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Concert

Dv. 14 de gener / 20.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

SI PLOU, HO FAREM AL PAVELLÓ - Quimi Portet
A mal viatge, mantes noves. I si plou –i Déu n’hi do del xàfec de malvestats que
patim des de fa més d’un any–, ho farem al pavelló. I precisament aquest Si plou,
ho farem al pavelló (Live in Cincinnati), és el títol del nou doble àlbum en directe
que Quimi Portet va publicar a finals de 2020: el primer disc en directe de la
seva carrera i també la seva primera compilació de “grans èxits” (amb dos temes
inèdits). Gravat en el transcurs de diversos concerts del World Tour 2018-2019
amb el trio que completen Jordi Busquets (guitarra) i Ángel Celada (bateria),
aquesta preciosa capsa il·lustra la transmutació en un gènere en si mateix d’un
artista que, més enllà dels milions de discos venuts amb Los Burros, Los Rápidos
i El Último de la Fila, no ha deixat de ser fidel al seu propi univers. Un univers on
el rock’n’roll es transforma en vehicle de pensament, dinamo d’ironia i corretja
de transmissió d’allò que Dylan va convertir en alta literatura. Un regal que ara
pots tornar a gaudir en el seu hàbitat natural –l’escenari– i que testimonia la
ingent aportació de Quimi Portet a la música en català dels últims trenta anys.
Amb el suport de

Entrada general: 5 €
Entrada reduïda (persones menors de 18
anys, en situació d’atur o jubilades): 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès

3

Teatre
familiar

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

LA VERITABLE HISTÒRIA DELS TRES PORQUETS
Cia. Xip Xap
Una de les coses que no sabíem de La veritable història dels tres porquets és
que el més petit era una porqueta, que volia viatjar amb moto i ser arquitecta.
Us proposem un espectacle dels de sempre adreçat als nens i a les nenes, però
amb petites variacions que us caldrà descobrir i que, a més a més, us permetran
d’aprendre les primeres paraules en una llengua nova, cantar cançons i potser
fins i tot ballar-les.

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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Teatre

Dv. 21 de gener / 20.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

ALHAYAT O LA SUMA DELS DIES
Cia La Viciosa
Tres personatges i l’espera. L’eterna espera que pateixen els milers de refugiats
després d’haver realitzat el viatge més llarg i difícil de les seves vides en un camp
de refugiats. La Júlia, voluntària, arriba a un camp de refugiats a Grècia i coneix
en Hadi, un refugiat sirià. Comencen a comunicar-se amb una pissarra: paraules i
dibuixos. Mig en català, mig en anglès, mig en àrab. S’entenen com si fossin amics
de tota la vida. A aquesta complicitat s’hi afegeix la Samura, la germana d’en
Hadi. La passió que comparteixen per la literatura es materialitza en un projecte
per construir una biblioteca per al camp. Però construir una biblioteca enmig del
no-res no és fàcil, necessitaran la col·laboració de totes les persones del camp
–voluntaris, gestors i refugiats– i uns i altres fa massa temps que no s’escolten.

Amb el suport de

Entrada general: 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès
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Concert

Ds. 22 de gener / 20 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

PIANO SOL
Lluís Coloma
Dissabte 22 de gener ens visitarà 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.
Influït 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 altres,
i en països d’Europa i Àsia com França, Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia, Suïssa,
Sèrbia, Hongria i Malàisia.

Entrada general: 10 €
Socis/es Amics de la Música i menors de 18 anys: 7 €
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Teatre

Dg. 23 de gener / 18.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

BRUNA
Grup d’Amics del Teatre d’Ullastrell
La Bruna, una nena d’onze anys, ha de fer un treball d’escola sobre la seva àvia.
Realitzar-lo no és una tasca fàcil, ja que la seva àvia, amb cert grau de demència,
no la pot ajudar massa. Mentrestant la seva mare, molt enfeinada i sola en la
família, ha de gestionar la vida de la Bruna, la de l’àvia i la de l’empresa on treballa.
Aquest musical per a totes les edats de Mateu Peramiquel i Mar Puig l’interpreta
el GATU, el Grup d’Amics del Teatre d’Ullastrell. Millor espectacle familiar dels
Premis Teatre Barcelona 2021.

