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OCTUBRE

Dissabte 1 OCTUBRE
tallers artístics

Aquarel·la 27
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Diumenge 27 NOVEMBRE
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Diner negre 8
CIA. PUNT I APART

Diumenge 27 NOVEMBRE
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TALLER PER A NADONS 

FINS A 3 ANYS

Dimarts 29 NOVEMBRE
hora del conte 

Vet aquí un mag 19
A CÀRREC D’EDUARD JUANOLA

ADREÇAT A INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS
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DESEMBRE

3 DES - 14 GEN
exposicions

Anton Casamor 26
BARCELONA, 1907 – RASET 

(CERVIÀ DE TER), 1979

Diumenge 4 DESEMBRE
cinema infantil 

Pippi i el senyor sense 
son + el viatge de Bu 13
A PARTIR DE 3 ANYS

Diumenge 11 DESEMBRE
màgia 

Més que màgia 8
MAG STIGMAN

Diumenge 11 DESEMBRE
tallers artístics

Transfer 28
TALLER FAMILIAR A PARTIR DE 3 ANYS

Dilluns 12 DESEMBRE
club de lectura infantil 

Los incursores 17
DE MARY NORTON

Dimecres 14 DESEMBRE
contes a 4 grapes 

Primeres paraules 20
A CÀRREC DE GISELA LLIMONA

PER A NADONS DE 6 A 36 MESOS 

ACOMPANYATS D’UN ADULT

Divendres 16 DESEMBRE
xerrada

Dones que miren amunt 28
A CÀRREC DE NÚRIA TORRES-ALBÀ, 

DRA. EN ASTROFÍSICA

CONTRIBUCIONS DE DONES 

CIENTÍFIQUES A L’ASTRONOMIA

Dissabte 17 DESEMBRE
gospel

Cor Gospel Girona 11

Diumenge 18 DESEMBRE
cinema

La voluntaria 15

Dimecres 21 DESEMBRE
propostes menudes 

Fem cagar el Tió 
a la biblioteca 20

Núm. dipòsit legal: DL GI 1034-2022 



ARTS ESCÈNIQUESARTS ESCÈNIQUES

 △ Idea original i intèrprets: David 
Candelich i Jordi Mas

 △ Direcció: Miner Montell
 △ Música original: Pol Jubany
 △ Vestuari: Imma Jordà, 
Montse Ciudad (Mims)

Absurd
CIRC VERMUT

Sortida al Liceu: Il trovatore
DE GIUSEPPE VERDI

Divendres 
28 OCTUBRE

19 h
Sortida: A les 16.30 h 
(davant l’hostal El Carril)

Gran Teatre del Liceu

90 € (entrada + bus)

Màxim: 40 persones

Entrades a www.cocu.cat del 
12 de setembre al 3 d’octubre (o 
fins que s’esgotin les entrades).

Diumenge 
9 OCTUBRE

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4,5 €

Entrades anticipades a la 
Llibreria Sureda durant la 
setmana de l’espectacle.

El circ ambulant ha arribat!

Uns acomodadors estrafolaris jugaran i es-
calfaran l’ambient. Sense voler sembla que 
l’espectacle ja ha començat i van passant dis-
ciplines i gags d’humor absurd. Coneixem 
un freak dels aneguets de banyera, que fa 
equilibris sobre tubs i fustes. Veiem una 
demostració de velocípede i uns mètodes 
peculiars de fer anar les escombres. Es-
pectacle de circ esbojarrat i humor absurd, 
pensat i elaborat perquè gaudeixin tant els 
petits com els grans.

Leonora i Manrico, una parella que encarna 
la llibertat i l’idealisme, està condemnada 
per la gelosia i l’amenaça del poder. El 
comte de Luna, punitiu i sàdic, té una 
debilitat obsessiva: Leonora; mentre la 
misteriosa i enigmàtica Azucena custodia 
un secret que els destruirà a tots. Els 
mecanismes del drama i una profunditat 
psicològica subratllada per una música 
radiant i expansiva que desborda imaginació 

circ 

òpera

converteixen Il trovatore en una de les 
cimeres del repertori. 

Una gran producció d’Àlex Ollé per a l’Òpera 
de París que s’inspira en la Primera Guerra 
Mundial i retrata les conseqüències d’una 
guerra entre germans on les accions irracio-
nals no deixen espai per a la reflexió. Els mi-
llors cantants dels món reunits al Liceu en 
una de les obres mestres de Verdi.

↑ ÍNDEX CRONOLÒGIC

http://www.cocu.cat
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ARTS ESCÈNIQUES

 △ Tècnica de les titelles: Titella 
txeca / titelles de tija

 △ Actor/titellaire: Jordi Monserdà
 △ Escenografia i titelles: Jordi Monserdà
 △ So i llum: Meritxell Serrats
 △ Vestuari i atrezzo: Laudina Alcalà, 
Eulàlia Puigdomènech

 △ Direcció: Josep Maria Fàbregas

En Bernat el pescador
GALIOT TEATRE

Tastets teatrals
AMICS DEL TEATRE DE LLAGOSTERA

Diumenge 
13 NOVEMBRE

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4,5 €

Entrades anticipades a Llibreria 
Sureda durant la setmana de 
l’espectacle

Diumenge 
20 NOVEMBRE

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

8 € / 5 €

Entrades a la venda des d’una 
hora abans a la taquilla del teatre

En un petit poble de pescadors anomenat 
Maror un bon dia tenen un gran ensurt. El 
seu fons marí acaba convertit en un gran 
abocador i els peixos disfressats amb deixa-
lles donaran una gran lliçó a en Bernat el pes-
cador i al seu poble. Aquesta història pretén 
sensibilitzar als infants amb el reciclatge i el 
respecte al medi ambient. Espectacle reco-
manat per a tots els públics.

La companyia de teatre local Amics del 
Teatre de Llagostera ens presenta un espec-
tacle de lectures teatralitzades de clàssics de 
la comèdia. Intrigues per riure i gaudir on 
no tot és el que sembla. Els títols dels dife-
rents reculls de textos són: “Cartes forassen-
yades. Un diàleg punyent”, “Cicuta i Woody 
Allen. La metzina i el mestre”, “Tanta por et 
fan les nostres trifulgues? Què en farem de 
tot plegat?” i “Rialles, rialles i més rialles. 
Som els germans Marx”.

teatre familiar 

lectures teatralitzades

ÍNDEX CRONOLÒGIC ↑
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Diner negre
CIA. PUNT I APART

Més que màgia
MAG STIGMAN

Dissabte 
26 NOVEMBRE
Diumenge 
27 NOVEMBRE

Dissabte a les 20.30 h
Diumenge a les 18 h

Teatre Casino Llagosterenc

8 €
La recaptació anirà destinada a 
Fundació Oncolliga Girona.

