Mestral
la cultural de SQV

Setembre - desembre 2019

Clara Peya

Cultura
Cinema
Infantil
Teatre
Art
Música
i més...

SETEMBRE
10

22 h

Els darrers dies de la
Catalunya Republicana

La Patronal

Teatre

15

19 h

25 anys del Cercle de
Cultura

Casa de Cultura
Vila-Puig

Exposició

20 h

Como el tacón a la bota

La Patronal

Concert

20

22 h

Porgy & Bess

La Patronal

Projecció

24

19 h

Com alimentar-nos quan
ens fem grans?

Biblioteca Municipal

Xerrada

28

12 h

L’ós i els amics

Biblioteca Municipal

Contes solidaris

19 h

Nits d’agost

La Patronal

Teatre

OCTUBRE
2

17.30 h

Sopa d’imatges i lletres

Biblioteca Municipal

Bibliolab

3

19 h

Taller de berenars
saludables

Casal Serra de
Galliners

Xerrada

4

18 h

Anades i vingudes de
l’Amades

Biblioteca Municipal

Hora del conte

21 h

Mort a les cunetes

La Patronal

Teatre

8

19 h

L’alimentació dels teus fills
i filles

Biblioteca Municipal

Xerrada

15

19 h

Carles Pachón canta a
Manuel Ausensi

La Patronal

Concert

18

18 h

El tren de les emocions

Biblioteca Municipal

Hora del conte

19 h

La Bicicleta Verda

Centre Cívic Torre Julià Cinema

19

12 h

El vent entre les canyes

Biblioteca Municipal

Cinema familiar

20

18 h

El Monstre de colors va a
l’escola

La Patronal

Teatre familiar

23

19 h

Mostra Internacional de
films de dones

La Patronal

Cinema

25

18 h

Tecno alimentació
(escerificacions)

Biblioteca Municipal

Bibliolab

26

12 h

El lleó i el ratolí

Biblioteca Municipal

Contes solidaris

La Patronal

Teatre

20.30 h Cireres & Lentejuelas

29

9h

Defensores del cos-territori

19 h

Com organitzar l’alimentació Biblioteca Municipal
del teu fill i filla?

Centre Cívic Can Feliu Exposició
Xerrada

NOVEMBRE
2

15.30 h

Descartados

Biblioteca Municipal

Exposició

5

17.30 h

Màgia o química?

Biblioteca Municipal

Bibliolab

19 h

Dona i alimentació

Biblioteca Municipal

Xerrada

8

18 h

Story Time: contes en anglès Biblioteca Municipal

Hora del conte

15

20 h

La pedra de la paciència
(VOSE)

La Patronal

Cinema

12

8h

Construccions identitàries.
Work in progress

CAP Sant Quirze

Exposició

16

12 h

Contes de Sol i pluja

Biblioteca Municipal

Hora del conte
menuts

17

18 h

Quimera

La Patronal

Teatre familiar

19

19 h

Esport i alimentació

Biblioteca Municipal

Xerrada

21

19.30 h

Tinta. Els bombardejos de
la por

La Patronal

Cinema

22

18 h

Contes de l’univers

Biblioteca Municipal

Hora del conte

21 h

Clara Peya

La Patronal

Concert

11 h

Taller de plats de Nadal

Centre Cívic Can Feliu Taller

12 h

Tiptips

Biblioteca Municipal

Cinema familiar

17.30 h

FemPop

A determinar

Concert

12 h

Contes solidaris premiats

Biblioteca Municipal

Contes solidaris

La Patronal

Teatre

23

30

20.30 h Les dones sàvies

DESEMBRE
1

18 h

Pota de cabra 2.0

La Patronal

Teatre familiar

2

15.30 h

Maternitat de Thiobon
(Senegal)

Biblioteca Municipal

Exposició

13

18 h

Contes dels Andes

Biblioteca Municipal

Hora del conte

14

12 h

Gordon i Paddy

Biblioteca Municipal

Cinema familiar

21 h

Concert de Nadal de
l’Ateneu del Món

La Patronal

Concert

18 h

Els Pastorets

La Patronal

Teatre familiar
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Teatre
Dt. 10 de setembre / 22 h

Ds. 28 de setembre / 19 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Sala Josep Brossa de la Patronal

Els darrers dies de la
Catalunya republicana

Nits d’agost

Aquesta obra és la narració verídica
d’uns dies dramàtics viscuts per l’escriptor, historiador i polític, Antoni
Rovira i Virgili, quan entra en fase culminant l’ofensiva final de Franco contra Catalunya. Narració de l’angoixa,
la desfeta i l’èxode dels catalans i catalanes, que han estat les principals víctimes de la guerra encesa a Espanya
per l’alçament militar de l’any 1936.