Entrada general: 10 €
Entrada anticipada: 8 €
Organitza: Onze al Teatre i Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Teatre

Dv. 11 de febrer / 20.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

HE MATAT UN TIO
Cia. Crisálida Barcelona
Un home li diu a la seva dona que ha matat un home. Un fet únic, fruit d’un
moment de bogeria, es transforma en un fet quotidià. La dona fa tot el possible
per allunyar-lo del crim, però es veu transformada en la seva principal encobridora. La compulsió homicida del marit fa que tots caiguin al seu furor assassí.
Mitjançant l’humor negre, l’obra ens porta per laberints familiars i mostra com
la família pot encobrir terribles horrors. El llenguatge de l’obra està comprès als
llocs comuns de les relacions familiars fins al buidatge dels sentits, fins al disbarat
com a única via de relacionar-se.
Intèrprets: Núria Colás i Felipe López
Amb el suport de
Entrada general: 5 €
Entrada reduïda (persones menors de 18
anys, en situació d’atur o jubilades): 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès
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Concert

Dv. 18 de febrer / 20 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

PROFUNDAMENT JAZZ
Anthus Trio
Anthus, considerat per la crítica musical com “una de les millors veus masculines
del jazz del país”, conjuntament amb el pianista Néstor Giménez i el contrabaixista
Giuseppe Campisi, presenten els clàssics del jazz dels Estats Units a ritmes de
swing i de balades captivadores que van ser interpretades per les grans estrelles
d’aquest gènere com ara Frank Sinatra, Tony Bennett o Nat King Cole. Jazz
íntim, elegant i seductor.
Anthus, amb el seu disc Calidoscòpic, va ser nominat a millor disc de l’any i millor artista revelació als Premis Enderrock 2017 i va actuar a diferents festivals
internacionals com el 16è Festival de Jazz de Talavera, el 38è Festival de Jazz
de Roccella i al 36è Festival de Jazz de Catània, entre altres cicles i festivals
europeus. El 2021 ha publicat Acrobatic Heart, que l’ha portat a ser considerat
un dels màxims exponents del jazz d’autor.

Entrada general: 10 €
Socis/es Amics de la Música i menors de 18 anys: 7 €
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Teatre

Dg. 20 de febrer / 18.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

BÚFALS
CiaCinc
Cinc germans viuen i treballen en una bugaderia de barri. Un dia el germà petit,
en Max, desapareix. La família intenta refer-se de la pèrdua, però no els és fàcil.
Els germans intenten gestionar-ho tot sols, sense el suport dels pares. El dolor,
la ràbia, els silencis, les paraules no dites, les sospites del que li va passar a en
Max fan insostenible la situació.
La companyia CiaCinc és una companyia emergent creada per cinc joves d’Arsènic,
Espai de Creació, de Granollers.

Entrada general: 10 €
Entrada anticipada: 8 €
Organitza: Onze al Teatre i Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Teatre
familiar

Dg. 27 de febrer / 18 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

UNA DENT SOTA EL COIXÍ
Cia. Poca Cosa Teatre
La Lluïsa és la responsable del magatzem de joguines del Ratolí Martí, el Ratoncito Pérez, la Fada de les Dents i els Angelets. Quan un d’aquests personatges
recull una dent de sota el coixí d’un nen o una nena, li porta a la Lluïsa que és
l’encarregada de triar el regal ideal per a aquell nen o nena. La Lluïsa examina
amb detall la dent i a través de la forma (de si està molt gastada o no, del color,
etc.) pot saber com és aquell infant, i per tant pot saber quin regal el farà feliç.
Això sí, sempre han de ser coses petites que puguin ser col·locades a sota el coixí.
La Lluïsa fa molts anys que fa aquesta feina, i és una experta en el tema. El
problema és que s’està fent gran, es cansa molt, i de vegades s’equivoca. Per això
està buscant algú que pugui substituir-la en aquesta feina important. Després
de provar diferents candidats, troba la Violeta. Però la relació entre totes dues
no serà fàcil, fins que un dia, arriba al magatzem una dent molt especial. Una
dent que no és com les altres. Totes dues hauran d’unir esforços per descobrir
quin és el regal que necessita aquesta dent tan singular.
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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Concert

Dv. 4 de març / 20.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

PERIFÈRIA
Clara Peya
La pianista i compositora Clara Peya presenta nou treball, el seu onzè àlbum,
Perifèria. L’univers de l’artista s’inspira aquest cop en els espais de pas, en els límits
entre un lloc i l’altre i en les persones que habiten els marges d’aquest sistema,
les que han quedat fora de joc mentre migraven i ara habiten en una cel·la, o les
que viuen en un cos que no és el “correcte. Un viatge a les fronteres també del
so, a través d’un estil pop amb electrònica minimalista i amb una clara aposta
pel so de piano de paret amb sordina com una opció estètica.

