
Cultura
Cinema
Infantil
Teatre
Art
Música
i més...

Anna Roig & Àlex Cassanyes

Gener - abril 2020



GENER

9  19 h Documental del Mes:  
Els testimonis de Putin

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema

10 17.30 h Jacob, Mimi i els gossos  
del barri

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema familiar

12 18 h Els Pastorets Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre familiar

18  12 h Animals de tots colors Biblioteca Municipal Hora del conte

20 h Un joc perillós Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre comunitat

19 18 h Un joc perillós Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre comunitat

23 19 h Primeres solituds Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema 

24 18 h The story of little Benny Biblioteca Municipal Hora del conte

20 h Cultures: El fill de l’altre Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema

25 20 h Una trama mal ordida Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre

26 18 h Gretel & Hansel Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre familiar

31 17 h El secret del pelegrí Centre Cívic Torre 
Julià

Hora del conte

22 h Improshow: Sexe, drogues i 
rock’n’roll amb 4 ovaris

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre

FEBRER

1 21 h El cafè de la Marina Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre comunitat

2 19 h  Lluís Coloma TRIO Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Concerts 

6 19 h Documental del Mes:  
Chris the Swiss

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema

10 17.30 h Binti Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema familiar

14 18 h Tu no pots! Biblioteca Municipal Hora del conte

20 h Cultures: Tarajal i Goorgorlou Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema

16 18 h  Mr Alret Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre familiar

20 19 h Las cinéphilas Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema 

28 7 h  Quinze són quinze Centre CÍvic Torre 
Julià

Hora del conte

29 12 h  La planta presumida Biblioteca Municipal Contes solidaris



MARÇ

1 18 h  Ella balla Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre familiar

5 19 h Rebota, rebota y en tu cara 
explota

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre

7 18.30 h Anna Roig & Àlex Cassanyes 
Big Band Project

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Concerts 

12 19 h Documental del Mes: 
Cachada

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema

13 18 h El millor regal del món Biblioteca Municipal Hora del conte

21.30 h L’Hora Bruixa Sala Salut Pastor Cabaret

14 12 h En cuc i la cuca Biblioteca Municipal Hora del conte

15 17.30 h Un dia de festa! Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema familiar

19 19 h París era una dona Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema 

20 20 h Cultures: Nader i Simin,  
una separació

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema

21 18 h Mostra Nacional de Cançó 
Improvisada

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Glosa

27 17 h Precisament així Centre Cívic Torre 
Julià

Hora del conte

18 h Contes per créixer Biblioteca Municipal Hora del conte
22.30 h Big Barra Band  Sala Josep Brossa  

de la Patronal
Concerts

28 12 h La formiga i la cigala Biblioteca Municipal Contes solidaris

20 h Ja ho tinc tot! Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre comunitat

20 h Chris Rock Band  Celler de Can Barra Concerts 

29 18.30 h Ja ho tinc tot! Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre comunitat

ABRIL

3 17.30 h Les vides de Marona Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema familiar

17 20 h Cultures: Els informes sobre 
Sarah i Saleem

Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Cinema

19 19 h Davant del mirall Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre comunitat

24 17 h Princeses en patinet i dracs 
que tenen un hortet

Centre Cívic Torre 
Julià

Hora del conte

19 h Feliu Ventura: Convocatòria Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Concerts

25 12 h La guilla i el raïm Biblioteca Municipal Contes solidaris

20 h La Razón Sala Josep Brossa  
de la Patronal

Teatre comunitat

26 18 h Out of the blue Parc de les Morisques Dansa
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Dt. 25 de gener / 20 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Una trama mal ordida

Argument: En arribar a l’edat de jubi-
lació, el sabadellenc Quirze Ginebró 
i Balasch, industrial del tèxtil, no té 
ganes de seguir al peu del canó i vol 
posar algú al capdavant de l’empresa. 
Per explicar a la família la decisió que 
ha pres, convoca els quatre fills. Un 
fet inesperat fa que les coses canviïn a 
l’endemà al matí.

A càrrec de l’associació artística Encert.

Entrada general: 8 €.
Persones menors de 18 anys i socis/es 
de l’entitat: 6 €.
Organitza: Espai d’Arts Escèniques.
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès.

Teatre

Dv. 31 de gener / 22 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Improshow: Sexe, drogues i 
rock’n’roll amb 4 ovaris

Espectacle d’improvisació teatral en 
clau d’humor on el públic juga un pa-
per clau dins la creació del show. Dues 
actrius amb una gestualitat i imagi-
nació desbordant pugen a l’escenari 
sense escenografia, sense guió i sense 
vergonya… Tan sols amb 4 ovaris i la 
interacció del públic.

