 
es troben amb la Mary, un vaixell que 
sembla atrotinat però que amb una 
mica d’esforç pot tornar a navegar! 
Junts, decideixen embarcar-se en una 
aventura que els portarà a conèixer 
món i a viure tota mena d’experièn-
cies. L’amistat, la sorpresa i la desco-
berta són el fil conductor de les tra-
mes dels sis episodis que conformen 
la pel·lícula.

Totes les sessions tindran lloc a les 12 hores 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.

Cinema Familiar Cinema Familiar
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Durant el mesos de gener 
i febrer de 2019, la Sala 
Josep Brossa de la Patronal 
serà objecte d’unes obres de 
millora. Es substituirà la grada 
existent; s’instal·laran un truss 
escènic, teló de boca, cames i 
bambalines; es renovaran les 
cortines de la sala; i s’ampliarà 
l’escenari.

Per aquest motiu, és possible 
que alguns d’aquests actes que 
us anunciem en aquesta revista 
puguin patir durant aquests 
mesos un canvi d’ubicació.

Us demanem que consulteu 
l’agenda de Sant Quirze a 
www.santquirzevalles.cat per 
tal de comprovar l’equipament 
exacte que acollirà els 
espectacles programats.

Preguem, disculpeu les 
molèsties.

Òpera

Diumenge 24 de març /19 h /Sala Josep Brossa de la Patronal

Òpera: La Traviata

Preu: 15 €
Preu Amics/gues de la Música i menors de 18 anys: 10 €
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Diumenge 7 d’abril /19 h  
Sala Josep Brossa de la Patronal

Passes, veus

Un pare que gaudeix de la seva soli-
tud. Una filla que vol decidir pel seu 
pare. Una altra que vol gaudir de la 
seva esbojarrada vida. Un pretensiós 
gendre... Tots ells i elles formen un 
còctel que està sent observat en tot 
moment sense que ells se n’adonin.
Som Qui Som Teatre pretén entrete-
nir el seu públic i aconseguir el seu 
somriure oferint aquesta adaptació 
en to de comèdia.

Teatre Amateur

Preu: 5 €
Organitza: Som Qui Som Teatre
Amb el suport de l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès

Òpera de Giuseppe Verdi. Argument 
basat en l'obra “La Dama de les 
Camèlies”, d'Alexandre Dumas. La 
Traviata situa la seva acció al París 
del segle XIX i relata el trist destí de 
Violetta, commovedora cortesana que 
mor de tuberculosi després d’haver-se 
sacrificat per salvar l’honor del seu 
amant, Alfredo Germont.
La seva estrena va tenir lloc el 6 de 
març de 1853 al Teatre La Fenice de 
Venècia sense èxit. El públic no esta-
va en aquells moments acostumat a 

veure a l’escenari una òpera contem-
porània i li va costar un any triomfar 
plenament. 

Representació en directe en format 
de cambra, a càrrec de Charo Tris (so-
prano), Carlos Muñoz (tenor), Joan 
Sebastià Colomer (baríton), Sara 
Bermúdez (soprano) i César Cortés 
(tenor). 

Hi haurà servei de càtering durant els 
entreactes de l'obra.
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A finals de març arribarà la 8a edició 
de la Mostra Nacional de Cançó Im-
provisada de Sant Quirze del Vallès. 
Comptarà com és habitual amb les 
millors glosadores dels Països Cata-
lans que improvisaran rimes i lletres 
sobre les temàtiques que proposi la 

presentadora i el públic a ritme de co-
rrandes i garrotins i que de ben segur 
ens sorprendran i divertiran.
Abans, però, com és habitual tindrà 
lloc un vermut amb actuacions i un 
dinar amb sobretaula glosada a l’Es-
traperlo.

Dissabte 6 d’abril /12 i 18 h 
Sala Josep Brossa de la Patronal

Ezriuqtnas, la palindrofesta 
Arriba a Sant Quirze del Vallès la fes-
ta dedicada al palíndrom, aquelles pa-
raules i frases capicua. El programa 
d’activitats serà el següent:

27 de març /19 h 
Biblioteca Municipal

El món dels palíndroms
Xerrada-taller divulgativa a càrrec  
de Pere Ruiz i Toni Guillamon.

5 d’abril /20 h
L’Estraperlo

Taller de palíndroms i fanzines
Taller de creació artística espontània 
on podreu crear palíndroms o utilit-
zar-ne de ja existents per fer muntat-
ges gràfics. El resultat final prendrà 
forma de fanzine d’autoria col·lectiva. 