Amb el suport de
Entrada general: 5 €
Entrada reduïda (persones menors de 18
anys, en situació d’atur o jubilades): 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès
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Festival

Ds. 12 de març / 11 h

FEMPOP
FemPop és un festival que vol ser un puny alçat contra la desigualtat de gènere
que regna a la indústria musical. Segons un estudi que va publicar la plataforma
Mujeresymusica, el 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 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-los els cors bategar.
Aviat, a www.santquirzevalles.cat farem públic el lloc de trobada i les artistes
que formaran part del cartell d’enguany.
Els fons recaptats es destinaran a l’Associació de Dones no Estàndards, entitat
que lluita contra la violència que s’exerceix contra totes les dones considerades
no estàndards, en especial les dones amb discapacitat.
Entrada general: 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Teatre

Dg. 13 de març / 18.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

HISTÒRIES DE LES MEVES VEÏNES
Cia. Anna Roca
Visc al 1r 2a d’un edifici amb 19 llars, amb 19 focs que s’ha de protegir, amb 19
habitacles plens de vida amb 19 finestres que et permeten veure fotografies del
que passa dins. Observo el meu edifici. Em fixo en el que veig, en el que sento,
el que intueixo i, aleshores ... la història apareix.
Històries de les meves veïnes és un espectacle d’històries amb veu de dona, des
d’una perspectiva femenina i amb la visió des de diferents angles i punts de vista.
Són històries que necessiten ser explicades. La proposta escènica consisteix en una
escenografia que presenta les finestres d’aquestes dones. Des d’aquestes podem
observar sense ser vistes. L’Anna Roca comparteix escenari amb l’Andrea, que a
través de la música i de tots els seus instruments ens convida a conèixer, també,
la seva història. La relació entre l’Anna i l’Andrea és la d’un diàleg constant que
ens transporta durant tot aquest viatge.

Entrada gratuïta. Cal fer la reserva de localitats.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Teatre

Dv. 18 de març / 19.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

ABANDÓNATE MUCHO
Las XL
Espectacle de música i teatre que deconstrueix el mite de l’amor romàntic. Les
XL es descobreixen com a seductores, compulsives, princeses a l’estil Walt Disney,
copleres, patidores, ionquis de l’amor, punkys destructives, fonamentalistes espirituals... Són totes i cap. Des de la comprensió de la incomprensió. Amor sense fi!
Les XL porten des del 2013 repartint humor, amor i música pels escenaris nacionals i internacionals. El seu primer espectacle, Abandónate mucho, les ha portat
per festivals com Fira Tárrega, la Mostra d’Igualada, TNT o Escena Poblenou.
També van actuar al programa “Late Motiv” d’Andreu Buenafuente. També les
han contractat a Colòmbia, Mèxic i els Estats Units.
Intèrprets: Nía Cortijo i Marta Sitjà
Entrada gratuïta. Cal fer la reserva de localitats.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Teatre

Dg. 20 de març / 18.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

ART
Aquinahora Grup Teatre
El meu amic Sergi s’ha comprat un quadre. És una tela, si fa no fa, d’un metre
seixanta per un metre vint, pintada de blanc. El fons és blanc i, si mig acluques
els ulls, s’hi poden entreveure unes ratlles fines, transversals, blanques. Què és
una estafa, la pintura o la seva relació?
Aquinahora Grup Teatre és de Centelles. L’autora és Yasmina Reza.