La calor asfixiant del mes d’agost cau
sobre la família Vidal, una família
desestructurada que es retroba amb
motiu de l’estranya desaparició d’en
Bernat, el patriarca. Teresa, una mare
malalta de càncer i addicta als medicaments, entrarà en conflicte directe
amb les seves tres filles, Bàrbara, Eva
i Carolina, traient a relluir les seves
misèries i pors.
Recomanada a partir de 13 anys.
Durada: 190 minuts en tres actes.

Actor: Jordi Hervàs Solà
Violoncel·lista: Mariona Tuset o
Gabriella Mezö van Reeken
Direcció escènica: Marc Hervàs
Entrades: 5 €
Persones menors de 18 anys, en situació
d’atur, pensionistes i/o jubilades: 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
Amb el suport del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya
i l’Àrea de Cultura, Educació i Esports
de la Diputació de Barcelona
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Autor: El Ciervo Teatre
Direcció: Carles Iniesta

Entrades: 8 €
Socis/es Espai d’Arts Escèniques i
persones menors de 18 anys: 6 €
Organitza: Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Teatre

Espectacle emmarcat en
la Setmana Cultural de la
Gent Gran.

Dv. 4 d’octubre / 21 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Mort a les cunetes. Un homenatge a les
víctimes de la repressió franquista
“Mort a les Cunetes” és un muntatge teatral, de creació pròpia, que narra la història de La Fossa de Can Maçana: l’afusellament de nou republicans, acusats de
rebel·lió i sedició, que van ser trets a la mitjanit del 9 de febrer de 1939 de la presó de Manresa i la fuga d’un d’ells que ho va poder explicar. L’obra reconstrueix
aquesta injustícia encara no reparada, amb la força de la paraula i la música en
directe, i fa un homenatge a totes les víctimes de la repressió franquista.
Direcció: David Pintó / Intèrpret: Joan Valentí “Nan” / Músic: Martí Marsal

Amb el suport

Entrades: 5 €
Persones menors de 18 anys,
en situació d’atur: 2 €
Persones majors de 65 anys: Gratuït
Gratuït prèvia inscripció al Casal Serra
de Galliners.
Inscripcions: del 16 al 27 de setembre.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
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Teatre
Ds. 26 d’octubre / 20.30 h

Ds. 30 de novembre / 20.30 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Sala Josep Brossa de la Patronal

Cireres & Lentejuelas

Les dones sàvies

Un espectacle de crítica en clau d’humor basat en la vida d’una aspirant a
actriu que pateix els entrebancs i desillusions típics del món de l’espectacle i
uns personatges que es superen a ells i
elles mateixos per arribar a complir els
seus somnis i definir-se a si mateixos.
Recomanada a partir de 14 anys.

Ricard Farré i Enric Cambray encarnen, en un treball impressionant, a
vuit personatges, tan masculins com
femenins, en aquesta magnífica versió
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 televisió.
Una comèdia que explota el ridícul de
tots i totes plegats i que clama contra
la hipocresia i la pedanteria.

Autora: Mireia Casado
Direcció: Mireia Casado
i Xavi Morató
Repartiment: Mireia Casado /
Adrià Ardila / Elena Santiago

Entrades: 8 €
Socis/es Espai d’Arts Escèniques i
persones menors de 18 anys: 6 €
Organitza: Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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Entrades: 13 €
Socis/es Espai d’Arts Escèniques: 10 €
Socis/es Espai d’Arts Escèniques
menors de 18 anys: 6 €
Organitza: Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Teatre Familiar
Dg. 20 d’octubre / 18 h

Dg. 17 de novembre / 18 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Sala Josep Brossa de la Patronal

El Monstre de colors
va a l’escola

Quimera

Música, dibuix, dansa… Tot el que fa el
Monstre a l’escola!
El Monstre de colors va a l’escola per
primera vegada. Té molta por i passa
per moltes emocions però ràpidament
fa molts amics i s’ho passa genial!
Finalment aquest primer dia passa
molt ràpid amb totes les coses tan xules que es fan a l’escola!