Recomanat a partir de 16 anys.

A càrrec de la companyia 2x2 IMPRO.

Entrada gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès.
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Dj. 5 de març / 19 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Rebota, rebota y en tu cara explota

Després de “Hostiando a M”, Agnès Ma-
teus i Quim Tarrida presenten aquesta 
reflexió descarnada sobre la violència 
de gènere i la passivitat social. Un es-
pectacle de denúncia per començar a 
dir les coses pel seu nom, per vèncer la 
por. Contra tabús i la nostra hipocresia.
Ens hauria d’esclatar la vida a la cara 
més sovint… Sortim a celebrar el futbol 
en centenars de milers. Ens mengem els 
plàstics que llencem a l’estómac dels 
peixos que ens cuinem per sopar. Ens ve-
nem els pisos i els apartaments a preus 

impossibles per a nosaltres mateixos i 
després ens manifestem contra el tu-
risme. Els nostres amics s’han convertit 
en polítics i ara viuen en un despatx. 
Assassinem dones a raó de dues per 
setmana des de fa 10 anys i nosaltres 
encara hem de continuar defensant-nos 
i justificant-nos davant la gent que ens 
escolta. Això sí, que no falti el minut 
de silenci a la porta dels ajuntaments 
amb cada morta.

Recomanat a partir de 14 anys.

Entrada: 5 €.
Entrada persones pensionistes, menors 
de 18 anys i en situació d’atur: 2 €.
Aquest espectacle s’emmarca en la ce-
lebració del Mes de les Dones.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès.

Teatre

Amb el suport de
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Dg. 26 de gener / 18 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Gretel & Hansel

Dos comediants evoquen els paisatges 
dels contes mitjançant la paraula, la 
utilització d’objectes quotidians i d’ins-
truments musicals, creant un bosc de 
somni, transformant l’espai escènic i 
transportant-nos al cor màgic i fantàstic 
dels contes. 
Un conte per veure, escoltar i olorar. 
Objectes quotidians que recreen l’es-
pai escènic, projeccions que apareixen 
màgicament, la proximitat i la calidesa 
de les paraules a cau d’orella, l’encant 
de les músiques i els efectes fets amb 
instruments i objectes rudimentaris, 
l’olor a xocolata…

A càrrec de Zum-Zum 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

Dg. 16 de febrer / 18 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Mr Alret. Un espectacle de 
circ, malabars, manipulació 
d’objectes i humor

Mr Alret, comediant, malabarista, ma-
nipulador d’objectes, equilibrista i acor-
dionista de professió. És un personatge 
excèntric que té un carrer propi, on ens 
submergirà en el seu univers humorís-
tic a través del joc, transportant-nos a 
un món de màgia, humor i fantasia. 
Espectacle per a tota la família, circ 
clàssic amb dosis de contemporaneïtat. 
Senyores i senyors, nens i nenes, passin 
i vegin, i sobretot gaudeixin de l’es-
pectacle.

A càrrec de Moi Jordana Cia de Circ.

Entrada general: 7 €.
Amics i amigues de Rialles: 6 €.
Organitza: Rialles Sant Quirze.
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès.
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Dg. 1 de març / 18 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Ella Balla. Una història 
sobre les fortaleses que 
s’amaguen dins de cada 
infant

A Bea, Tea, Sea, Lea no li agrada es-
tar quieta i asseguda tot el dia. No pot 
seguir el ritme d’aquest món si està 
aturada. Ni metges ni massatgistes po-
dran ajudar- la... serà la música la que li 
oferirà la llibertat de poder expressar-se 
amb el moviment del seu cos i trobar, 
per fi, el seu propi ritme.
Ella Balla és una història que ens con-
vida, tant a infants com a grans, a ser 
qui realment som.

A càrrec de LasMoskitasMuertas.

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  
comunitat

Ds. 1 de febrer / 21 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

El cafè de la Marina

En un cafè de mariners d’un poble de 
la costa empordanesa, Caterina, una 
dona jove amb un secret inconfessable, 
viu amb preocupació el casament de la 
germana i la perspectiva d’un matrimo-
ni de conveniència acordat pel pare. 
Caterina estima un pescador amb qui 
voldria compartir el seu somni ideal 
de llibertat. 

Teatre clàssic català de Josep Maria de 
Segarra representat pel grup de teatre 
Sant Vicenç de Sabadell, sota la direcció 
de Daniel Serra.