Entrades anticipades a Llibreria 
Sureda i Casino Llagosterenc a 
partir del dia 14 de novembre

 △ Autor: Ray Cooney
 △ Direcció i adaptació: M. Àngels Rosselló
 △ Intèrprets: Josep Aliu, Mireia Collell, 
Gerard Esteve, Sabina Cruz, Maribel 
Garrido, Oriol Cortés, Gemma Bayé.

Esbojarrada comèdia que té lloc a casa d’en 
Carles i l’Anna on s’hi ha de celebrar la festa 
d’aniversari d’ell. Tot es capgira quan entra 
en joc un maletí que s’ha trobat en Carles per 
equivocació amb una quantitat sucosa de 
diners. La trama es va complicant cada cop 
més quan hi entren en joc  els perjudicis mo-
rals, la família, la policia i la màfia. Diàleg ple 
de tocs d’humor on els seus protagonistes 
tenen un objectiu: fer passar una bona es-
tona a l’espectador.

 △ Il·lusionista: Ignasi Steegman
 △ Ballarina: Lua Càrdenas / Anita Astrid
 △ Tècnic de so: Cisco Catalán
 △ Tècnic de llum: Álvaro Durán
 △ Vestuari: Coda Vestuari Escènic

El Mag Stigman, il·lusionista acompanyat a 
l’escenari per la seva ajudant, presenta un 
espectacle visual, entretingut, ple d’efectes 
màgics i dansa moderna. Els espectadors 
podran participar al màxim en aquest show, 
combinació d’il·lusionisme, ball i malabars, 
que garanteix bon rotllo i molta diversió per 
a tota la família.

Stigman, l’únic il·lusionista que fa màgia i 
balla alhora, farà que la seva companya es 
quedi flotant a l’aire, realitzarà sorprenents 
efectes de màgia amb foc, manipularà ob-
jectes de la vida quotidiana, presentarà el 
joc més marrano del món i, entre d’altres, 
mostrarà sorprenents actes d’escapisme. 
L’espectacle està dirigit a tots els públics.

teatre

màgia 

Diumenge 
11 DESEMBRE

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4,5 €

Entrades anticipades a Llibreria 
Sureda durant la setmana de 
l’espectacle

↑ ÍNDEX CRONOLÒGIC
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Sardanes
COBLA ROSSINYOLETS

La Cobla Rossinyolets va néixer l’any 1924 a 
l’Escola Municipal de Música Antoni Agra-
mont de Castelló d’Empúries. Al cap de 
pocs anys es va dissoldre i l’any 1992 es va 
tornar a formar amb joves músics de l’es-
cola. Des de llavors ofereix audicions, oficis 

Diumenge 
11 SETEMBRE

18.30 h

plaça Catalunya

Gratuït

Havaneres en femení
NEUS MAR

Diumenge 
11 SETEMBRE

21.30 h

plaça Catalunya

Gratuït

MÚSICA

havaneres

sardanes

L’havanera i el cant de taverna han anat evo-
lucionant i en aquest procés ha esdevingut 
la proposta que ens ofereix la cantant Neus 
Mar, una de les poques veus femenines so-
listes d’aquest gènere. Neus Mar s’endinsa 
al món de l’havanera l’any 2008 de la mà 
de Càstor Pérez, i durant aquests anys s’ha 
fet un lloc en un món tradicionalment de 
formacions vocals majoritàriament mascu-
lines i també mixtes.

Neus Mar ens ofereix una manera   d’inter-
pretar, de connectar amb el públic, d’en-
tendre i de sentir l’havanera que fuig dels 
estereotips tradicionals.   Ofereix un reper-
tori  amb temes propis, cançó mediterrània 
i gèneres habituals del cant de taverna. 
Està acompanyada d’Emilio Sánchez a la 
guitarra, Pep Rius al contrabaix i Sonia Zu-
rriaga a l’acordió.

solemnes, cercaviles, ballets tradicionals, 
balls vuitcentistes... per a diferents tipus 
d’actes com festes majors, aplecs, festivals 
i celebracions.

ÍNDEX CRONOLÒGIC ↑
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MÚSICA
Tastet musical: de 
Bach a Piazzolla
DUO ENXEBRE: MARIA CUATRECASES I IGNASI PIERA

Divendres 
7 OCTUBRE

19.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

El Duo Enxebre és un grup format a l’Es-
cola Superior de Música de Catalunya on, 
un cop finalitzats els estudis (l’any 2019), 
es van unir i van començar a fer concerts. 
Des del principi ha tingut la intenció de fer 
arribar la música clàssica a tot tipus de pú-
blic, sobretot en espais reduïts per crear una 
atmosfera més íntima i propera. En aquest 
concert interpretaran música que anirà des 
del segle XVII fins al segle XX, sempre amb 
una breu explicació per contextualitzar i 
per entendre què s’està tocant. Es donaran 
a conèixer diferents moments de la mú-
sica clàssica d’una manera molt propera i 
amena.

música clàssica

El somriure de Buster Keaton
FERRAN ARAN (PIANO)

Diumenge 
16 OCTUBRE

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 € / 6 €

Entrades anticipades a 
www.tincticket.com

cinema amb música en directe

Aquest espectacle proposa la projecció de 
tres curts amb la interpretació, al piano i en 
directe, de la música creada especialment 
per a aquest projecte. Els curts que es po-
dran veure són La mudança (1922), La casa 
elèctrica (1922) i L’espantaocells (1920) on 
podrem veure el Buster Keaton més genuí 
que sorprèn per la seva manca de sorpresa 
davant qualsevol situació. △ Ferran Aran és músic, intèrpret i creador.

↑ ÍNDEX CRONOLÒGIC
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MÚSICA

Diumenge 
23 OCTUBRE

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 €
La recaptació anirà destinada 
a l’Hospital Sant Joan de 
Déu per a la investigació de 
les distròfies musculars de 
Duchenne i Becker.

Entrades anticipades a Llibreria 
Sureda i Casino Llagosterenc a 
partir del 26 de setembre.