Tots i totes tenim el desig de viure aventures inoblidables, de passar uns dies
de descans i tranquil·litat en un illa paradisíaca. Els personatges d’aquesta història han aconseguit aquesta fita, han
viatjat fins a l’illa de Quimera amb la
intenció de passar-hi uns dies fantàstics
i fer realitat el somni d’unes vacances
idíl·liques per sortir de la quotidianitat.
Entraran en un nou món de somnis i
il·lusions, on res pot ser i tot és possible, un lloc sense mòbils ni connexió a
Internet, un món on només la imaginació hi té cabuda.

A càrrec de Bruc Brothers Company

A càrrec de La Guilla Teatre
Entrades: 7 €
Amics/gues de Rialles: 6 €
Organitza: Rialles Sant Quirze
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Entrades: 7 €
Amics/gues de Rialles: 6 €
Organitza: Rialles Sant Quirze
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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Teatre Familiar
Dg. 1 de desembre / 18 h

Dg. 22 de desembre / 18 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Sala Josep Brossa de la Patronal

Pota de cabra 2.0

Els Pastorets

Pota de cabra 2.0 és un espectacle on
el Gran Mag Jean Phillippe ens mostra tot allò que fa falta per ser un mag
com cal, posant un exemple visual i
màgic de cadascun dels punts que va
explicant. Amb l’ajuda de diferents
personatges ens recrea el primer joc
de mans de la història de la màgia,
ens mostra el primer truc d’il·lusionisme que va fer a l’edat de sis mesos.
També s’atreveix a fer màgia amb les
noves tecnologies sense oblidar els
trucs més clàssics.

Tercera temporada dels Pastorets infantils de Sant Quirze del Vallès, dirigida 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 Rovelló,
que hauran de lluitar contra Satanàs
i els seus diables per tal que no impedeixin el naixement de l’infant Jesús.

A càrrec d’Enric Magoo

Entrades: 7 €
Amics/gues de Rialles: 6 €
Organitza: Rialles Sant Quirze
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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Entrades: 7 €
Amics/gues de Rialles: 6 €
Organitza: Pastorets Sant Quirze
Col·labora: Joventut de la Faràndula
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Concerts
Dg. 15 de setembre / 20 h

Dg. 6 d’octubre / 19 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Sala Josep Brossa de la Patronal

Como el tacón a la bota

Carles Pachón canta
a Manuel Ausensi

A càrrec del quadre format al “cante”, al “toque” i al ball, per Eli Ayala,
Nacho Blanco, Raúl Levia Amador,
Jacobo Sánchez i Rafael Fernández,
membres del prestigiós Taller de
Músics.

El baríton Carles Pachón, acompanyat al piano pel mestre Josep Buforn,
ens oferirà un recital en el que rendirà
homenatge al gran baríton Manuel
Ausensi, en motiu del centenari del
seu naixement, fent un repàs del seu
repertori d’òpera, sarsuela i cançó tradicional.

Els Amics de la Música inauguren
la nova temporada de concerts amb
aquest espectacle de flamenc que no
deixarà indiferent a ningú.

Entrades: 10 € (9,5 € en venda
anticipada)
Socis/es Amics de la Música i menors
de 18 anys: 8 € (7,5 € en venda
anticipada)
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Hi haurà servei de càtering al vestíbul
de la Sala Salut Pastor.

Entrades: 15 € (14 € en venda
anticipada)
Socis/es Amics de la Música i menors
de 18 anys: 12 € (11 € en venda
anticipada)
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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Concerts

Dv. 22 de novembre / 21 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Clara Peya
La pianista i compositora Clara Peya torna amb un nou treball, Estómac
(Satélite K, 2018), un disc que combina els sons del jazz, el rap, el pop i
l’electrònica per continuar amb un manifest feminista on busca deconstruir la idea de l’amor romàntic, iniciat amb Oceanes (Temps Record, 2017).
Estómac neix de la relació creativa i d’amistat entre Clara Peya i el baixista i
productor Vic Moliner qui, juntament amb la veu de la Magalí Sare, la bateria
i l’electrònica de Dídak Fernández i la bateria d’Andreu Moreno, donen vida
a aquest nou treball.
Després d’haver escrit més de 300 cançons al llarg de la seva carrera musical,
Peya investiga i experimenta en aquest nou treball la sensació de l’amor que
neix des de les entranyes i reivindica l’essència més bàsica del verb estimar.
Tretze cançons per construir ponts entre el cor i les entranyes.

