


HORARIS: 11 h • 12:30 h
DURADA: 50’
RECOMANAT: de 2 a 6 anys

ELS  MÚSICS DE BREMEN Cia. XIP-XAP
Un ruc, un gos, un gat i un gall veuen que el seu futur com a 
animals domèstics comença a perillar, i decideixen fer una 
orquestra i anar cap a Bremen a triomfar.  La música i les
cançons que ens ensenyen els protagonistes de la història
són el vehicle i el motor del conte.

HORARIS: 11 h • 11:30 h • 12 h • 12:30 h * DURADA: 15’
RECOMANAT: 2 a 6 anys

CONTES CANTATS A LA VORA DEL FOC 
Cia. Roleguita & Boquerón

Contes cantats a ritme de hip-hop, de jota, blues, rumba, etc,
pensats per totes les edats. El hip-hop de la Caputxeta i 
la Rateta, La Cigarra que tot el dia tocava la guitarra, 
El Xof i la Puça, Manuelita la Tortuga, etc 

HORARI: 10:30 h • 11:30 h • 12:30 h * DURADA: 25’
RECOMANAT:  2 a 6 anys

CARRETÓ DE CONTES Cia. Festuc Teatre
Tots aquells contes que volen pel nostre cap els hem posat dins 
d’un carretó. La nostra protagonista, la Rodoneta, viu aquí dins, 
dins d’aquest carretó i vol que tothom conegui la seva història. 
La història d’una formiga que no sabia fer-se gran. 
Un viatge al món dels insectes, escarabats, vespes, aranyes, 
libèl•lules... i moltes altres bestioles.

HORARIS: 10:30 h • 11 h • 11:30 h *
                12 h • 12:30 h • 13 h  *

DURADA: 25’
RECOMANAT:  per a tots el públics 

VENEDOR D’HISTÒRIES Cia. Ireneu Tranis

Històries i rondalles, del tema que el públic trii dins d’una guingueta: 
amb encís, màgia, música i intimitat. Mig encantador de serps, 
mig triler, un contaire que recupera les tècniques més atàviques 
i populars de la tradició oral per oferir espectacle i poesia des del 
prisma, el ritme i la sensibilitat actuals.

Un ruc, un gos, un gat i un gall veuen que el seu futur com a 
animals domèstics comença a perillar, i decideixen fer una 
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Contes cantats a ritme de hip-hop, de jota, blues, rumba, etc,
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  Llibres Gegants confeccionats en diverses edicions
  de l’Aplec de Sant Feliuet.

• EXPOSICIÓ DELS MUSSOLS DE SANT QUIRZE
  ESPAI MUSSOL

EXPOSICIONS
• LLIBRES GEGANTS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

( * ) Aquests horaris es poden veure modificats.



HORARI: De les 10 h a les 13:30 h* DURADA: Tot el matí
RECOMANAT: 2 a 5 anys

UN RACÓ DE CONTES
Espai per mirar i explicar contes als més petits de la casa. 

HORARI: 10:30 h a 13:30 h

HORARI: 10:30 h a 13:30 h

DURADA: Tot el matí
RECOMANAT: 1 a 10 anys

DURADA: Tot el matí
RECOMANAT: 1 a 8 anys

TALLER TEATRE DE TITELLES GAAC

Més de 60 titelles de diferents tipus. Tres teatrins gegants.
Uns monitors que iniciaran els nens i nenes en les tècniques
de manipulació de diferents tipus de titelles, tot creant 
divertides històries.  

SOMIA I  CREA ELS TEUS CONTES
Cia. La Xarranca

Taller de creació de contes: dibuixa els teus personatges
com els Tres porquets, La Caputxeta vermella, El Soldadet de 
plom... i crea un conte i te’l podràs emportar a casa. 

HORARI: 10:30 h a 13:30 h DURADA: Tot el matí
RECOMANAT: 1 a 10 anys

TALLER DE MAQUILLATGE Cia. La Xarranca  
PREPARA’T PER SER UN PERSONATGE DE CONTES!

2 monitors maquillen dins d’un camerino els nens i nenes
que ho desitgen. Dins del mateix espai també hi trobareu 
divertides disfresses, perruques i barrets que podran 
emprovar-se.

LLOC: Exterior Can Barra
HORARI: 13:30 h a 14 h

RECOMANAT: per a tots els públics

• COLLA GEGANTERA DE LES FONTS

••FI DE FESTA••



L’associació Rialles Sant Quirze us presentem 
“Rondalles amb Rialles”, el Festival de Contes 
de Sant Quirze que es durà a terme 
el diumenge 31 de maig a Can Barra de 
10 h a 14 h.

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 volem tornar a oferir 
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.

ENTRADES:
ENTRADA: 5 €
ENTRADA LLIURE: amb Carnet Amic de Rialles
ENTRADA ANTICIPADA: 4 €

Venda d’entrades anticipades a partir del dia 20 de maig: 
• LLIBRERIA PAPERERIA DinA-4 — Av. Pau Casals, 60
• SERVEIS SANT QUIRZE — C. Travessera, 5

Il·lustració portada díptic: Carlos Gollán / carlosgollan.ilustracion@gmail.com
Disseny díptic: Raquel Sabater / raquelmondisseny@gmail.com

Us hi esperem!

Aforament
limitat

INFORMACIÓ:  www.rialles.cat

Per accedir als espectacles amb 
Aforament limitat caldrà reservar la 
localitat al mateix espai del festival.

ORGANITZA:

PARTICIPA:

COL·LABORA:

festivalcontesrialles @contesrialles