Cor 
Gospel 
Girona

El trencanous
EL BALLET JOVE DE GIRONA

Dissabte 
17 DESEMBRE

20.30 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 €
La recaptació anirà destinada 
a La Marató de TV3 2022, 
dedicada a les malalties 
cardiovasculars.

Entrades anticipades a Llibreria 
Sureda i Casino Llagosterenc a 
partir del 5 de desembre.

L’octubre del 2004 el director Alberto Salo-
mone va formar el Cor Gospel Girona gràcies 
a una sèrie de càstings i molta empenta per 
part de tots els membres del cor. L’any 2014 
es va renovar de la mà de Xavier Thió, el nou 
director, que amb molt de treball ha aconse-
guit fer un repertori especial d’acord amb el 
gospel espiritual i contemporani.

Després de l’èxit de públic i les bones sen-
sacions que ens van deixar amb l’actuació 
de la passada primavera, el Ballet Jove de 
Girona torna per representar aquesta versió 
reduïda i adaptada a tots els públics del 
famós ballet clàssic El Trencanous. Narra 
la història de la Clara i el seu regal de Nadal 
màgic, un trencanous que la farà viatjar al 
país dels somnis.

gospel

música clàssica

 △ Organitza: Duchenne Somriures Valents
 △ Col·labora: Ballet Jove de Girona
 △ Coreografia:  Tess Buck Gili i 
Volodymyr Fortunenko  

 △ Música: Piotr Ilyich Tchaikovsky

DANSA

ÍNDEX CRONOLÒGIC ↑



CINEMA CINEXIC
CINEXIC és un programa d’impuls a la di-
fusió de cinema infantil europeu en català 
arreu del territori. Té per objectiu posar en 
marxa un nou circuit estable d’espais i sales 
de projecció que aposten per fer una pro-

 △ Organitza: Casino Llagosterencgramació regular de cinema familiar en ca-
talà. Aquest projecte s’emmarca dins del pla 
d’accions d’Òmnium Cultural a favor de la 
llengua i la promoció de l’ús social del català.

El regal de la Molly 
Monstre
A PARTIR DE 3 ANYS

Binti
A PARTIR DE 8 ANYS

Diumenge 
2 OCTUBRE

17 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4 €

Diumenge 
6 NOVEMBRE

17 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4 €

Aquesta coproducció alemanya-sue-
ca-suïssa aborda un conflicte molt habitual 
en les famílies, com és l’adaptació dels in-
fants a l’arribada d’un nou germà o germana.

La Molly és la filla única d’en Popo i l’Etna 
Monstre, la reina de la casa. Al país dels 
Monstres les mares fan l’ou i els pares el 
mantenen calent camí de l’illa de l’Ou, on 
tots els monstres surten de la closca. La 
Molly, il·lusionada, li ha teixit un gorret de 
llana al seu futur germanet. Però els pares, 
amb les presses pel part, se l’han deixat i ella 
decideix seguir-los amb el seu regal. Aquest 
viatge travessant les muntanyes canviarà la 
Molly, transformada finalment en la ger-
mana gran.

 △ Direcció: Ted Sieger
 △ Guió: John Chambers
 △ Durada: 72 minuts

 △ País: Bèlgica – Països Baixos
 △ Direcció: Frederike Migom
 △ Durada: 90 minuts

La Binti té dotze anys. Va néixer al Congo, 
però viu a Bèlgica amb el seu pare des de 
molt petita. Tot i que no tenen papers, la 
Binti vol viure una vida normal i somia amb 
convertir-se en una famosa youtuber com la 
seva ídol Tatiana. L’Elias, d’onze anys, viu sol 
amb la seva mare Christine des del divorci 
del seu pare, que es va establir al Brasil per 
fer una nova vida. Quan la policia entra a 
casa de la Binti i ha de fugir, la nena es re-
fugia a la cabanya de l’arbre de l’Elias i poc 
després idea la solució perfecta per a tots els 
seus problemes: si pot assegurar que el seu 
pare i la mare d’Elias es casin podran que-
dar-se a Bèlgica.

cinema infantil 

cinema infantil 

↑ ÍNDEX CRONOLÒGIC
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CINEMA CINEXIC
Pippi i el senyor sense 
son + el viatge de Bu
A PARTIR DE 3 ANYS

Diumenge 
4 DESEMBRE

17 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4 €

 △ Pippi i el senyor sense son: 
Edmunds Jansons. Letònia, 2017

 △ El viatge de Bu: Julien Bisaro y 
Sonja Rohleder. França, 2019

Vine a descobrir dues boniques històries 
per als més petits carregades de valors sobre 
les relacions entre germans.

PIPPI I EL SENYOR SENSE SON (25 min.)
Aquest any tot va malament. La Pippi acaba 
de tenir un germà que ho ha posat tot cap 
per avall. Amb l’ajuda del seu amic imagi-
nari, el Senyor Sense Son, crearan un pla per 
salvar les vacances de Nadal.

EL VIATGE DE BU (26 min.) La petita òliba 
Bu acaba de sortir de la closca, quan una 
tempesta l’empeny fora del niu. Al costat 
del seu germanet encara a l’ou aniran a la 
recerca d’una nova mare.

CINEMA CICLE GAUDÍ cinema

cinema infantil 

El CICLE GAUDÍ és un projecte que impulsa 
l’Acadèmia del Cinema Català amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya, les Diputa-
cions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarra-
gona, la Fundació SGAE i la Fundació Víctor 
Grífols i Lucas. Constitueix una xarxa es-
table de sales a Catalunya que porta deu 
pel·lícules catalanes l’any, una cada mes, a 
un centenar de poblacions. La voluntat que 
hi ha darrere aquest projecte és promoure 
el consum de cinema català a tot el territori 
de llengua catalana i prestigiar la cinemato-
grafia feta aquí.

ÍNDEX CRONOLÒGIC ↑
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CINEMA CICLE GAUDÍ
El ventre 
del mar Dissabte 

10 SETEMBRE

19 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

Juny de 1816. Una embarcació francesa s’en-
calla davant les costes del Senegal. Sense 
bots suficients per a tots es construeix una 
bassa per remolcar a 147 persones. El pànic 
i la confusió s’apodera dels tripulants de la 
nau que acaben tallant la soga de remolc i 
abandonant la bassa a la seva sort. D’aquests 
147 homes només 9 van aconseguir salvar 
les seves vides.

Entre ells estaven Savigny, un oficial mèdic 
implacable i Thomas, un rebel mariner ras. 
Enfrontats, viuen aquests fets mostrant di-
ferents actituds per a sobreviure.