Donatiu: 10 €.
Organitza: Ateneu del Món. Amb el suport 
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
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Ds. 18 de gener / 20 h / Sala Josep Brossa de la Patronal
Dg. 19 de gener / 18 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Un joc perillós

Entrada general: 6 €.
Socis/es Espai d’Arts Escèniques i menors de 18 anys: 5 €.
Els beneficis aniran destinats a material sanitari pel projecte Maternitat de Thiobon.
Organitza: Onze al Teatre, Espai d’Arts Escèniques, Acció Solidària del Vallès i Coope-
ración y Ayuda. Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Teatre  
comunitat

Un sopar d’un grup d’amics, amics de tota la vida, que es reuneixen per menjar, 
parlar i passar una bona estona. Una nit d’amistat i complicitat fins que l’amfitriona 
proposa un joc: compartir en obert qualsevol missatge, trucada o comunicació 
que arribi als mòbils dels i les assistents durant tota la vetllada. El joc traurà a 
la llum els secrets i el sopar esdevindrà de sobte un malson.

Direcció: Núria Colás i Ota Vallès

Repartiment: Lídia Laborda, Toni Gui-
llamón, Gemma Pérez, Rita Viñas/
Laura Vila, Marina Viñas, Toni Giner, 
Eva Bueno, Felipe López Miras, Mont-
se Buxadera, Ramon Ribalta, Anna 
Alsina

Escenografia: Núria Mallofré i Albert 
Sabaté

Vestuari: Núria Mallofré i Ota Vallès

Disseny gràfic: Manel Cruz

A càrrec d’Onze al Teatre
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Ds. 28 de març / 20 h
Sala Josep Brossa de la Patronal
Dg. 29 de març / 18.30 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Jo ho tinc tot!

Obra de teatre amb 6 actors que tracta 
el tema de l’abús a les dones i el tràfic 
de dones per ser prostituïdes basada en 
“Compendio de virtudes” de Fulgencio 
Valares

Direcció: Núria Colás 

Intèrprets:  Laura Vila, Marina Mir, 
Unai Zorraquino, Ibai Zunzunegi, 
Rita Viñas i Blanca Vila

Assessorament espai i moviment escè-
nic: Valentina Calandriello

Taquilla inversa.
Organitza: Espai d’Arts Escèniques. Amb 
el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès.

Ds. 19 d’abril / 19 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Davant del mirall

Alguna vegada ens ha semblat que la 
nostra vida no transcorre com havíem 
desitjat?
Que alguna cosa no està com ha d’estar? 
Que el que necessitem és mirar-nos en 
un mirall i reconèixer-nos a nosaltres 
mateixos?
Els nostres protagonistes desitgen re-
soldre els seus problemes i per a això 
estan disposats a posar-se “Davant del 
mirall”. Som Qui Som Teatre aspira a 
entretenir el seu públic i aconseguir el 
seu somriure oferint aquesta adaptació 
en tall de comèdia.

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

Teatre  
comunitat
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Ds. 25 d’abril / 20 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

La razón

Què passa si la casa familiar, la de tota 
la vida, ara té una autopista al costat? 
Les germanes propietàries tenen opini-
ons diferents sobre el futur de la casa 
i busquen la manera d’imposar el seu 
criteri i de demostrar que tenen raó. Per 
fer-ho involucraran altres persones, i 
fins i tot algun familiar intentarà interfe-
rir en la decisió final. Junts passaran un 
cap de setmana a la residència familiar, 
dos dies intensos i amb fets inesperats. 
La comèdia està servida. Inspirada en 
l’obra d’Alfredo Sanzol “La valentía”.

Adaptació i direcció: Ota Vallès 

Intèrprets: Glòria Becerro, Mayka 
Pareja, Elisa Llombart, Anna Leiva 
i Pere Sala

Taquilla inversa.
Organitza: Espai d’Arts Escèniques. Amb 
el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès.

Dv. 13 de març / 21.30 h
Sala Salut Pastor de la Patronal

L’hora bruixa

Un dels esdeveniments de referència 
dels actes amb motiu del Dia Internaci-
onal de les Dones. Emmarcat en la pro-
gramació del Mes de les Dones, la sala 
Salut Pastor acollirà el cabaret “L’hora 
bruixa”, un cabaret molt especial que 
comptarà amb diverses actuacions. L’any 
anterior vam poder gaudir d’artistes 
com  les “Transformers”, Lola Bastarda, 
Clàudia Anyor, la poeta Mireia Calafell, 
Kelly Lua i l’artista empordanesa Joina. 
Properament es donaran a conèixer les 
artistes que formaran part del cartell 
d’enguany.