Entrada general: 10 €
Entrada anticipada: 8 €
Organitza: Onze al Teatre i Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Teatre

Dv. 25 de març / 19.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

MIGO MISMA
Montse Galobardes
L’objectiu de Migo misma és compartir el procés vital de la Montse Galobardes
(coneguda pel seu personatge la Filomena) de creixement personal com a clown i
com a persona. Tant ella com moltes persones busquen fora, en els estímuls externs,
el que tenim tots/es dins de la nostra ment i del nostre cor. El poder d’estimar-se
a un mateix. Acceptar les seves limitacions i fins i tot veure-hi una oportunitat.
Montse Galobardes, a través de la seva història de vida i de les seves peripècies com
a Filomena, descobreix on està el seu veritable poder i que és realment enorme.
Si aconsegueix que l’espectador/a senti el seu propi poder i veure un somriure
dibuixat a la cara o, en temps d’epidèmia, als ulls, l’objectiu estarà complet!
Entrada gratuïta. Cal fer la reserva de localitats.
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Concert

Ds. 26 de març / 20 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

PRESENTACIÓ DEL NOU DISC
Blues Captain
Blues Captain és un trio de blues-rock format a Sabadell el 2013, d’estil molt
enèrgic i amb influències de músics com Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter o
Jimi Hendrix. El seu directe ofereix una cuidada selecció de grans èxits dels 60
i 70, amb temes de Creedence, Beatles, Rolling Stones, ACDC, Lynyrd Skynyrd,
Eric Clapton o Chuck Berry entre altres, passats pel filtre de la poderosa guitarra
blues-rock de Jordi Mourelo i una potent i sòlida base rítmica amb Víctor Manjarín,
al baix, i Quim Fernàndez, a la bateria. Tot un luxe.

Entrada general: 10 €
Socis/es Amics de la Música i menors de 18 anys: 7 €
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Teatre
familiar

Dg. 27 de març / 18 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

LA BELLA DORMENT
Cia. Dreams Teatre
En un regne llunyà, hi havia uns reis que no tenien fills. Després de consultar
mags i fades, descobreixen que la malvada fada sisena li ha fet un malefici a la
reina. La fada setena, la més inepta del regne, intenta desfer el sortilegi, i encara
que l’encanteri no surt com esperava, aconsegueix el que pretenia; després de
nou mesos els reis tenen una filla. El dia del bateig la malvada fada sisena es
presenta a palau i fa servir el seu malèfic poder contra la princesa. “Abans de
complir setze anys, es punxarà amb una agulla i morirà”. La fada setena aconsegueix atenuar el malefici, però amb els nervis tampoc li surt bé. “La princeseta
no morirà, només quedarà adormida durant cent anys”. Els reis posen el crit al
cel i amaguen la princesa a casa del mag, que és a prova de maleficis, fins al dia
del seu setzè aniversari. Però de res servirà, la fada sisena finalment aconsegueix
que la princesa es punxi i caigui adormida. I cent anys després...

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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Concert

Dv. 22 d’abril / 20 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

PRESENTACIÓ DEL NOU DISC
Magalí Sare
Després d’un llunyà Cançons d’amor i dimonis, Magalí Sare torna a l’escena amb
una proposta de composicions pròpies on ens presenta un viatge per diferents
etapes de creixement passades, ens mostra la seva manera de pensar i interpretar
el món a través seu i d’altres personatges mitjançant lletres, poemes i aforismes.
En el nou disc compta amb col·laboracions especials com la de Salvador Sobral
i Las Migas. En les lletres ressalten conceptes com la infantesa i l’adolescència
creant una simbiosi entre la visió passada i actual que es presenten com un
conjunt indivisible.
Concert emmarcat en l’acte del lliurament del Premi Mussol de Sant Quirze 2022.

Amb el suport de
Entrada general: 5 €
Entrada reduïda (persones menors de 18
anys, en situació d’atur o jubilades): 2 €
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès
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Concert

Ds. 23 d’abril / 20 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

GÒSPEL FUSIÓ
Ramon Escalé i Paula Domínguez
Gòspel i flamenc…, dos mons aparentment llunyans, però amb més punts de
connexió del que d’entrada es podria suposar: la passió, la força, el lament, la
joia, la visceralitat, l’autenticitat...
Es tracta de la fusió del gòspel tradicional i del contemporani, amb Ramon Escalé,
fundador de la xarxa de gòspel de Catalunya, al piano, i amb la veu aflamencada
de la cantant malaguenya Paula Domínguez.
Fruit d’un intens treball conjunt, han aconseguit que antics espirituals i peces
contemporànies del gòspel adoptin amb tota naturalitat els melismes i les aromes
del flamenc.

