Totes les activitats
són gratuïtes.
Inscripcions:
Casal Serra de Galliners:
de 10 a 14 i de 16 a 20 h
C/Pintor Vila-Puig 22 Sant Quirze
del Vallès 08192
Tel: 93 721 18 91 – 617 372 911
Reserva d’entrades virtuals:
http://entrades.santquirzevalles.cat

Sant Quirze del Vallès
Del 4 al 29 d’octubre 2021

7

Dijous
d´Octubre

Cinema:
“Tiempos de deseo”

Del 4 al 29
d’octubre 2021

4

Dilluns
d´Octubre

Concert Presentació del Disc
d’Alea

Alea és una formació local nascuda al
2017 integrada per Montse Avellaneda i
la seva filla Alba Jiménez. Un concert
que despertarà emocions, missatge
d'esperança.*

Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Hora: 18 h

6

Dimecres
d´Octubre

Conferència “El futur que ens
espera” segons el cinema, a càrrec de

Albert Beorlegui. Llicenciat en dret i
especialista en cinema.*

Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Hora: 18 h
Organitza: Aula d’Extensió Universitària
de Sant Quirze del Vallès

Documental emmarcat en la Mostra
Internacional de Films de Dones que
presenta l’experiència d’una dona
embarassada, com li canvia el cos, com
es relaciona amb ell, com s’imagina el
futur i s’enfronta a la pèrdua, com es
prepara per acollir el canvi. Una visió
molt personal i diversa de la maternitat
dirigida per Raquel Marquès.*

Hora: 19 h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal

13

Dimecres
d´Octubre

Sortida a Montserrat

Sortida matinal per passejar per
l’abadia de Montserrat, un dels espais
més singulars de la nostra terra. Durant
el matí es podrà fer un passeig pels
voltants, la plaça de Santa Maria i el
Claustre Gòtic, accedir a la Basílica i les
diferents capelles i obres d'art que
contenen.*

Hora: Sortida 8.30 h
Lloc de sortida: Av. Camí del Mas, al
costat de la benzinera
Preu: Gratuït.

Places limitades per ordre d’inscripció.

15

Divendres
d´Octubre

Taller de Risoclown

Arribar a riure, petar-se de riure, riure
pels descosits, plorar de riure són
algunes de les emocions que podreu
tenir en aquest taller de risoteràpia amb
dinàmiques clown.*

Hora: 17 h
Lloc: Sala de Muriel Casals

16

Dissabte
d´Octubre

Acte d’Homenatge als Nonagenaris

i Centenaris de Sant Quirze del Vallès.
L’Ajuntament fa anualment un reconeixement a aquestes persones que enguany
arriben a un canvi de dècada. En aquesta
edició, el fet d’arribar a aquesta edat té,
encara, més un simbolisme especial.
L’assistència està limitada als familiars de
les persones homenatjades.

Hora: 18 h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal

20

23

Dissabte
d´Octubre

Cinema:
El Exótico hotel Marigold

Un grup d'amics anglesos decideixen
gaudir de la seva jubilació a Bangalore,
una exòtica població de l'Índia, però les
diferències culturals són grans i molt aviat
es posaran de manifest creant diversos
problemes. Direcció: John Madden.*

Lloc: Sala Muriel Casals
Hora: 17 h

26

Dimarts
d´Octubre

Sortida matinal a Viladrau

Visita a Viladrau per veure els colors de la
tardor i conèixer aquest indret ple de
castanyers centenaris. Visita guiada per
aquest poble envoltat de boscos i conegut arreu per les seves fonts i castanyes.*

Hora: Sortida 8.30 h
Lloc de sortida: Av. Camí del Mas, al
costat de la benzinera.
Preu: Gratuït

Places limitades per ordre d'inscripció.

Dimecres
d´Octubre

Teatre: Les Escarlates, a càrrec
de la Companyia de Jordi Coder, de
l’Escola d’Adults l’Olivera.*

Hora: 18 h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal

29

Divendres
d´Octubre

Castanyada al pati del Casal

Una tradició catalana que no s’ha de
perdre, a les portes de tots Sants, es recupera enguany al pati del Casal. Castanyes
per a tothom, ben torrades al foc.*

Hora: de 10 a 14 hores
Preu: Gratuït.

Aquesta activitat requereix d'inscripció
prèvia.

*Places limitades per ordre d'inscripció. Activitats adreçades a persones empadrona-

des a Sant Quirze del Vallès, jubilades, pre-jubilades i pensionistes a partir de 60 anys.
Durant les sortides i actes s'hauran de mantenir les normes de prevenció de la COVID-19.