Entrada gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès.

Teatre  
comunitat Cabaret
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Dg. 2 de febrer / 19 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Celebració 10è aniversari Amics de la Música

Concert de Lluís Coloma Trio
En formació de trio (piano, contrabaix i bateria) ens visita un dels pianistes més 
reconeguts de l’escena mundial del blues i el boogie woogie. Guardonat amb els 
premis “Músic de l’any 2003” i “Artista BluesCat 2006”, Lluís Coloma és convidat 
habitualment a festivals de Blues & Boogie Woogie de tot Europa, on destaca per 
ser un músic virtuós i original en les seves composicions i execució.
Influenciat des de molt jove pels discos de Jerry Lee Lewis, Roosevelt Sykes i 
Alan Price, Coloma comparteix la seva música per tot l’Estat Espanyol a festivals 
i locals tan coneguts i emblemàtics com el Café Central de Madrid, Jamboree 
de Barcelona, al Festival de Jazz de San Javier, Festival de Jazz de Barcelona, 
ViJazz Penedès, Festival de Blues de Cerdanyola, Festival de Jazz de Madrid, 
entre d’altres i en països d’Europa i Àsia com França, Gran Bretanya, Alemanya, 
Itàlia, Suïssa, Sèrbia, Hongria i Malàisia.

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

Concerts
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Ds. 7 de març / 18.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Anna Roig & Àlex Cassanyes Big Band Project presenten 
“La tendresse”

Entrada: 5 €.
Entrada persones menors de 18 anys, 
pensionistes i en situació d’atur: 2 €.
Aquest espectacle s’emmarca en l’acte 
de lliurament del Premi Dona de Sant 
Quirze.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès.

Concerts

“La tendresse” és un “hommage aux belles chansons”, és a dir, un homenatge a 
cançons clàssiques franceses realitzat per catorze músics, un director/arranjador 
i una intèrpret sobre l’escenari. La unió entre les cançons franceses que més li 
agraden a l’Anna Roig i les composicions exquisides i curoses de l’Àlex Cassanyes. 
Cançons de Jacques Brel, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, Barbara i altres 
autors que, al descobrir-les i enamorar-se’n, l’Anna havia anat guardant en un calaix 
esperant poder-les cantar algun dia. Casualment, totes amb algun punt d’aquesta 
tan necessària tendresa de la qual sovint sembla que estigui mancat el món.

Amb el suport de
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Dv. 27 de març / 22.30 h 
Sala Josep Brossa de la Patronal

Big Barra Band

Després de la seva estrena el juliol de 
2019 davant d’una Sala Josep Brossa 
plena, la  formació santquirzenca Big 
Barra Band, formada per 17 músics del 
poble i rodalies, ens presentaran en 
format big band l’espectacle “Primavera 
Swing”, en el qual interpretaran peces 
d’aquest estil musical i convidaran el pú-
blic a ballar i a passar una bona estona.

Entrades: 5 €.
Entrada menors de 16 anys: Gratuïta.
Organitza: Big Barra Band.
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès.

Ds. 28 de març / 20 h 
Celler de Can Barra

Chris Rock Band

Conscients que el zenit del rock, blues 
i soul es va produir entre finals dels 
50 i mitjans dels 70, Chris Rock Band 
neix amb l’objectiu d’homenatjar al-
guns dels temes i artistes que van forjar 
aquesta edat d’or (Etta James, Nina 
Simone, Janis Joplin, Rolling Stones, 
Lou Reed, Pretenders...),  i altres que 
els van seguir (Amy Winehouse, Beth 
Hart & Joe Bonamassa, Gary Moore, 
Guns n ‘Roses, Strokes...).

D’aquesta manera, Chris Rock Band 
reivindica el cover (la interpretació, 
en definitiva) com el gran art musical 
contemporani.

Donatiu: 6 €.
Organitza: Acció Solidària del Vallès i 
Cooperación y Ayuda.
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès.