Amb el suport

Entrades: 5 €
Persones menors de 18 anys, en situació
d’atur, pensionistes i/o jubilades: 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
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Concerts

Ds. 23 de novembre / 17.30 h

FemPop
FemPop és un festival que va néixer
amb la voluntat de morir. Un puny
alçat contra la desigualtat de gènere
que regna a la indústria musical. La
trista realitat és que és molt més fàcil ser músic que música a Espanya.
Els números són terrorífics. Segons
un estudi que va publicar la plataforma mujeresymusica, al 2018 als 20
festivals més grans d’Espanya, només
el 15% dels artistes confirmats van
ser dones o bandes que inclouen dones entre la seva formació principal.
Però la desigualtat també es demostra
a Spotify, on les dones només ocupen
un 20% de les llistes més escoltades.
FemPop vol inclinar la balança cap a
l’altre costat, programant només a
dones o bandes liderades per dones.

Seran tres concerts en tres espais sorprenents amb algunes de les promeses
més excitants de l’escena independent
internacional. Estaràs tan a prop de les
artistes que podràs sentir els seus cors
bategar.
Entrada gratuïta però amb aforament
limitat. Reserva la teva entrada a
http://entrades.santquirzevalles.cat.
A principis del mes de novembre
anunciarem a www.santquirzevalles.cat
i a les xarxes socials de l’Ajuntament
el lloc de trobada del públic i on tindrà lloc el primer concert.

Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
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Concerts
Ds. 14 de desembre / 21 h

Ds. 19 d’octubre / 12 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Sala d’actes de la Biblioteca

Concert de Nadal

El vent entre les canyes

Com marca la tradició, l’ONG sant- Programa format per 5 curtmetratges,
quirzenca Ateneu del Món organit- França, Bèlgica i Suïssa, 2017, 62 min.
zarà el Concert de Nadal a la Sala
Josep Brossa de la Patronal. Serà a les
La Xibeca del cinema ofereix als nens
21 hores del dissabte 14 de desembre
i les nenes cinc aventures al voltant
i els beneficis aniran destinats a un
de la llibertat, amb músiques origidels projectes de cooperació que duu
nals, heroïnes sorprenents i una quaa terme l’entitat solidària. L’Ateneu
litat gràfica extraordinària. La diverdel Món porta més de 20 anys col·labo- tida nena que vol jugar a cavallers a
rant amb projectes de cooperació in- “Randes i dragó”, la bonica amistat
ternacional. Al llarg de la seva història, entre una princesa i una dragona a
ha participat en actuacions a Cuba, El “La caça del dragó”, les boniques esSalvador, Índia, Palestina o Nepal, en- trelles a “La nena i la nit”, les ganes
tre d’altres. A banda d’aquests projec- de ser lliure de l’animaló fantàstic a
tes, és una entitat molt compromesa “La unicorn” i la lluita per l’alliberaamb les crisis migratòries i col·labora
ció de la tirania a “El vent entre les
activament amb Proactiva Open Arms. canyes”, conformen un programa de
Podeu consultar els principals projec- curtmetratges que és un meravellós
tes de l’entitat a www.ateneudelmon.org. cant a la llibertat.
Entrades: 10 €
Organitza: Ateneu del Món
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
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Recomanada a partir de 5 anys

Cicle de Cinema Familiar en Català
Ds. 23 de novembre / 12 h

Ds. 14 de desembre / 12 h

Sala d’actes de la Biblioteca

Sala d’actes de la Biblioteca

Tipitips

Gordon i Paddy

Jéssica Laurén, Suècia. 2010,
50 minuts.

Linda Hambäck, Suècia, 2017, 62 min.

