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ÍNDEX CRONOLÒGIC
GENER

Diumenge 8 GENER
cinema infantil 

Gordon i Paddy 14

Divendres 13 GENER
contes a 4 grapes 

Del sol a la lluna 32
CARMINA RABASSEDAS

Diumenge 15 GENER
teatre-circ 

Karoli, l’home roda 6
PROFESSOR KAROLI

Dilluns 16 GENER
club de lectura 

Canción de navidad 28
DE CHARLES DICKENS I 

ROBERTO INNOCENTI (IL.)

Dijous 19 GENER
presentació club de lectura

Parlem llegint 29

21 GEN - 25 FEB
exposició

Plantes silvestres. 
La flora local oblidada 39

Diumenge 22 GENER
xerrada Educació i Família

Alimentació saludable 
en l’etapa escolar 45
ANNA BUTIÑACH CODINA

Diumenge 22 GENER
concert dramàtic

Arribar i ploure 6
RICARD FARRÉ I ÀLEX PUJOLS

25 I 26 GENER
clubs de lectura

Lectura fàcil 27
DE CRISTINA MORALES

Dissabte 28 GENER
dansa

Sigil of the eye 13
SEEDS COMPANY

Diumenge 29 GENER
taller

Plantes silvestres 
medicinals 40

Diumenge 29 GENER
cinema

42 segundos 17

Dimarts 31 DE GENER
hora del conte 

Ratolins de conte 29
UMPALUMPA

FEBRER

Divendres 3 FEBRER
dansa Butoh

Samba du France 19
GRAU TORRES

Dissabte 4 FEBRER
cinema infantil 

Al sostre del món 14

Diumenge 5 FEBRER
tallers familiars

Fes el teu herbari  42
LOURDES RAL

Diumenge 5 FEBRER
taller

Il·lustració botànica 43
MARTA BELLVEHÍ

Diumenge 5 FEBRER
teatre

Memòria de les oblidades 7
ROSA ANDREU

7 - 22 FEBRER
exposició

Cendrós, el mecenes 
desconegut 34

Dijous 9 FEBRER
presentació de llibre

El cavaller Floïd. Biografia 
de Joan B. Cendrós 33

Diumenge 12 FEBRER
espectacle familiar 

Berta, la caputxeta 
3a generació 7
CIA. T-GRÀCIA
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Diumenge 12 FEBRER
tallers familiars

El follet il·luminat 42
ASSOCIACIÓ COCU

Dilluns 13 FEBRER
club de lectura 

Snapdragon 28
DE KAT LEYH

Divendres 17 FEBRER
lectures dramatitzades

Engrunes de petites 
lectures per ser feliç 8
AMICS DEL TEATRE DE LLAGOSTERA

Dissabte 18 FEBRER
teatre vivencial 

Cyrano, 
un petit espectacle 8
ROSA GAMIZ

Diumenge 19 FEBRER
passejada en família

Mira el teu voltant 40

Diumenge 19 FEBRER
documental

Apaiz kartzela 18
(LA PRESÓ DELS CAPELLANS)

Dijous 23 FEBRER
presentació de llibre

El Fabricant de records 34
MARTÍ GIRONELL

Dissabte 25 FEBRER
espectacle familiar 

Vols jugar? per Carnaval 11
LA DONA DEL SAC

Diumenge 26 FEBRER
cinema

Un año y una noche 17

Dimarts 28 FEBRER
hora del conte 

Contestoltes! 30
ÍNGRID DOMINGO

MARÇ

4 MAR - 15 ABR
exposició

Un pati al cap 40
LA POESIA VISUAL D’EN MANUEL MORANTA

Dissabte 4 MARÇ
voluntariat per la llengua

Espectacle de màgia 47
EDUARD JUANOLA

Dissabte 4 MARÇ
música jamaicana

Memi Sillah Group 11

Diumenge 5 MARÇ
xerrada Educació i Família

Límits per créixer 46
ALBA CUNILL GARTMANN

Diumenge 5 MARÇ
cinema infantil 

El cargol i la balena 15

Dijous 9 MARÇ
club de lectura AMB L’AUTOR

De sobte pensa en mi 27
DE JORDI DAUSÀ

Divendres 10 MARÇ
recital

Recital del dia de la dona 19
MONTSE VILA I LLUÍS SUBIRANAS

Dilluns 13 MARÇ
club de lectura 

Versos perversos 28
DE ROALD DAHL I QUENTIN BLAKE (IL.)

Divendres 17 MARÇ
taller 

Recitats, jocs de falda i 
breus contes rimats 21
JUDITH NAVARRO

Divendres 17 MARÇ
taller 

Creació de Haikus 21
ANNA M. VILA I CRISTINA SIMON

Dissabte 18 MARÇ
recital

Enric Casasses: 
Marrameus i 
marramaus 22

Dissabte 18 MARÇ
fira

Fira d’editorials 
de poesia 22

Dissabte 18 MARÇ
concert

No sé com gloses 23

Diumenge 19 MARÇ
taller per adults

Caixes de Salvament 44
MANUEL MORANTA
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ÍNDEX CRONOLÒGIC
Diumenge 19 MARÇ 
espectacle familiar 

Blowing 23
MÚCAB DANS

Diumenge 19 MARÇ
xerrada Educació i Família

Videojocs i família 46
DÍDAC GAMBAU I ALBERT MUÑOZ

20 I 21 MARÇ
poesia

Un poema 
a la porta de casa 24
MERITXELL YANES I DAVID PLANAS

20 I 21 MARÇ
descoberta 

Nit màgica i poètica de 
peluixos a la biblioteca 25

Dimarts 21 MARÇ 
poesia

Poemes del món 25

Dijous 23 MARÇ 
recital i música

Poesia eròtica de 
la cabília algeriana 26
KAISSA OULD BRAHAM (AMAZIC) 