6 d’abril /12 h 
Sala Josep Brossa de la Patronal

Mostra palindròmica 
Acte central de la Trobada del Club Pa-
lindromista Internacional. comptarà 
amb un recital de nous palíndroms i 
una presentació de nous llibres sobre 
palindromia.

6 d’abril /18 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Projecció: ¡Viva el palíndromo!
La pel·lícula va més enllà dels palín-
droms i acaba sent una reivindicació 
emotiva i divertida sobre tot allò que 
el capitalisme i la societat de consum 
acostumen a menysprear: gent diversa 
que es dedica a activitats que no gene-
ren benefici, pura passió pel llenguat-
ge i per cultivar un sentiment d’har-
monia entre companys.

Organitza: Club Palindromista Internacional i Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Actes especials Actes especials

Entrada gratuïta
Organitza: Glosadores de la Serra i Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Dissabte 30 de març /18 h /Sala Josep Brossa de la Patronal

Mostra Nacional de Cançó Improvisada
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HORA DEL CONTE
Les sessions de divendres tindran lloc 
a partir de les 18 hores i la de dissab-
te a les 12 hores. Totes elles es duran 
a terme a la sala d’actes de la Biblio-
teca 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.

Divendres 11 de gener
Mestre Fabra, caçador  
de paraules 
A càrrec de Clara Soler  
(Companyia Peus Grossos)
Dissabte 19 de gener
El perquè de les coses (Menuts)
A càrrec d’Engruna Teatre
Divendres 25 de gener
Little Red Riding Hood 
A càrrec de Sara Genovart
Divendres 8 de febrer
Qui vola en aquesta 
escombra?
A càrrec de Sandra Rossi
Dissabte 16 de febrer
Contes Solidaris
A càrrec de la Mesa de Cooperació
Divendres 22 de febrer
La bugada d’històries 
A càrrec de Berta Rubio
Dissabte 16 de març
Contes Solidaris 
A càrrec de la Mesa de Cooperació

EXPOSICIONS

Nens del món
L’exposició  reflexa la mirada tendra i 
esperançadora de nens i nenes de di-
ferents espais del món.

Del 01 al 28 de febrer 
a la Biblioteca Municipal
 
Del 01 al 31 de març 
al CAP Sant Quirze

Organitza: Acció Solidària Vallès i 
Cooperación y Ayuda. 

El record de la infància no ha 
de ser mai la fam

Del 01 de febrer al 28 de febrer 
a la Masia Can Feliu
 
Del 01 al 31 de març 
a la Biblioteca Municipal
 
Del 01 al 30 d’abril 
a l’Espai Maria-Mercè Marçal

Organitza: Fundació Quetzal

TALLERS

5 de febrer /21 a 23 h 
Sala Salut Pastor de la Patronal

Taller de percussió corporal 
Dirigit per Santi Serrartosa bateria 
del grup “Gossos” i experimentador 
en  l’expressió corporal. 

23 de febrer /16 a 19 h 
Sala Salut Pastor de la Patronal

Taller de Gòspel
Dirigit per en Ramon Escalé expert 
en el tema qui fou director del grup 

“Messengers” participants en el pro-
grama televisiu “Oh happy days”, ac-
tualment dirigeix el grup “Gospel ce-
lebration”.

BALLADES

27 de gener /11.30 a 13.30 h 
Celler de Can Barra

Ballada del 3r Aniversari de 
l’Associació Country Mussols 
Dirigit per Santi Serrartosa bateria 
del grup “Gossos” i experimentador 
en  l’expressió corporal. 

Preu: 3 € 

27 de gener /11.30 a 13.30 h 
Plaça d’Anselm Clavé

Ballada per la igualtat de 
dones i homes

Hora del conte Exposicions Tallers Ballades

Ambdós tallers estan organitzats per la 
Societat Coral Il·lustració Artística.
Més informació i inscripcions a 
mamalula@hotmail.com

Ambdues activitats estan organitzades 
per Country Mussols.

L’Estraperlo està acabant de 
tancar la programació del primer 
trimestre del 2019. Si voleu rebre 
informació sobre les activitats de 
l’Estraperlo Cultural, escriviu un 
correu a: 
estraperlo.cultural@gmail.com 
o estigueu atentes a les xarxes 
socials.