Tipitips són els sons que fem quan caminem o ens movem de manera graciosa i lleugera. Així és com es mouen
els personatges d’aquesta pel·lícula
formada per episodis provinents de
dues produccions excepcionals.
Amb una estètica i unes temàtiques
especialment dirigides al públic més
petit, Tipitips es converteix en la perfecta primera experiència cinematogràfica.
Recomanada a partir de 2 anys

El cap de policia del bosc Gordon està
a punt de retirar-se i ha de trobar un
nou assistent. Paddy, una ratolineta
intel·ligent amb un gran sentit de l’olfacte, sembla ser la candidata adequada. Junts han de resoldre l’últim cas
de Gordon: el misteri de les glans desaparegudes de l’esquirol. Podria ser la
guineu qui se les ha endut? Gordon i
Paddy aviat ho esbrinaran. Una pel·lícula sobre l’amistat entre generacions,
l’intercanvi de coneixements i la importància de no fer cas de les conclusions massa ràpides.
Recomanada a partir de 5 anys

Totes les sessions són gratuïtes excepte Gordon i Paddy en què caldrà fer un donatiu
d’1 € per la Marató de TV3.
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Projeccions
Dv. 20 de setembre / 22 h

Cicle de Cinema “Cultures”
Dv. 18 d’octubre / 19 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Centre Cívic Torre Julià

Porgy & Bess

La Bicicleta Verda

Haifaa Al-Mansour, ArabiaSaudí, 2012,
98 min.

Projecció cinematogràfica de l’òpera
en tres actes amb música de George
Gershwin i llibret d’Ira Gershwin i
DuBose Heyward. Tracta sobre l’estil
de vida de la comunitat afroamericana en el fictici carrer Bagre (Catfish
Row) a Charleston, Carolina del Sud, a
principis de la dècada de 1930.
Entrades: 7 €
(6,5 € en venda anticipada)
Socis/es Amics de la Música i menors
de 18 anys: 5 €
(4,5 € en venda anticipada)
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

14

Wadjda té deu anys i viu en una societat tan tradicional que certes coses com anar en bicicleta li estan totalment prohibides. Tot i això, és una
nena divertida i emprenedora que bordeja sempre el límit entre allò autoritzat i allò prohibit. Wadjda desitja tenir una bicicleta per poder competir
amb el seu amic Abdullah en una carrera, però la seva mare no li ho permet perquè les bicicletes són un perill
per a la dignitat d’una noia.

Dv. 15 de novembre /20 h /Sala Josep Brossa de la Patronal

La pedra de la paciència (VOSE)
Atiq Rahimi, Afganistan, 2012,
102 minuts.
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.

Organitza: Acció Solidària del Vallès i Cooperación y Ayuda.
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Cinema
Dc. 23 d’octubre / 19 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Mostra Internacional de films de dones de Barcelona.
Conegudes (també) a casa 2019
Sessió de curtmetratges dirigits per cineastes catalanes presentada per les directores i/o membres de l’equip de rodatge.

La inútil

Suc de síndria

Direcció: Belén Funes
Guió: Belén Funes, Marçal Cebrián
Actors principals: Nausicaa Bonnín,
Borja Espinosa
Música: Sara Hebe
Any: 2017
Durada: 17’

Direcció: Irene Moray
Guió: Irene Moray
Actors principals: Elena Martín,
Max Grosse
Música: Nico Roig
Any: 2019
Durada: 20’

Merche té 33 anys, problemes de diners, i un treball que odia. Quan Irene,
la seva amiga, la convida a una festa,
els seus sentiments d’incapacitat i impotència davant la seva situació es faran presents.

La Bàrbara i el Pol marxen uns dies de
vacances. Envoltats de natura i amics,
busquen passar-s’ho bé i alhora trobar
un espai tranquil on poder gaudir de
la seva intimitat. Amb el suport d’en
Pol, enmig de la natura, entre llàgrimes i rialles, la Bàrbara sanarà velles
ferides i redefinirà la seva sexualitat.
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Cinema
Benidorm 2017
Direcció: Clàudia Costafreda
Guió: Clàudia Costafreda
Actors principals: Yolanda Ramos,
Tamar Novas
Música: Clàudia Costafreda
Anys: 2019
Durada: 22’

Dj. 21 de novembre / 19.30 h

Sala Josep Brossa de la Patronal

Tinta. Els bombardejos
L e s ɸpor
històries esɸnarrenɸambɸtinta
de la

TINTA
ELS BOMBARDEJOS DE LA POR

S’apropa un tsunami a Benidorm. La
ciutat queda completament buida.
Teresa, una dona que regenta un hotel
a primera línia de mar, decideix quedar-se com si res fora a passar.