Concerts
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Dv. 24 d’abril / 19 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

Feliu Ventura presenta “Convocatòria”

Feliu Ventura, l’autor xativí de cançons 
meridional de llarga distància i vol ra-
sant, s’ha fet esperar amb aquesta nova 
‘Convocatòria’. És cert que no pot ha-
ver-hi una revolució sense cançons, i 
que una cançó és un giny definitivament 
massa fràgil com per exigir-li canviar el 
món, però el què sí que poden fer les 
cançons és acompanyar les persones 
que el volen transformar cada dia. És 
per això que, a més de convocar-nos a 
totes les que l’escoltem, aquesta ‘Con-
vocatòria’ d’himnes xicotets, domèstics 
i assemblearis arriba acompanyada de 
textos creats per a cada cançó de la mà 
de Santiago Alba Rico, Jordi Cuixart 

(des de la presó), Natza Farré, David 
Fernàndez, Josep Vicent Frechina, Marc 
Granell, Özgür Günes, Sònia Moll, 
Martxelo Otamendi, Gemma Pasqual, 
Maribel Servera, Carlos Taibo, Júlia 
Taurinyà i Mateu Xurí.

‘Convocatòria’ és també el primer 
àlbum de cançons pròpies del xativí 
d’ençà d’aquell llunyà ‘Música i lletra’ 
l’any 2011, i que el va consolidar com 
a artista en el panorama de la cançó 
mediterrània després dels seus primers 
discos ‘Alfabets de futur’ (2006), ‘Que 
no s’apague la llum’ amb Lluís Llach 
(2005) i ‘Barricades de paper’ (2003).

Concerts

Entrada: 5 €.
Entrada persones menors de 18 anys, 
pensionistes i en situació d’atur: 2 €.
Aquest espectacle s’emmarca en l’acte de 
lliurament del Premi Mussol de Sant Quirze
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès.

Amb el suport de
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Dg. 26 d’abril / 18 h
Parc de les Morisques

Out of the blue

Blau cel, blau profund, blau marí, blau 
elèctric. La mirada al cel, el que neix 
a les entranyes, submergir-se a l’oceà. 
‘Out Of The Blue II’ és el que trobes 
quan no busques. El que sorgeix del 
no-res. El que es presenta de forma 
inesperada. Cel, mar, aire; potser pluja. 
És la rosada a trenc d’alba. Dos cossos 
estranys, dos cossos que es troben. En 
essència, en solitud, en la llunyania. 

A càrrec de La Rutan

Ballarins: María Andrés (autora i 
directora) i Denis Martínez (autor)

Entrada gratuïta.
Aquest espectacle s’emmarca en la ce-
lebració del Dia Internacional de la Dansa
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès.

Glosa

Ds. 21 de març / 18 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Mostra Nacional de Cançó 
Improvisada

A finals de març arribarà la 9a edició de 
la Mostra Nacional de Cançó Improvi-
sada de Sant Quirze del Vallès. Comp-
tarà com és habitual amb les millors 
glosadores dels Països Catalans que 
improvisaran rimes i lletres sobre les 
temàtiques que proposi la presentadora 
i el públic a ritme de corrandes i garro-
tins i que de ben segur ens sorprendran 
i divertiran.

Entrada gratuïta.
Organitza: Glosadores de la Serra i Ajun-
tament de Sant Quirze del Vallès.

Dansa

Amb el suport de
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Dv. 10 de gener / 17.30 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Jacob, Mimi i els gossos  
del barri

Edmunds Jansons. Letònia i Polònia 
(2019). 70 min. Recomanada a partir 
de 6 anys. Català.

En Jacob Ocell viu a la ciutat i somia 
convertir-se en arquitecte com el seu 
pare. Un dia, el pare, que sempre va 
atrafegat, ha de marxar per negocis 
durant uns dies i el noi haurà de passar 
una setmana sencera amb la seva cosina 
Mimi i el seu oncle Àguila al barri antic 
de Riga, Maskachka. Tan bon punt hi 
arriba, un ric home de negocis comença 
a excavar el parc central per transfor-
mar-lo i edificar-hi nous gratacels. En 
Jacob i la Mimi decideixen aturar el 
projecte. El cas és que tan sols poden 
fer-ho amb l’ajut d’una colla de gossos 
de carrer que… poden parlar!

Entrada gratuïta.

Dv. 7 de febrer / 17.30 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Binti

Frederike Migom. Bèlgica i Holanda 
(2019). 90 min. Recomanada a partir 
de 8 anys. Català.

