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Mes de la 
solidaritat 

2022

La infantesa és un dret
Del 2 al 25 de novembre  

Les activitats recollides en aquest programa estan 
organitzades per la Mesa de Solidaritat de Sant 
Quirze del Vallès, un òrgan participatiu i de consulta, 
creat l’any 2000, que es reuneix de forma periòdica 
amb l’objectiu de promoure la solidaritat i la coopera-
ció al desenvolupament al municipi. 

La Mesa està presidida per l’Alcaldessa i la compo-
nen un/a representant de cada grup polític present 
al Consistori i dos representants de cadascuna de les 
ONG i entitats solidàries registrades a Sant Quirze 
del Vallès.



Del 2 al 12 de novembre

 

Campanya de recollida de joguines.
La Mesa de Solidaritat i Cooperació organitza 
una campanya de recollida de joguines i llibres 
de segona mà que es posaran a la venda el dia 
20 de novembre al Parc de les Morisques. Si 
teniu joguines o contes infantils en bon 
estat que ja no us serveixen, podeu fer una 
donació solidària d’aquest material. No porteu 
material trencat o amb desperfectes.

Recollida del material: Del 2 al 12 de 
novembre a diversos punts de recollida:

Kids&Us School of English 

Biblioteca Municipal

Escola El Turonet

Elms's school

Escola Bressol Picarol Blau

Escola Pilarin Bayés 

Escola Taula Rodona

Pavelló

Escola Lola Anglada

Espai Maria Mercè Marçal

Escola d'Adults

Escola Purificació Salas

Escola Onze de Setembre

Escola Bressol El Patufet

Mercat Solidari de Joguines i Llibres de 
segona mà

Venda de llibres i joguines recollides durant la 
campanya de joguines. La recaptació anirà 
destinada a una causa solidària.

Lloc: Parc de les Morisques.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Col·labora: Diputació de Barcelona

RÀDIO SQV: 
Som Solidaris
Gravació en directe del programa de ràdio 
Som Solidaris, conduit per la Laura Roger.
Lloc: Parc de les Morisques

Espectacle infantil
Lloc: Parc de les Morisques
Gratuït. Accés lliure
Organitza: Mesa de Solidaritat i Cooperació 
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès i Diputació de Barcelona

EXPOSICIÓ:
Cara a cara amb les violències: relats 
de resiliència a Centreamèrica.
Mostra fotogràfica que fa un recorregut per 
les múltiples cares de les violències que 
afecten la vida quotidiana a tres països de 
Centreamèrica, coneguts com el Triangle 
Nord: El Salvador, Guatemala i Hondures, 
donant veu alhora a les persones que lluiten, 
dia a dia, per transformar la realitat.
Lloc: Parc de les Morisques
Gratuït. Accés lliure
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès
Col·labora: Diputació de Barcelona

 

EXPOSICIÓ: 
Saps de què està fet el teu telèfon 
mòbil?
Coneix de forma visual quins minerals formen 
el teu telèfon mòbil, quin és el seu origen i en 
quines condicions s’extrauen, així com 
alternatives, tant a nivell individual com 
col·lectiu, per capgirar la situació.

Lloc: Masia de Can Feliu
Hora: de dilluns a dijous de 16 a 20 h, dimarts, 
dijous i divendres 9.30 a 13.30 h
Gratuït. Accés lliure
Organitza: Mesa de Solidaritat i Cooperació
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès i Diputació de Barcelona

Del 2 al 17 de novembre

TALLER ARTÍSTIC: 
Mural en equip
Participa en la realització d’un mural en equip 
amb pintures. Activitat adreçada tant a 
infants com a persones adultes.

Lloc: Casal Serra de Galliners
Preu: 5 €
Entrades: entrapolis.com/associacion/santquirze
Organitza: Associació Nuevos Pasos
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès i Diputació de Barcelona

4 de novembre

??
 

CINEMA:
Los Informes sobre Sarah y Salem
En mig del conflicte polític a Jerusalem, una 
jove israelià Sarah, i un jove palestí, Saleem, 
s’enamoren i inicien una relació adúltera. La 
seva aventura els portarà a un joc perillós que 
els posarà en el punt de mira de les forces 
israelianes.

Lloc: La Patronal
Gratuït. Accés lliure
Organitza: Mesa de Solidaritat i Cooperació.
Col·labora: Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès i Diputació de Barcelona

10 de novembre 
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Del 24 de novembre 
al 14 de desembre

 

19 H

??
 

PRESENTACIÓ DEL POEMARI: 
Coses que importen 
Cristina Morales, ens convida a realitzar un 
recorregut íntim per vivències i emocions 
personals de “coses que importen”. Lectura 
realitzada per amics i amigues de Sant Quirze 
acompanyada al teclat per l’autora.

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
Gratuït. Accés lliure
Organitza: Ateneu del Món i Ajuntament de 
Sant Quirze del Vallès
Col·labora: Amics del Nepal

15 de novembre 

19 H

 

TEATRE: 
Ocells i Llops de Josep Ma. de Sagarra
Lucrècia, una vídua i mare de família ancorada 
en el passat, té tres fills els comportaments 
dels quals li suposaran uns trasbalsos impossi-
bles de suportar.
Preu: 10 €
Entrades: entrapolis.com/entradas/ocells-i-llops 

Lloc: La Patronal
Organitza: Ateneu del Món
Col.labora: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
i Diputació de Barcelona

25 de novembre 

 18 H
 

 
D’11 A 14 H

 

 
21 H

 

11 H

12 H

Activitats al municipi
La infantesa és un dret 

La infantesa és 
un dret

20 de novembre