Presentació
delA TOTHOM
projecte
CONVIDEM
A LA documenPRESENTACIÓ
tal del santquirzenc
Manel Borràs soEL DIA 21 DE NOVEMBRE
bre els bombardejos
a la costa Brava
19:30H A LA SALA JOSEP
BROSSA
el 13 d’agost de
1937 i el 22 de gener
de 1938. El documental, de 20 minuts
de durada, repassa el moment històric des de les eleccions de 1936 fins
els bombardejos sobre Sant Feliu de
Guíxols.
L’acte comptarà amb la presència del
director i es realitzarà un col·loqui final amb el públic assistent.
Activitat gratuïta
Organitza: Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

Activitat gratuïta
Organitza: Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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Exposicions

Del 15 al 22 de setembre / 19 a 21 h / Casa de Cultura Vila-Puig

25 anys del Cercle de Cultura
Aquest any se celebren els 25 anys
del naixement de l’associació Cercle
de Cultura, entitat que tenia per objectiu que els santquirzencs i les santquirzenques poguessin realitzar tot
tipus de manualitats i activitats artístiques i, sobretot, que fos un lloc de
trobada. Durant aquests anys, l’entitat
ha organitzat sortides culturals, exposicions i ha col·laborat amb els actes
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promoguts per l’Ajuntament. Després
de 25 anys, l’entitat continua amb la
mateixa il·lusió i per això ens ofereix
una mostra de treballs que els i les seves associades han realitzat al llarg de
la història del Cercle de Cultura.

Inauguració:
14 de setembre, a les 19 h.

Exposicions
Del 29 d’octubre al
24 de novembre

DEFENSORES del
cos-territori

Exposició fotogràfica d’Ester Pérez
Berenguer, amb el suport de l’associació SUDS. A Guatemala i Hondures,
dones indígenes maies, lenques i garífunes, lluiten contra l’entrada d’empreses transnacionals extractives dels
recursos naturals en territori indígena. I ho fan amb una agenda pròpia,
amb una visió global de la lluita contra les diferents violències que les colpegen. Perquè han entès que el primer
territori que cal defensar, és el propi
cos. Lluiten pel cos-territori.
L’exposició serà inaugurada per l’autora i per una de les protagonistes,
Hermelinda Simón, directora de l’organització de base Mujeres Aq’abal, de
Guatemala.
Lloc: Centre Cívic Can Feliu
Horari: del 29 d’octubre al 24 de
novembre, de 9 a 21 h.

Del 2 al 30 de novembre

Descartados

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.
Organitza: Ateneu del Món
Lloc: Biblioteca Municipal
Horari: del 2 al 30 de novembre, de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h, i
dimarts, dijous i dissabtes, de 10.30 a
13.30 hores.
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Exposicions
Del 12 de novembre
al 9 de desembre

CONSTRUCCIONS
IDENTITÀRIES.
Work in progress

Del 2 al 27 de desembre

Maternitat de
Thiobon (Senegal)

Exposició de la fotògrafa i activista
Mar C. Llop, qui comença el seu projecte l’any 2013 amb l’objectiu de fotografiar i explicar mitjançant textos els
discursos de les construccions de gènere de qui necessita sortir de la dicotomia dona/home i també, d’una manera específica, l’evolució dels cossos
de les persones transsexuals.
A partir del seu procés personal, l’autora començà a documentar i plasmar
les realitats, sentiments, pensaments,
conceptes i debats de les persones
transgènere.

L’exposició mostra en fotografies el desenvolupament del projecte de construcció de la Maternitat de Thiobon, portat
a terme per la ONG Acció Solidària del
Vallès, entitat de Sant Quirze del Vallès.
El projecte de la maternitat va néixer
de la necessitat de Thiobon de comptar amb un centre sanitari amb unes
condicions òptimes. Es va construir un
espai tancat amb un pati central que
permet a les mares estar a l’aire lliure
en un ambient íntim tot afavorint les
costums i relacions socials que es generen a l’entorn de la maternitat.

Inauguració a càrrec de l’autora.
Organitza: Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
Lloc: CAP Sant Quirze
Horaris: del 12 de novembre al 9 de
desembre, de 8 a 21 h

Organitza: Acció Solidària del Vallès
Lloc: Biblioteca Municipal
Horari: del 2 al 27 de desembre,
de dilluns a divendres, de 15.30 a
20.30 h, i dimarts, dijous i dissabtes,
de 10.30 a 13.30 hores

20

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
HORA DEL CONTE
Totes les sessions tindran lloc a partir
de les 18 hores a la sala d’actes i són
gratuïtes, però cal treure les entrades
a http://entrades.santquirzevalles.cat.