La Binti té dotze anys. Va néixer al 
Congo, però viu a Bèlgica amb el seu 
pare Jovial des de molt petita. Tot i 
que no tenen papers, la Binti vol viure 
una vida normal i somia convertir-se 
en una famosa youtuber com la seva 
ídol Tatiana. L’Elias, d’onze anys, viu 
sol amb la seva mare Christine des del 
divorci del seu pare. Quan la policia 
entra a casa de la Binti i ha de fugir, la 
nena es refugia a la cabanya de l’arbre 
de l’Elias i poc després idea la solució 
perfecta per a tots els seus problemes: si 
pot assegurar que el seu pare i la mare 
d’Elias es casin, podran quedar-se a Bèl-
gica. Binti s’uneix al Club de Suport dels 
Okapi d’Elias i, mentre prepara un gran 
esdeveniment de recaptació de fons, 
organitza un pla per aconseguir-ho.

Entrada gratuïta.

Cicle de Cinema Familiar
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Dv. 3 d’abril / 17.30 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Les vides de Marona

Anca Damian. França (2019). 92 min. 
Recomanada a partir de 7 anys. Català.

Aquesta és la història d’una gosseta 
que recorda els diferents amos que 
ha tingut al llarg de la seva vida i als 
quals ha estimat incondicionalment, 
omplint d’innocència i de llum totes 
les llars on ha viscut. Commovedora 
crònica sobre les aventures d’una gos-
seta amb una alegre banda sonora i una 
aposta visual i plàstica desbordant de 
creativitat. Dirigida per la directora, 
productora i guionista Anca Damnian, 
responsable de treballs com “Crulic, 
camino al más allá” (2011), premiada 
al Festival d’Animació d’Annecy, i “The 
Magic Mountain” (2015), millor pel·lí-
cula d’animació al Festival de Gijón.

Dg. 15 de març / 17.30 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Un Dia de Festa! La festa del 
cinema infantil en català

Arriba la tercera edició d’Un Dia de 
Festa!, la festa del cinema infantil en 
català! És una tarda de cinema familiar, 
música, teatre i festa. Una proposta 
cultural que presenta una nova ma-
nera d’anar al cinema amb els infants, 
en què la música i l’animació esperen 
infants famílies a la porta del cinema i 
els conviden a passar. Una experiència 
en què el cinema surt de la pantalla 
transformant l’espai en un univers de 
fantasia.

Activitat recomanada a partir de 3 anys. 

Un projecte de Pack Màgic, amb el suport 
del Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya i l’Obra Social “La Caixa”.Entrada gratuïta.
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Dv. 24 de gener / 20 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

El fill de l’altre

Lorraine Levy. França (2012). 105 
minuts. VO, subtitulada en castellà.

Quan es prepara per entrar a l’exèrcit 
israelià, Joseph descobreix que no és 
fill biològic dels seus pares. En néixer, 
enmig de la guerra, va ser intercanvi-
at accidentalment per Yacine, el nadó 
d’una família palestina dels territoris 
ocupats de Cisjordània. El món s’esfon-
dra al voltant d’aquestes dues famílies. 
El rebuig, el dubte, la pèrdua d’identitat, 
els prejudicis de raça i religió s’erigeixen 
com a barrera en les seves vides, i tots 
hauran d’intentar superar-la a través de 
la comprensió, l’amistat i la reconcili-
ació en una atmosfera dominada per 
la por i l’odi. El conflicte araboisraelià 
cristal·litza en aquest profund drama.

Organitza: Acció Solidària del Vallès i Coo-
peración y Ayuda amb el suport de l’Ajun-
tament de Sant Quirze del Vallès.
Donatiu: 2,5 €.

Dv. 14 de febrer / 20 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Tarajal: desmuntant la 
impunitat a la frontera sud

Xavier Artigas, Xapo Ortega. Catalu-
nya (2016). 81 minuts. 

Amb aquest documental es denuncien 
els fets del 6 de febrer de 2014, quan 
almenys 15 persones van morir ofega-
des a Ceuta. Un grup de més de 200 
persones migrants van intentar entrar 
per la platja de Tarajal i van ser rebut-
jades per la Guàrdia Civil. 

Goorgorlou
Mar Almansa, Sílvia Blanco, Andrea 
Cuevas i Maria Sardà. Catalunya 
(2018). 15 minuts. 

Goorgorlou convida a conèixer i a re-
flexionar sobre la situació en la qual 
viuen joves subsaharians que recullen 
ferralla a la ciutat de Sabadell.

Organitza: Acció Solidària del Vallès i Coo-
peración y Ayuda amb el suport de l’Ajunta-
ment de Sant Quirze del Vallès. Col·labora: 
Plataforma Benvingudes Refugiades.
Donatiu: 2,5 €.

Cicle de Cinema “Cultures”
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Dv. 20 de març / 20 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Nader i Simin, una separació

Asghar Farhadi. Iran (2011). 123 mi-
nuts. VO, subtitulada en català.