 △ Director: Agustí Villaronga
 △ Guió: Alessandro Baricco, Agustí Villaronga
 △ Intèrprets: Roger Casamajor, Marc Bonnin.

Escape 
Room
Diumenge 
25 SETEMBRE

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

Escape Room és l’adaptació cinematogrà-
fica de l’obra de teatre dirigida per Hèctor 
Claramunt i protagonitzada per Joel Joan. 
Dues parelles, una nit en un “escape room” 
i 90 min. L’única manera d’escapar serà po-
sant a prova la seva amistat, enfrontant-se 
a la veritat i superant un seguit d’enigmes 
perfectes per a l’ocasió. Ho aconseguiran? 
Definida com “l’única comèdia catalana de 
l’any”, Escape Room combina l’humor i la 
intriga per fer-nos passar una molt bona 
estona.

 △ Director: Hèctor Claramunt
 △ Guió: Hèctor Claramunt, Joel Joan
 △ Intèrprets: Joel Joan, Ivan 
Massagué, Paula Vives, Mònica 
Pérez, Ferran Carvajal.

cinema

cinema

↑ ÍNDEX CRONOLÒGIC
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CINEMA CICLE GAUDÍ
Toscana
Diumenge 
30 OCTUBRE

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

 △ Director: Pau Durà
 △ Guió: Pau Durà
 △ Intèrprets: Pau Durà, Edu Soto, 
Malena Alterio, Francesc Orella

Travessant en vespa la ciutat, i portant a 
la butxaca un pot amb  esperma, en Santi 
va cap a una clínica de reproducció assis-
tida per fer una in vitro amb la seva dona. 
Té un accident i buscant ajuda entra a un 
restaurant que hi ha a prop: el Toscana. 
Allà, en Ramon, el propietari, discuteix al 
telèfon per uns diners —suposadament 
en negre— destinats a la reforma del 
local. També entra un individu de nom 
Tomás reclamant la liquidació que se li 
deu. En Ramon s’hi nega tot al·legant que 
el negoci va malament. Llavors en Tomàs 
treu una escopeta de caça: desesperat, ha 
consumit l’atur, ha de pagar la teràpia i ha 
deixat d’enviar-li diners a la Heidi, la seva 
exparella sueca que viu a Florència amb el 
seu fill Valter.

La voluntaria
Diumenge 18 DESEMBRE

Alcarràs Dissabte 
19 NOVEMBRE

19 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

Sens dubte una de les pel·lícules de l’any. Ro-
dada en català va guanyar l’Os d’Or a la 72a 
edició de la Berlinale i es va convertir en la 
primera pel·lícula de la història en aquesta 
llengua a rebre aquest guardó. Ambientada 
a Alcarràs (el Segrià), la trama consisteix en 
un drama rural familiar sobre la desaparició 
de les activitats agrícoles, que gira al voltant 
de la intenció d’instal·lar plaques solars en 
una parcel·la dedicada fins ara al cultiu del 
presseguer, cosa que empeny els membres 
de la família Solé a retrobar-se.

 △ Director: Carla Simón
 △ Guió: Carla Simón, Arnau Vilaró
 △ Intèrprets: Jordi Pujol Dolcet, Anna 
Otín, Xenia Roset, Albert Bosch, 
Ainet Jounou, Josep Abad, Montse 
Oró, Carles Cabós, Berta Pipó.

cinema

cinema

cinema

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €
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CINEMA DOCUMENTAL

LLIBRES I LLETRES

Perifèria
PRESENTACIÓ A CÀRREC 
D’ODEI A. ETXEARTE 
(DIRECTORA) I XAVI 
VALLS (PRODUCTOR I 
PROTAGONISTA)

Diumenge 
18 SETEMBRE

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

GratuïtXavier Valls va ser l’arquitecte que va ela-
borar el Pla Popular a Santa Coloma de 
Gramenet, una experiència pionera de 
participació ciutadana. El 1987 Valls va ser 
assassinat per ETA a l’atemptat d’Hipercor. 
Ara els seus fills tornen al soterrani on va 
quedar sepultat el seu arxiu personal per 
recuperar aquella epopeia i, amb ella, la de 
tota una ciutat en lluita.

Partint d’aquest descens a la memòria el 
documental navega per diversos espais i 
personatges del present de la ciutat, i con-
vida a reflexionar sobre què sosté l’urba-  △ Direcció: Xavi Esteban i Odei A. Etxearte

 △ Guió: Odei A.-Etxearte, Xavi Esteban, 
Èrika Sánchez i Xavier Valls

 △ Realització: Èrika Sánchez

Organitza: 
Biblioteca Julià 
Cutiller

Activitat gratuïta

Club de lectura 
per a adults

Actualment  hi ha 2 clubs de lec-
tura a la Biblioteca, un de tarda i 
un de nit, conduïts per Cristina 
Montiel i que es reuneixen un 
cop al mes, llevat dels mesos 
de juliol, agost, setembre i des-
embre.

documental

nisme d’una ciutat i sobre l’arquitectura 
de les nostres formes de vida. Què signi-
fica implicar-se en un món que no es deixa 

transformar per millorar? Un cop més, les 
perifèries es revelen com a espais on assajar 
formes de vida genuïnes.

La pel·lícula va ser estrenada al 2020 a la Se-
minci i a Barcelona en el marc del DocsBcn 
al cine Verdi. Posteriorment s’ha presentat a 
sales de cinema a Catalunya i altres festivals.

↑ ÍNDEX CRONOLÒGIC
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LLIBRES I LLETRES
Les notes 
del destí
DE JOAN FRIGOLA

Sessió especial de club en la 
que ens acompanyarà l’autor 
de la novel·la, Joan Frigola.

Dijous 22 SETEMBRE

20 h

Biblioteca Julià Cutiller

Sessió oberta a persones que no 
formen part del club de lectura

Carol
DE PATRICIA 
HIGHSMITH

Dimecres 
28 SETEMBRE

TARDA - 18.30 h

Sala polivalent del 
Centre Cultural Can Roig

Dijous 29 SETEMBRE

NIT - 21 h

Biblioteca Julià Cutiller

La nit 
de les 
criatures
DE TONI MORRISON

Dimecres 
26 OCTUBRE

TARDA - 18.30 h

Sala polivalent del 
Centre Cultural Can Roig

Dijous 27 OCTUBRE

NIT - 21 h

Biblioteca Julià Cutiller

Els irre-
dempts
DE CRISTINA GARCIA

Sessió especial de club en la 
que ens acompanyarà l’autora 
de la novel·la, Cristina Garcia.