Entrada general: 10 €
Socis/es Amics de la Música i menors de 18 anys: 7 €
Organitza: Amics de la Música
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Teatre

Dg. 24 d’abril / 18.30 h / Sala Josep Brossa de la Patronal

DOMICILI INCONEGUT
Som Dos
Dos amics alemanys comparteixen negocis a Nova York. El 1933, un d’ells, Martin, decideix tornar a Alemanya i, a partir d’aquí, s’involucra cada vegada més
en la construcció del nou Reich. El seu amic jueu, Max, assisteix amb desencís
primer i horror de seguida, a la deriva que suposa el nazisme per als jueus i per
a la humanitat en general.
Som Dos és un grup de teatre de Sabadell format per David Serrano i Josep M.
Roviralta. L’obra està basada en el llibre Adreça desconeguda de Kressmann Taylor.

Entrada general: 10 €
Entrada anticipada: 8 €
Organitza: Onze al Teatre i Espai d’Arts Escèniques
Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
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Hora
del Conte
Les sessions de contes adreçades al públic
familiar tindran lloc 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.
• Dv. 14 de gener / 18 h
Story Time:
There’s no place like space.
A càrrec de Kids & Us. Activitat adreçada
a famílies amb infants a partir de 4 anys.
• Dv. 28 de gener / 18 h
El millor regal del món
A càrrec de Cacauet Teatre. Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys.
• Ds. 29 de gener / 12 h
Contes solidaris:
Els sis cecs i l’elefant
Organitza: Nuevos Pasos i Ajuntament de
SQV. Col·labora: Aplec Sagrat. Activitat
adreçada a infants d’entre 4 i 7 anys.
• Dv. 11 de febrer / 18 h
Un viatge sensorial
A càrrec d’Elisabet Ulibarri. Activitat
adreçada a famílies amb infants a partir
de 3 anys.
• Dv. 25 de febrer / 18 h
L’arbre dels records
A càrrec de Sandra Morillas. Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys.
• Dv. 11 de març / 18 h
Altres princeses
A càrrec de ViviLepori. Activitat adreçada
a famílies amb infants a partir de 3 anys.
• Divendres 25 de març / 18 h
Hora del conte MENUTS:
Cançons, jocs de falda i poesia
A càrrec de La Maleta de Lili. Activitat
adreçada a infants a partir d’1 any.

• Dissabte 26 de març / 12 h
Contes solidaris:
Tenia por
Organitza: Nuevos Pasos i Ajuntament de
SQV. Col·labora: Aplec Sagrat. Activitat
adreçada a infants d’entre 4 i 7 anys.

Cinefòrum
Dv. 18 de febrer / 19 h
Sala Muriel Casals

Festen (La celebració)

L’entitat Nuevos Pasos, amb la col·laboració d’Aplec Sagrat, organitzen un
cinefòrum amb la projecció de la pel·
lícula danesa Festen (La celebració),
un film del moviment Dogma i molt
guardonada als anys 1998 i 1999. El
film se situa en una celebració familiar
pel 60è aniversari del patriarca on
sortirà a la llum l’abús sexual als fills
de la família quan eren nens, fet que
fa trontollar la reputació i la notorietat
d’aquesta família de la burgesia.
Entrada gratuïta
Organitza: Nuevos Pasos. Col·labora:
Aplec Sagrat
Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès
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PER GAUDIR DELS ESPECTACLES

DE FORMA SEGURA:

1
PORTEU
LA MASCARETA
en tot moment

4
Una vegada s’hagi
iniciat la sessió,
L’ENTRADA A LA
SALA RESTARÀ RESTRINGIDA

5

2

RESTA PROHIBIT
BEURE I MENJAR
a l’interior de la sala

DESINFECTEU-VOS LES MANS
quan entreu al recinte

3
MANTINGUEU
LA DISTÀNCIA FÍSICA
amb altres grups de convivència
sobretot a l’entrada i a la sortida
dels equipaments

6
NO ESTÀ PERMÈS
L’ÚS DE TELÈFONS
MÒBILS
ni altres dispositius
que puguin causar
molèsties o distracció
a la resta de públic.

Consulteu l’agenda d’activitats completa a
www.santquirzevalles.cat/agenda
I aconseguiu les vostres entrades a
http://entrades.santquirzevalles.cat