Nader i Simin són un matrimoni iranià 
amb una filla. Simin vol abandonar Iran 
a la recerca d’una vida millor, però Na-
der desitja quedar-se per cuidar el seu 
pare, que té Alzhèimer. Ella li demana el 
divorci i es muda a viure amb els pares. 
Nader no té més remei que contractar 
una dona que tingui cura del seu pare. 
Una negligència de l’assistenta provoca 
un conflicte de grans dimensions.

Dv. 17 d’abril / 20 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Els informes sobre Sarah  
i Saleem

Muayad Alayan. Palestina (2018). 127 
minuts. VO, subtitulada en castellà.

Drama sobre la relació adúltera de Sa-
rah, una dona israeliana que dirigeix 
un cafè a l’oest de Jerusalem, i Saleem, 
palestí de la ciutat que treballa com a 
repartidor. Les seves respectives parelles 
prenen consciència dels seus enganys 
després que Saleem i Sarah es bara-
llin en públic, fet que situa Saleem al 
punt de mira de les forces de seguretat 
israelianes. 

Organitza: Ateneu del Món amb el suport 
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Entrada gratuïta.

Organitza: Acció Solidària del Vallès i Coo-
peración y Ayuda amb el suport de l’Ajun-
tament de Sant Quirze del Vallès.
Donatiu: 2,5 €.
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Dj. 9 de gener / 19 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Els testimonis de Putin

Vitaly Mansky. Letònia, Suïssa, Repú-
blica Txeca (2018). 102 min. VO en 
rus, subtitulada en català.

A través de material d’arxiu personal 
rodat al llarg de l’any 2000 i d’uns tes-
timonis únics molt propers a la figura 
de Putin, Vitaly Mansky ens descobreix 
les veritables causes i conseqüències de 
l’operació Successor, l’entramat polític 
que va fer pujar Putin al poder a Rússia.

Entrada gratuïta.

Dj. 6 de febrer / 19 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Chris the Swiss

Documental del mes

Quan la guerra de Iugoslàvia va esclatar, 
joves de tot Europa hi van anar a lluitar, 
entre ells un periodista suís anomenat 
Christian Wütenberg. A principis del 
gener de 1992 van trobar el seu cos 
sense vida prop de Vukovar (Croàcia) 
uniformat com un mercenari. La direc-
tora Anja Kofmel investiga el perquè 
de la seva mort i què va portar el seu 
cosí a la guerra. 

Entrada gratuïta.

Dj. 12 de març / 19 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Cachada

Marlén Viñayo. El Salvador (2019). 
82 min. VO en castellà, subtitulada en 
castellà. 

El cicle de violència és pervers, però 
la força del teatre és més poderosa. 
Cinc venedores ambulants d’El Salvador 
exposen les seves vides en un taller 
de teatre. 

Entrada gratuïta.

Anja Kofmel. Suïssa, Croàcia, Alemanya, 
Finlàndia (2018). 90 min. VO en anglès, 
alemany i suís, subtitulada en català.
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Mostra Internacional  
de Films de Dones de Barcelona

Dj. 23 de gener / 19 h
Sala Josep Brossa de la Patronal

Primeres solituds
Claire Simon, França, 2018. 100’.

En un institut dels suburbis parisencs, 
adolescents prou afortunats per assis-
tir-hi parlen mentre  la  ciutat s’estén 
al seu darrere i als seus peus.

Entrada gratuïta.

Dj. 20 de febrer / 19 h
Sala Josep Brossa de la 
Patronal

Las cinéphilas
María Álvarez. Argentina, 2017. 70’.

El documental fixa la seva atenció 
en les experiències cinèfiles de tres 
jubilades de Buenos Aires, Madrid i 
Montevideo que amb la seva passió 

desmunten l’estereotip d’una vellesa 
passiva i indiferent al món de la cultura 
i el cinema.

Entrada gratuïta.

Dj. 19 de març / 19 h
Sala Josep Brossa de la 
Patronal

París era una dona
Andrea Weiss i Greta Schiller, Gran 
Bretanya, 1995. 74’.

Reconstrucció documental de la co-
munitat creativa de dones al París de-
principis del segle XX. Greta Schiller 
hi situa els trajectes de les escriptores 
Colette, Gertrud Stein, Djuna Barnes; 
les pintores Romaine Brooks i Marie 
Laurencin; les fotògrafes Berenice Ab-
bott i Gisele Freund, la periodista Janet 
Flanner i les editores i llibreteres Sylvia 
Beach i Adrienne Monnier.
La projecció comptarà amb la pre-
sentació d’una persona de l’equip de 
la Mostra Internacional de Films de 
Dones de Barcelona.