Dijous 24 NOVEMBRE

20 h

Biblioteca Julià Cutiller

Sessió oberta a persones que no 
formen part del club de lectura

club de lectura per a adults

club de lectura per a infants 

Organitza: 
Biblioteca Julià 
Cutiller

Activitat gratuïta

Es tracta d’un espai de relació 
amb la lectura per a infants de 
9 a 12 anys on tots els infants 
llegeixen el mateix llibre i es 
reuneixen mensualment per 
parlar i expressar-ne les seves 

Club de 
lectura 
per a 
infants

El petit 
Nicolàs
DE GOSCINNY 
I SEMPE

Dilluns 10 OCTUBRE

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Meravelles
DE BRIAN SELZNICK

Dilluns 
14 NOVEMBRE

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Los 
incursores
DE MARY NORTON

Dilluns 12 DESEMBRE

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

opinions i reflexions. L’objectiu 
fonamental d’aquestes trobades 
és la construcció i manteniment 
d’uns hàbits lectors sòlids dels 
infants per a tota la vida.

El Club de lectura infantil està 
dirigit per la Judith Navarro 
Royo, mediadora en foment de 
la lectura i educació literària.

ÍNDEX CRONOLÒGIC ↑
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LLIBRES I LLETRES hora del conte 

hora del conte 

La veritable història 
de la fada de les dents
A CÀRREC DE MAITANT TEATRE

PER A INFANTS A PARTIR DE 3 ANYS

Espectacle de titelles a partir del llibre La 
veritable història de la fada de les dents, es-
crit per Albert Juvany i Blanch i il·lustrat per 
Elena Frauca.

El Servei de Biblioteques del Departament 
de Cultura i el Col·legi Oficial d’Odontòlegs 
i Estomatòlegs de Catalunya impulsen el 
projecte La Fada de les dents amb l’objectiu 
de fomentar l’educació en salut bucodental 
entre els infants. Mai Tant ens presenta a 
la Guspira, una aprenent de fada que s’en-

Dilluns 
19 SETEMBRE

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Preferiblement amb inscripció 
prèvia.

La mentida
A CÀRREC DE NÚRIA ALONSO 
DE SUC DE CONTES

PER A PÚBLIC INFANTIL A 
PARTIR DE 4 ANYS

Hora del conte basada en l’àlbum La Men-
tida, de Catherine Grive. Amb aquesta i d’al-
tres històries NO aprendrem a dir sempre 
la veritat, però entendrem com ens sentim 

Dimarts 
27 SETEMBRE

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Preferiblement amb inscripció 
prèvia.

fronta al repte de convertir-se en la fada de 
les dents però la Gemma, a qui se li comença 
a bellugar la primera dent, li posarà les coses 
difícils.

quan de cop i volta apareix LA MENTIDA i es 
fa gran, molt gran!

↑ ÍNDEX CRONOLÒGIC
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LLIBRES I LLETRES
Hora del conte artístic
A CÀRREC DE LOURDES RAL

Vet aquí un mag
A CÀRREC D’EDUARD JUANOLA

ADREÇAT A INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS

Dimarts 
25 OCTUBRE

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Dimarts 
29 NOVEMBRE

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol

Gratuït

Preferiblement amb inscripció 
prèvia.

Vet aquí un mag és un espectacle de contes 
sobre el meravellós món de d’il·lusionisme, 
un espectacle amb històries i anècdotes de 
mags i magues.

El fascinant món dels mags –ple de secrets i 
curiositats sobre fórmules màgiques, apre-
nents de mags i objectes màgics- és el fil con-
ductor d’aquest espectacle de contes i màgia.

hora del conte 

hora del conte 

contes a 4 grapes 

Organitza: Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol
Col·labora: Biblioteca Julià 
Cutiller

Navegant
A CÀRREC DE MARINA 
CONTACONTES

ADREÇADA A NADONS DE 
FINS A 3 ANYS

Divendres 
16 SETEMBRE

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Aforament limitat 
Cal inscripció prèvia

Des de la tendresa i el ritme s’expliquen 
històries que fan navegar els més petits 
pel màgic món dels contes amenitzats amb 
cançons i diferents objectes.

Gratuït

Preferiblement amb inscripció 
prèvia.

ÍNDEX CRONOLÒGIC ↑
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LLIBRES I LLETRES
Primeres 
paraules
A CÀRREC 
DE GISELA LLIMONA

PER A NADONS DE 6 A 
36 MESOS ACOMPANYATS 
D’UN ADULT

Dimecres 
14 DESEMBRE

17.30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Aforament limitat 
Cal inscripció prèvia

contes a 4 grapes 

propostes menudes 

Fem cagar 
el Tió a la 
biblioteca

Dimecres 
21 DESEMBRE

17.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Accés lliure

Ens voleu acompanyar a fer cagar el Tió? 
Veniu a la Biblioteca, ajudeu-nos a cantar 
la cançó del Tió i passarem una estona molt 
divertida, màgica i, potser, amb alguna sor-
presa? Veniu i veureu que serà una cagada 
ben especial!

Quines són les primeres paraules d’un in-
fant? Gisela Llimona obrirà La Maleta de les 
primeres paraules, amb la qual els adults 
ajudaran els més menuts a jugar i a desco-
brir els mots. A través de les cançons, les 
moixaines i els jocs de falda, els infants s’en-

dinsaran al món dels sons i la comunicació 
verbal. Un espai íntim on plegats ens diver-
tirem amb les nostres veus. Les repeticions 
sil·làbiques i les onomatopeies són els pilars 
del vocabulari infantil més incipient. En 
parlem?

↑ ÍNDEX CRONOLÒGIC
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D’Ullastret a Llagostera 
( i viceversa)
UN ESPASA IBÈRICA SINGULAR (SEGLE V A.C)

Gustau Garcia Jiménez, arqueòleg i histo-
riador especialista en armament ibèric, ens 
proposa una xerrada sobre una peca excep-
cional:  l’espasa de Serra de Daró que du-
rant més de 35 anys ha estat custodiada pel 
Museu de Llagostera.

