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CAN BARRA Sant Quirze del Vallès

 

ENTRADES:

 

Il·lustració portada díptic: Carlos Gollán / carlosgollan.ilustracion@gmail.com

Us hi esperem!

ORGANITZA:

PARTICIPA:

COL·LABORA:

Programa infantil de
Ràdio sant Quirze
www.lamoixiganga.cat

INFORMACIÓ: www.rialles.cat 

festivalcontesrialles @contesrialles

ENTRADA: 6 €

ENTRADA LLIURE: amb Carnet Amic de Rialles

ENTRADA ANTICIPADA: 5 €

Venda d'entrades anticipades a partir
del dia 1 de Juny:

• LLIBRERIA PAPERERIA DinA-4. C/Sant Pere, 1

• SERVEIS SANT QUIRZE. C/Travessera, 5

Els contes, en totes les seves vessants, han
tingut i tenen un paper molt important a l’hora 
de transmetre els nostres valors i actituds.
I és per això que us oferim un matí de conte
utilitzant simultàniament diferents espais de
la masia de Can Barra. Amb diferents formats
acostarem el món dels contes a les famílies 
del poble. L’oferta serà ben diversa, a l’interior 
i a l’exterior de la masia, amb contes de petit 
format, tallers, espectacles, titelles, racons de 
dibuix i lectura, música, espais per compartir 
en família, cultura popular i fins i tot un servei 
de bar de conte.       

L’associació Rialles Sant Quirze
us presentem “Rondalles amb Rialles”
el IV Festival de Contes de Sant Quirze
que es durà a terme el diumenge 18 de juny 
a Can Barra de 10 h a 14 h.

IV Festival de contes



Aforamentlimitat

Aforamentlimitat

EL PATUFET, LES SET CABRETES I EL LLOP
I LA RATETA QUE ESCOMBRAVA 
L’ESCALETA.

cia. NYIGUIT
3 minimusicals

Ens trobem davant d’una obra molt especial. Una nova 
manera d’explicar tres contes tradicionals: El patufet, 
Les set cabretes i el llop i La rateta que escombrava 

l’escaleta. Cada conte es transforma en un petit musical 
que explica unes històries fantàstiques per mitjà del 
cant, els instruments musicals més variats i els sons 

més singulars. Sentirem una música totalment original i 
composta especialment per a l’espectacle.

HORARIS
11 - 12:30 

DURADA
60'

RECOMANAT
+ de 3 anys

UN RACÓ DE CONTES

Espai per mirar i explicar contes als més 
petits de la casa.

CAL  TITELLA

cia. GALIOT TEATRE

Instal·lació interactiva de titelles de diferents 
disciplines perquè tota la família els pugui manipular. 
Consta de 16 petits teatrets i més de 150 titelles on hi 

trobarem: teatrets de guant, ombres xineses, 
marionetes de fil, titelles de tija, del canut, de 
sobretaula, de dit i caixes de fusta de grans 

dimensions amb ninots sorpresa!

HORARIS
de 10:30

 fins 13:30 

DURADA
Tot

el matí

RECOMANAT
+ d’1 anys

DURADA
Tot

el matí

GRAVACIÓ DEL PROGRAMA LA MOIXIGANGA DE RÀDIO SANT QUIRZE. www.moixiganga.es

FI DE FESTA
COLLA GEGANTERA DE LES FONTS

HORARIS
de 10:00

 fins 13:30 

RECOMANAT
de 2

a 5 anys

ON ÉS EL PAGÈS ... ?

cia. PEP C

Conte + taller d'hort casolà.

Arriba la primavera ... ! On és el pagès ...?  
Durant l'hivern ha llaurat i remenat la terra. El 
pagès ja és a punt per plantar...! Descobrirem 
el pagès que tenim tots a dins, escoltarem un 
conte, plantarem planter amb música i humor. 

Tots els nens i nenes s'emportaran una 
planta a casa.

HORARIS
11 - 12:30 

DURADA
50'

RECOMANAT
+ de 3 anys

Aforamentlimitat

ELS VIATGES DE GULLIVER

Coproducció
cia.L’Embarral – CEM (tècnica: titelles il·lustrats)

Aquest 2017 se celebra l’any del compositor 
barroc alemany Georg Philipp Telemann.

CEM Produccions preparen un conta‐contes de 
titelles il·lustrats inspirat en el conte Els viatges 
de Gulliver, un clàssic de la literatura universal
de J. Swift, pel qual Telemann va escriure una 

Suite per a dos violins.
HORARIS

11:30 - 13:00
DURADA

40'
RECOMANAT
+ de 3 anys

A CAU D'ORELLA

cia. PEP TORT

En Pep Tort ens presenta  A cau d’orella , el seu 
espectacle, amb Josep Noguera a les cordes 

musicals i en Pep a les cordes vocals. 
Contes i cançons on la paraula

és la protagonista.
HORARIS

10:30 - 11:15
12:00 - 13:00

DURADA
25'

RECOMANAT
+ de 2 anys

Gravació en directe del programa infantil La Moixiganga dirigit i presentat per Moisès Bruch que s'emet els 
dimecres a les 20.30 h i els dilluns (repetició) a les 19.30 h per Ràdio Sant Quirze.

Durant el programa l'Alba i l'Aina Bruch ens explicaran una recepta de cuina, el Jordi Canal i la Mònica Torra 
ens interpretaran un capítol de Circ Petit, la Meritxell Riera vindrà amb dos nens del club de lectura infantil a 

parlar-nos d'un llibre i el Pep Tort i en Josep Noguera faran la seva secció de contes i cançons a cau 
d'orella amb música en directe del seu espectacle Esquitx de contes. 
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