Entrada gratuïta.
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Les sessions de divendres tindran lloc 
a la sala d’actes de la Biblioteca Mu-
nicipal i a la sala d’actes del Centre 
Cívic Torre Julià 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

• Ds. 18 de gener / 12 h
Animals de tots colors
A càrrec de Clara Gavaldà. Activitat 
adreçada a famílies amb infants d’1 
a 3 anys. 

• Dv. 24 de gener / 18 h
StoryTime (contes en anglès): The 
story of little Benny
A càrrec de Sara Genovart. Activitat 
adreçada a infants a partir de 6 anys.

• Dv. 14 de febrer / 18 h
Tu no pots! 
A càrrec de Laberta Delpoblet. Activitat 
adreçada a infants a partir de  4 anys. 

• Dv. 13 de març / 18 h
El millor regal del món

A càrrec de Marta Esmarats. Activitat 
adreçada a infants a partir de  4 anys. 

Hora  
del Conte

• Ds. 14 de març / 12 h
En cuc i la cuca
A càrrec de Mon Mas. Activitat adreça-
da a famílies amb  infants d’1 a 4 anys. 

• Dv. 27 de març / 18 h
Contes per créixer

A càrrec de Rosa Fité. Activitat adreça-
da a infants a partir de 4 anys.

CONTES SOLIDARIS
Sessions de contes per treballar amb els 
infants els valors imprescindibles per 
construir una societat més igualitària, 
solidària, integradora i tolerant. Després 
de cada espectacle hi haurà una estona 
de jocs per treballar des de la pròpia 
experiència els valors de cada conte.

• Ds. 29 de febrer / 12 h
La planta presumida
A càrrec de Nuevos Pasos.

• Ds. 28 de març / 12 h
La formiga i la cigala
A càrrec de Nuevos Pasos.

• Ds. 25 d’abril / 12 h
La guilla i el raïm
A càrrec de Nuevos Pasos.
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HORA DEL CONTE AL CENTRE 
CÍVIC TORRE JULIÀ

• Dv. 31 de gener / 17 h
El secret del pelegrí
A càrrec de la Cia. Bufanúvols. Activitat 
adreçada a infants de 3 a 9 anys.

• Dv. 28 de febrer / 17 h 
Quinze són quinze
A càrrec de Susagna Navó. Activitat 
adreçada a infants a partir de 4 anys.

• Dv. 27 de març / 17 h
Precisament així
A càrrec de Sandra Rossi. Activitat 
adreçada a infants a partir de 4 anys.

• Dv. 24 d’abril / 17 h
Princeses en patinet i dracs que 
tenen un hortet
A càrrec de Laberta Delpoblet. Activitat 
adreçada a infants a partir de  4 anys. 

• Dv. 29 de maig / 17 h
La mar a terra

A càrrec de Rah-Mon Roma. Activitat 
adreçada a infants a partir de  3 anys.

Del 2 al 30 de gener a l’Espai 
Maria Mercè Marçal / De l’1 al 27 
de febrer al Centre Cívic Can Feliu 
/ Del 2 al 30 de març al Centre 
Cívic Torre Julià / De l’1 al 29 
d’abril al CAP Sant Quirze 

Maternitat de Thiobon

Fotografies del desenvolupament 
del projecte de construcció de la  
maternitat de Thiobon.
Organitza: Acció Solidària del Vallès i 
Cooperación y Ayuda.

Del 5 al 29 de febrer a la 
Biblioteca municipal

Les raons de la cooperació

Exposició per a la defensa de la co-
operació al desenvolupament des 
dels municipis.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès. Col·labora: Ajuntament de 
Molins de Rei.

Del 6 al 26 d’abril al Centre Cívic 
Can Feliu / Del 4 de febrer al 30 
de març al CAP Sant Quirze

UNSAFE, sobreviure a un món 
insegur

L’explosió demogràfica, la climato-
logia i la cacera són les principals 
amenaces per a la fauna. Les Na-
cions Unides indiquen que cap al 
2100 podria extingir-se fins al 50% 
de la fauna per l’acció de l’home. 
Organitza: Acció Solidària del Vallès i 
Cooperación y Ayuda.

Exposicions



Compra les teves entrades a: 
entrades.santquirzevalles.cat

Cultura, cinema, infantil, teatre, art, música i molt més...