Divendres 
4 NOVEMBRE

20 h

La Sala de Can Roure

Gratuït

La descoberta arqueològica 
del Castell de Montagut
EL RESULTAT DE DUES CAMPANYES D’EXCAVACIÓ (2021-2022)

Divendres 
16 SETEMBRE

20 h

La Sala de Can Roure

Gratuït

Després de dues campanes al Castell de 
Montagut (juny 2021 i juny 2022) Joan Llinàs, 
arqueòleg  director de les excavacions,  ens 
explicarà els resultats dels treballs d’exca-
vació, les conclusions que se’n poden treure 
i les troballes més significatives.

xerrada

xerrada
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PATRIMONI visita guiada

Visita guiada 
Vil·la Romana dels 
Ametllers de Tossa

Vil·la romana descoberta el 1914. Va ser 
construïda al segle I aC i va estar en funcio-
nament fins al segle VI de la nostra era.

Es tracta d’una casa de grans dimensions.  
Per les inscripcions en un dels molts mo-
saics que es conserven se sap que al segle 
V va ser habitada per Vitalis, nom amb què 
també es coneix aquesta vil·la. En un altre 
dels mosaics es pot llegir el nom romà de 
Tossa: Turissa. Durant les excavacions s’han 
trobat nombrosos objectes de la vida quoti-
diana de l’època que es conserven al Museu 
Municipal de Tossa de Mar.

La visita anirà a càrrec de Mario Zucchi-
tello, historiador, i David Moré, arxiver 
municipal de Tossa.

Diumenge 
13 NOVEMBRE

10 h
sortida des de l’aparcament 
del passeig Romeu

11 h
visita guiada

Gratuït

Detall del mosaic del vestíbul on es representa Turissa alegòricament com una matrona 
elegantment abillada.

↑ ÍNDEX CRONOLÒGIC
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Festival 
Art i Gavarres
Inauguració 
4 SETEMBRE

18 h
Visita guiada

19 h
Concert amb Guillem 
Carmona

Les obres són visitables fins a 
finals de desembre.

Els artistes participants creen durant una 
setmana obres in situ amb materials natu-
rals. Us convidem a visitar-lo i a descobrir 
les intervencions artístiques efímeres tot 
endinsant-vos a les Gavarres.

La temàtica d’enguany gira entorn dels 
camins.

Els artistes participants a Llagostera en 
aquesta 5a edició són: Sergi Miquel i Ivan 
Forcadell, que faran una intervenció a Can 
Llambí i Manel Bayo, qui farà la seva inter-
venció al Suro monumental de la finca de 
Can Llambí també, a 300 m de la casa.

Maqueta ferroviària del 
tren de Sant Feliu a Girona
ESTACIÓ DE LLAGOSTERA

Dissabte i 
diumenge 
3 i 4 SETEMBRE

de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Local Social “La Caixa”

Membres del Club Ferroviari de Caldes de 
Malavella, associats a la Federació Cata-
lana d’Amics del Ferrocarril, han elaborat 
aquesta maqueta ferroviària que ara pre-
senten a Llagostera. Durant aquests dos dies 
es podrà veure en funcionament dos trens 
a escala real passant pel pont de la Costa 
d’Alou i per l’Estació de Llagostera

Art & Gavarres és un festival que parteix 
de la idea que l’art pot ser una eina que ens 
ajudi a reflexionar i a canviar la nostra mi-
rada sobre el paisatge. Relacionem art i 
natura per donar a conèixer aquest espai 
natural protegit i posar-lo en valor.

land art

exposició
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EXPOSICIONS
Aquí, enllà i més enllà
DELPHINE LABEDAN

10 SET - 1 OCT

De dilluns a divendres de 9 a 
14 h i dissabtes d’11 a 13 h

La Sala de Can Roure
Aquests treballs son l’expressió visual de la 
vivència personal de la natura, cabdal font 
d’inspiració.

Vol ser un cant a la natura i al meu paisatge 
natal, els Pirineus, que des de sempre ha 
alimentat i alimenta encara la meva imagi-
nació. La Vall d’Ossau, l’Arieja i les Alberes 
són els paisatges íntims viscuts amb inten-
sitat des de la infància. 

Racons de Llagostera
A TRAVÉS DE LA MIRADA 
DELS URBAN SCKETCHERS

Exposició de còmic 
infantil i juvenil

16 SET - 1 OCT

De dilluns a divendres de 9 a 
14 h i dissabtes d’11 a 13 h

La Sala de Can Roure

27 SET - 14 OCT

Horari d’obertura habitual 
de la Biblioteca

Biblioteca Julià Cutiller

Els alumnes d’urban sketcher de l’Escola 
Municipal d’Art Pere Mayol han retratat 
racons de Llagostera a través dels seus di-
buixos. En aquesta exposició podreu veure i 
contemplar totes les obres realitzades.

L’exposició es construeix mitjançant un re-
corregut visual amb elements interactius, 
i es basa en el coneixement de les novel·les 
gràfiques, els orígens, la història i les dife-
rents parts i temàtiques que poden tractar, i 
finalitza amb la mostra de còmics que s’han 
portat a la pantalla.

L’exposició es complementa amb una se-
lecció de còmics que es poden consultar.

Boscos, líquens, rius, salts d’aigua, roques 
ígnies, falgueres, herbes, arbres i mun-
tanyes primigènies, erosionades pel temps 
i acaronades pels núvols, conformen espais 
verges i simbòlics en els quals el recolliment 
i la connexió tel·lúrica són evidents. La 
muntanya, vista com un element simbòlic, 
és un cim que esdevé un lloc sagrat, un ri-
tual, un repte...

Ideada, dirigida i coordinada pel Servei de 
Biblioteques de la Diputació de Girona en 
col·laboració amb l’Oficina de Difusió de 
la Diputació de Girona.

exposicions
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EXPOSICIONS

Cavall Fort 
celebra 
60 anys
18 OCT - 4 NOV

Horari d’obertura habitual 
de la Biblioteca

Biblioteca Julià Cutiller

L’exposició forma part de les accions or-
ganitzades per a commemorar el 60è ani-
versari d’aquesta revista, una de les més 
prestades a les biblioteques públiques.

Inaugurada el passat 10 de maig, està basada 
en el dossier publicat a la revista del mes de 
desembre 2021, el mes en què va fer 60 anys. 
El dossier, ple de jocs, anima els lectors a 
entrar a l’edifici de Cavall Fort (un edifici 
imaginari i força esbojarrat) per celebrar 
l’aniversari d’una manera divertida. Ara, 
l’exposició convida tothom a viure aquesta 
experiència. En els plafons que la componen 
els visitants poden descobrir diferents es-
pais de Cavall Fort a través de jocs ambien-
tats a l’edifici on es fa la revista.