Divendres 4 d’octubre

Anades i vingudes de
l’Amades
A càrrec de Rah-Mon Roma
Adreçat a famílies amb infants
a partir de 4 anys.

Divendres 18 d’octubre

HORA DEL CONTE MENUTS
Dissabte 16 de novembre / 12 h

Contes de Sol i pluja

A càrrec de SusagnaNavó
Adreçat a famílies amb infants
fins els 3 anys.

CONTES SOLIDARIS
Dissabte 28 de setembre / 12 h

L’ós i els amics

A càrrec de Nuevos Pasos

Dissabte 26 d’octubre / 12 h

El Tren de les Emocions

El lleó i el ratolí

A càrrec de TikTak
Adreçat a famílies amb infants
a partir de 3 anys.

A càrrec de Nuevos Pasos

Divendres 8 de novembre

Story Time: contes en anglès

Dissabte 30 de novembre / 12 h

Recull de contes solidaris
premiats
A càrrec de l’Ateneu del Món

Divendres 22 de novembre

Contes de l’univers

A càrrec de Rosa Fité
Adreçat a famílies amb infants
a partir de 4 anys.

Divendres 13 de desembre

Contes dels Andes

A càrrec de Pau Tarruell de la Cia.
Bufanúvols
Adreçat a famílies amb infants
a partir de 4 anys.
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
BIBLIOLABS
Dc. 2 d’octubre / 17.30 h
Sopa d’imatges i lletres

Dt. 5 de novembre / 17.30 h
Màgia o química?

Taller basat en l’obra de Joan Brossa,
mestre del poema visual. Jugarem
amb les lletres i les imatges. La proposta és treballar amb imatges del lloc
on es troba la biblioteca (cases, carrers,
església, escola, jardins...) i amb les lletres del nom del poble, ciutat o biblioteca; i combinar imatge i lletra per
crear un missatge visual.

Espai de joc i experimentació on els i
les participants seran investigadors de
primera mà, descobrint la ciència de
forma diferent realitzant experiments.
A càrrec de: Con.Ciencia.
Adreçat a famílies amb infants de 1r
fins a 3r de primària

A càrrec de El Taller
Adreçat a infants de 3r fins a 5è
de primària.

Dv. 25 d’octubre / 18 h
Tecno alimentació
(esferificacions)
Art i ciència treballen de la mà per
portar-nos noves sensacions quan
mengem a taula. Quin gust té el menjar de color blau? Es pot mastegar un
suc? Entendrem els fonaments de la
química, despertarem la creativitat
i dissenyarem noves experiències culinàries del segle XXI.
A càrrec de Smartions
Adreçat a infants de 2n fins a 4t
de primària.
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*Totes les activitats dels BiblioLabs estan
finançades íntegrament per la Diputació
de Barcelona*
Per participar a les activitats de la
Biblioteca, cal omplir una inscripció que
trobareu a l’apartat Agenda de
www.santquirzevalles.cat.
A més a més, la Biblioteca organitza
el Club de Lectura Infantil, el Club de
Lectura adreçat a adults, el Club de
lectura “Entre Dones” i tallers de conversa
en anglès. Visita la Biblioteca i demana
informació sobre totes les iniciatives que
s’hi organitzen!

CICLE D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Totes les sessions tindran lloc a la sala d’actes de la Biblioteca Municipal a les 19
hores a excepció de les indicades en una altra ubicació i seran impartides per la
nutricionista Anna Gispert.

Dimarts 24 de setembre
Com alimentar-nos quan ens
fem grans?
Dijous 3 d’octubre
Taller de berenars saludables
Lloc: Casal Serra de Galliners

Dimarts 8 d’octubre
L’alimentació dels teus fills i
filles és la teva responsabilitat
(etapa infantil i escolar)

Dimarts 5 de novembre
Dona i alimentació
Dimarts 19 de novembre
Esport i alimentació (etapa
adulta i gent gran)
Dissabte 23 de novembre
Taller de plats de Nadal
Hora: 11 h
Lloc: Sala tallers del Centre Cívic
Can Feliu

Dimarts 29 d’octubre
Com organitzar l’alimentació
del teu fill i filla (alimentació
i esport a l’etapa infantil
juvenil)
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Mestral
la cultural de SQV

Compra les teves entrades a:
entrades.santquirzevalles.cat
Cultura, Cinema, Infantil,
Teatre, Art, Música
i molt més...

