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Sant Quirze del Vallès estrena nova temporada cultural
La Trimestral recull una àmplia programació de propostes per a tots els
públics
Aquest mes de gener ha començat la nova temporada de programació cultural estable de
Sant Quirze del Vallès, elaborada conjuntament entre l’Ajuntament i un gran nombre
d’entitats del poble.
La Trimestral recull gairebé una cinquantena de propostes de programació estable que,
periòdicament pugen als escenaris santquirzencs per fer arribar a la ciutadania una oferta
diversa i per a tots els públics.
Propostes especials
Durant aquest primer trimestre de l’any dues entitats celebren el seu desè aniversari, i ho
comparteixen amb dos actes molt especials. D’una banda la formació teatral “Onze al
Teatre” celebra deu anys de trajectòria i per això porten a escena “Un joc perillós”. Els
beneficis de la venda d’entrades es destinaran al projecte de cooperació de la Maternitat de
Thiobon.
Els Amics de la Música també fan deu anys i obren la programació de concerts amb l’actuació
de Lluís Coloma Trio. Serà diumenge 2 de febrer a la sala Josep Brossa de la Patronal.
Concerts
La música tindrà un espai important en la programació d’enguany. El dia 7 de març,
emmarcat en l’acte del lliurament del Premi Dona de Sant Quirze, tindrà lloc el concert
d’Anna Roig & Àlex Cassanyes “Big Band Project”. Sota el títol “La tendreses”, Roig
interpretarà cançons clàssiques franceses.
A l’abril, serà el torn del cantautor Feliu Ventura. El dia 24 vindrà a Sant Quirze a presentar
el seu nou disc “Convocatòria”, coincidint amb el lliurament del Premi Mussol de l’Any.

La banda santquirzenca Big Barra Band presentarà la seva nova producció, “Primavera
Swing”, divendres 27 de març a la nit i les Glossadores de la Serra ja preparen una nova
edició de la Mostra Nacional de Cançó Improvisada dissabte 21 de març.

Teatre
El proper 5 de març arriba “Rebota, rebota y en tu cara explota”, una obra amb una
innovadora posada en escena en què Agnès Mateus i Quim Tarrida reflexionen sobre la
violència de gènere, la passivitat social i la hipocresia. L’obra tindrà lloc en el marc del Mes
de les Dones.
Rialles Sant Quirze inicia també temporada de teatre familiar i ho fa el proper 26 de gener
amb “Gretel & Hansel”.
La programació continuarà al febrer amb “Mr. Arlet” i amb març amb “Ella balla”, de
LasMoskitasMuertas.
L’Espai d’Arts Escèniques programes el proper 25 de gener “Una trama mal ordida”, de
l’associació artística Encert de Sabadell. També estrenaran l’obra “Ja ho tinc tot”, els dies
28 i 29 de març, fruit del treball dels joves alumnes de l’entitat.

Cinema
El Cicle de Cinema Familiar en Català, un habitual de la programació, es trasllada aquest any
a la Patronal. Les sessions seran gratuïtes i tindran lloc el primer divendres de cada mes a
partir de les 17.30 hores. Una de les novetats d’enguany és la programació del Documental
del Mes, en què el primer dijous de mes, a les 19 hores, s’estrenarà una pel·lícula
documental internacional de qualitat, de temàtica i procedència diversa i reconeguda en els
més prestigiosos festivals del gènere.
També cal remarcar que el proper 23 de gener s’inicia el cicle “Mostra Internacional de Films
de Dones”, i el 24 de gener, arrenca una nova edició del cicle “Cultures”, organitzada per la
Mesa de Cooperació.
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Segueix-nos:
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de
Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
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