Lluís Amat
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE 
BOLETS

8 OCT - 27 NOV

Horari habitual de la llar de 
jubilats

A la llar de jubilats

Edicions Cavall Fort - amb el suport del 
Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Girona

20 anys 
de la Fira 
del Bolet, 
20 anys 
de canvis
EXPOSICIÓ 
COMMEMORATIVA

8 OCT - 26 NOV

De dilluns a divendres de 9 a 
14 h i dissabtes d’11 a 13 h

La Sala de Can Roure

L’exposició “20 anys de Fira del Bolet” reme-
mora la trajectòria d’aquest esdeveniment, 
que s’ha convertit en una cita consolidada 
del calendari festiu llagosterenc, alhora que 
fa un recorregut pels canvis que ha viscut la 
vila des del canvi de segle. Una mirada al con-
text completa l’exposició, tot fent atenció 
a la llarga tradició d’usos del bosc i de cele-

bració de mercats i fires de Llagostera, així 
com a la riquesa gastronòmica en què els bo-
lets hi tenen un paper protagonista.

exposicions
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EXPOSICIONS
Jugant a il·lustrar
EXPOSICIÓ DE TXELL DARNÉ

8 - 25 NOVEMBRE

Horari d’obertura habitual 
de la Biblioteca

Biblioteca Julià Cutiller

A través de 26 il·lustracions i 20 jocs 
il·lustrats per la banyolina coneixarem la 
seva obra.

Veniu a la biblioteca a jugar amb els jocs 
de l’exposició, només els heu de demanar 
(infants acompanyats d’un adult).

Anton 
Casamor
BARCELONA, 1907 – RASET 
(CERVIÀ DE TER), 1979

3 DES - 14 GEN

De dilluns a divendres de 9 a 
14 h i dissabtes i festius d’11 
a 13 h.
Obert per la Fira del Bolet de 
10 a 18 h, i per Sant Esteve, 
Cap d’any i Reis. Tancat per 
Nadal

La Sala de Can Roure

Antoni Casamor i d’Espona, va ser un ar-
tista polivalent de l’Alt Empordà. Tot i triar 
fonamentalment l’escultura com a mitjà 
d’expressió, també va ser pintor i col·leccio-
nista. La seva obra és prolífica, i la manté en 
constant estadi evolutiu tant en la tècnica 
com en el registre. Per a Casamor l’art ha 
de ser un suport per expressar sentiments 
i emocions. 

Amb la col·laboració del Servei de Biblio-
teques de la Diputació de Girona

exposicions

En aquesta exposició podem trobar una tria 
de dibuixos, pintura i escultura que eviden-
cien el talent i sensibilitat, i com el seu estil 
s’accentua a noucentista tardà i la seva obra 
en general, se situa a la línia mediterranista 
i d’afinitat estètica amb escultors com Clarà, 
Dunyach, Maillol i Despiau.
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Aquarel·la
A CÀRREC DE DELPHINE 
LABEDAN

TALLER PER A ADULTS A 
PARTIR DE 14 ANYS

Còmic 
TALLER PER A JOVES A 
PARTIR DE 10 ANYS

Stop 
Motion
TALLER FAMILIAR A PARTIR 
DE 6 ANYS

Dissabte 
1 OCTUBRE

De 10.30 a 12.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

3 € per jove

Mínim: 8 participants

Taller dirigit a tots aquells aficionats al 
còmic japonès i al dibuix en general que vul-
guin fer un tastet de les tècniques fonamen-
tals més emprades en el manga i l’anime.

Diumenge 
30 OCTUBRE

D’11 a 12.30 h

Escola Municipal d’Art Pere 
Mayol

3 € per infant

Mínim: 8 participants

Aquesta tardor us proposem un taller 
d’animació de castanyes amb stop motion. 
Personalitzarem les castanyes i els hi 
donarem vida.

Dissabte 
1 OCTUBRE

De 10.30 a 13 h

Escola Municipal d’Art Pere 
Mayol

5 €

Entre 6 i 12 participants

Delphine Labedan, instal·lada a l’Empordà 
des de l’any 2006, fa més de deu anys que 
coordina l’escola Municipal d’art de Salt i 
hi imparteix cursos de dibuix i pintura. Uti-
litza l’aquarel·la, la pintura acrílica o el grafit 
per a pintar els seus paisatge sobre paper, 
particularment l’Aquari Paper, fet a Ban-
yoles i fabricat amb matèries primeres no-
bles: cotó, lli i cànem. La seva energia i el seu 
temperament han fet que utilitzi tècniques 
que li permeten obtenir un resultat ràpid i 
fresc, sempre buscant la immediatesa de 
l’execució fins a convertir- se en una carac-
terística del seu treball. L’artista ens oferirà 
un taller d’aproximació a la il·lustració amb 
la tècnica de l’aquarel·la sobre paper Aquari.

tallers
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TALLERS ARTÍSTICS
Transfer
TALLER FAMILIAR A PARTIR 
DE 3 ANYS

Diumenge 
11 DESEMBRE

D’11 a 12.30 h

Escola Municipal d’Art Pere 
Mayol

3 € per infant

Mínim: 8 participants

Et proposem un taller de transfer sobre di-
versos materials per elaborar peces de regal 
per aquest Nadal.

Dones 
que miren 
amunt
A CÀRREC DE NÚRIA TORRES-
ALBÀ, DRA. EN ASTROFÍSICA 

CONTRIBUCIONS DE 
DONES CIENTÍFIQUES A 
L’ASTRONOMIA

Divendres 
16 DESEMBRE

20 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Des del descobriment de la composició 
de les estrelles fins al de l’existència de la 
matèria fosca. Us proposem un viatge pels 
racons de l’Univers guiats per quatre grans 
astrònomes: Henrieta Swann Leavitt, Ce-
cilia Payne-Gaposchkin, Vera Cooper Rubin 
i Jocelyn Bell Burnell.

Sal 
TALLER PER A NADONS FINS 
A 3 ANYS

Diumenge 
27 NOVEMBRE

D’11 a 12.30 h

Escola Municipal d’Art Pere 
Mayol

3 € per infant

Mínim: 8 participants

Un taller on la sal és la protagonista, des de 
les salines fins a les galledes plenes de sal, 
jugarem amb la sal gruixuda, la farem de 
colors i pintarem unes aquarel.les on hi afe-
girem sal.

tallers xerrada
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Commemoració del 
5è aniversari de l’1 
d’octubre
(PROGRAMACIÓ A PART)

Dissabte 
1 OCTUBRE

Les quintes, un 
sistema antipopular
A CÀRREC DE PELAI PAGÈS BLANCH, HISTORIADOR

Dijous 
6 OCTUBRE

19 h

Sala polivalent de la 
Biblioteca Julià Cutiller

1838 que imposa el servei militar obligatori 
per a tota la població masculina. La duresa 
de complir amb les obligacions militars 
en una Espanya en estat de guerra gairebé 
permanent durant el segle XIX i bona part 
del primer quart del XX  és la causa de la 
impopularitat del sistema i directament o 
indirecte de revoltes de les quals la Setmana 
Tràgica va ser la de més impacte.

xerrada

commemoració

Itinerari 
vital Isabel 
Vila a 
Llagostera
A CÀRREC D’ANTONI STRUBELL

Diumenge 
2 OCTUBRE

11 h

Lloc de sortida: Espai 
Cultural Casa de les Vídues

i fou aquí on desenvolupà la seva etapa més 
revolucionària. Antoni Strubell ens proposa 
una visita guiada pels espais vitals d’Isabel 
Vila a Llagostera.

itinerari

Isabel Vila va néixer a Calonge el 1843, quan 
tenia 13 anys la família es va traslladar a 
viure a Llagostera per la feina de taper del 
seu pare. Visqué al nostre poble fins al 1874 

L’any 1869 va entrar a les Corts de Madrid, 
per mediació del diputat Pere Caimó,  una 
proposta subscrita per 800 dones de Lla-
gostera on es sol·licitava l’aboliment de les 
quintes i la matrícula de mar, la separació 
entre l’Església i l’Estat i el matrimoni civil.  
Darrere aquesta iniciativa s’ha suggerit el 
protagonisme d’Isabel Vila.

El concepte de quinta neix, sobretot, a partir 
de l’ordenança de Remplazo del Ejército de 
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REVOLTES D’OCTUBRE
XXIII 
Caminada 
Memorial 
Isabel Vila

caminada

Diumenge 
9 OCTUBRE

7.30 h

Lloc de sortida: 
plaça Catalunya

LLENGUA
CORRELLENGUA

2022
CORRE
LLENGUACULTURALLIBERTAT

LLENGUACULTURALLIBERTATLLENGUALLIBERTATCULTURA
CULTURALLENGUALLIBERTATLLENGUACULTURALLIBERTATLLENGUA

LLENGUACULTURALLIBERTATLLENGUACULTURALLIBERTATLLIBERTAT

CAL
COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA CATALANA www.cal.cat

#Correllengua22
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Homenatge a:
JOAN FUSTER

CORRELLENGUA
CORRE

LLENGUACULTURALLIBERTAT
LLENGUACULTURALLIBERTAT

LLENGUACULTURALLIBERTAT
CULTURALLENGUALLIBERTATLLENGUACULTURALLIBERTATCORRELLENGUA

Des de l’any 1996 el Correllengua treballa 
per a la difusió de l’ús de la llengua i la pro-
moció de la cultura popular de les terres 
de parla catalana, des d’una aposta lúdica, 
festiva, participativa i transversal. La vint-i-

sisena edició del Correllengua es dedicarà a 
la figura de l’escriptor Joan Fuster i al seu 
llegat literari, coincidint amb el centenari 
del seu naixement.

Amb aquesta caminada es ret homenatge 
cada any a Isabel Vila, la primera sindicalista 
catalana coneguda per la seva lluita social 
i laboral on va reivindicar les cinc hores 
en la jornada de treball infantil. Isabel Vila 
va prendre part el 6 d’octubre de 1869 en el 
Foc de la Bisbal, la revolta per defensar la 
República Democràtica Federal contra el 
governador militar de Girona, per la qual 
cosa va haver de travessar les Gavarres amb 
un nombrós grup de republicans des de 
Llagostera.

Organitza: Comissió 
organitzadora de la 
Travessa Llagostera-La 
Bisbal, memorial Isabel Vila.
Amb el suport de: Grup 
de dones de La Bisbal, 
Grup Excursionista Bell-
Matí, Colla Excursionista 
Cassanenca, Aj. de La 
Bisbal, Aj. de Calonge i Aj. de 
Llagostera.
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CORRELLENGUA
Matí de jocs de taula 
editats en català
A CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ DE 
JOCS DE TAULA MEEPLE LLAGOSTERA

Dissabte 
29 OCTUBRE

D’11 a 13 h

plaça Catalunya

Gratuït

Caminada del 
correllengua
A CÀRREC DEL GRUP EXCURSIONISTA BELL-MATÍ

Diumenge 
30 OCTUBRE

Sortida: 8.30 h

Concentració: a les 8 h 
des del Pavelló Municipal 
d’Esports Josep Mir

Gratuït

caminada

jocs de taula

Els homes 
han parlat 
en versos 
sempre
A CÀRREC DE JOSEP 
PEDRALS

COMMEMORACIÓ DEL 
CENTENARI 
DEL NAIXEMENT DE JOAN 
FUSTER

Per commemorar el centenari de Joan 
Fuster volem recuperar la seva faceta de 
poeta, una cara poc coneguda del gran 
prosista valencià però que, segurament, fou 
la seva vocació més sentida. Per això fem 
un repàs de la seva poètica, plena d’amor 

Dijous 
3 NOVEMBRE

19.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

recital de poesia

i d’idees, irònica i contundent, sensible i 
justa. Un recital on Josep Pedrals fa lluir 
el seu accent valencià i la seva traça dient 
versos.
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Amb el 
suport de:

INFORMACIÓ I CONTACTE

Àrea de Cultura
c. Olivareta, 38 • T. 972 83 00 05
cultura@llagostera.cat

Biblioteca Julià Cutiller
c. Lleó I, 2 • T. 972 83 00 08
biblioteca@llagostera.cat

Escola Municipal d’Art Pere Mayol
pl. Llibertat, 1 • T. 972 83 19 95
escoladart@llagostera.cat

Arxiu Municipal
pl. del Mercat, 5 • T. 972 80 54 36
arxiu@llagostera.cat

Can Caciques
c. Olivareta, 38 • T. 972 80 54 36
cancaciques@llagostera.cat
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