I MASSINISSA AÏT-AHMED

Diumenge 26 MARÇ
exposició

El temps 
de les grans pedres 35

Diumenge 26 MARÇ
cinema

Suro 18

Dilluns 27 MARÇ
jugar en família

Fem la mona 47

Dimarts 28 MARÇ
hora del conte 

Biblio què…? 30
PEPA CONTES

30 I 31 MARÇ, 1 I 2 ABRIL
teatre

Abraham i Samuel 9
TEATRE PIMPINELLA DE LLAGOSTERA

ABRIL

Diumenge 2 ABRIL
ruta

Matinal de megàlits 35
XAVIER NIELL

Dilluns 3 ABRIL
club de lectura 

Y rieron los malos: 
fábulas amorales 28
DE ELLEN HOLMBOE I KRISTIAN 

ESKILD JENSEN (IL.)

Dissabte 8 ABRIL
cinema infantil 

La mama és pura pluja 15

Diumenge 9 ABRIL
música de cambra

Les Roselles 12
ANASTASIIA BREZDEN I CARME PALAHÍ

Dilluns 10 ABRIL
sardanes

Trobada sardanista 12
LA PRINCIPAL DE LLOBREGAT 

I LA FLAMA DE FARNERS

Diumenge 16 ABR
taller

Les emocions 43
CARMELA LLOBET I GEÒRGIA BONELL

Diumenge 16 ABRIL
monòleg - concert

Noucents, 
el pianista de l’oceà 9
CASCAI TEATRE

22 ABR - 20 MAI
exposició

Temps líquids 41
ENRIC BOIX

Dissabte 22 ABRIL
presentació llibre

Destí: Llagostera 36
LA MIGRACIÓ DELS ANYS 50 ALS 70

Dilluns 24 ABRIL
jugar en família

Galetes del Ramadà 47



Dimarts 25 ABRIL
hora del conte 

El drac del riu 31
EVA GONZÁLEZ

26 I 27 ABRIL
clubs de lectura

Les lleialtats 27
DE DELPHINE DE VIGAN

Dissabte 29 ABRIL
teatre i dansa

Una paret de vidre 10
LAURA PONS

Diumenge 30 ABRIL
visita guiada

El molí de baix de Can 
Moner 36

Diumenge 30 ABRIL

Cinema Gaudí 18

MAIG

5, 12 I 13 MAIG
festival de música

Festival Espurnes 13

6 I 7 MAIG
teatre

Diner negre 10
CIA. PUNT I APART

Diumenge 7 MAIG
taller

Llibre d’artista 
i traç cal·ligràfic 43
CRISTINA SIMON

Divendres 12 MAIG
contes a 4 grapes 

Contes sobre la pell 32
BAMBÚ ÉS JOC

Diumenge 14 MAIG
taller

Les emocions 43
CARMELA LLOBET I GEÒRGIA BONELL

Diumenge 14 MAIG
cinema infantil 

Jacob, mimi 
i els gossos del barri 16

Dilluns 15 MAIG
club de lectura 

248 funerals 
i un gos extraordinari 28
DE DEBORAH WILES

Divendres 19 MAIG
llegint en família 

Viatgem amb Peter Sís 33
KARO KUNDE

Diumenge 21 MAIG

Cinema Gaudí 18

Dissabte 20 MAIG
sopar i concert

La Nit dels Museus 37

Dissabte 20 MAIG
concert

Concert Nit dels Museus 20
GUILLEM CARMONA

Dimarts 23 MAIG
hora del conte 

El secret de l’esquirol 31
COMPANYIA LA SAL D’OLOT

24 I 25 MAIG
clubs de lectura

Temporada de huracanes 27
DE FERNANDA MELCHOR

27 - 30 MAIG
exposició

Treballs d’alumnes de 
l’Escola d’Art Pere Mayol 41

Dilluns 29 MAIG
portes obertes

Portes obertes reserva 
de Can Caciques 37

Dimarts 30 MAIG
visita guiada

Visita al Castell de 
Montagut 38

JUNY

3 - 30 JUNY
inaguració exposició 3 de juny

Vides arxivades 41
LA MEMÒRIA DELS LLAGOSTERENCS

Dissabte 10 JUNY
portes obertes

Portes obertes a 
l’Arxiu Municipal 38
DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS

Dilluns 12 JUNY
club de lectura 

Lectura especial centenari 
Josep Vallverdú 28

28 I 29 JUNY
clubs de lectura

Panza de burro 27
DE ANDREA ABREU



ARTS ESCÈNIQUESARTS ESCÈNIQUES
Karoli, l’home roda
PROFESSOR KAROLI

Arribar i ploure
RICARD FARRÉ I ÀLEX PUJOLS

Diumenge 
15 GENER

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4,5 €

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

Diumenge 
22 GENER

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 € / 6 €

Entrades anticipades a 
www.ticketara.com

Professor Karoli és una companyia especia-
litzada en el teatre-circ, amb un historial de 
30 anys de treball que avalen l’experiència en 
el coneixement de les tècniques del malaba-
risme, el monociclisme  i el teatre de sala i 
carrer. L’espectacle L’home roda combina 
l’enginy amb la presentació d’artilugis amb 
rodes, monocicles alts amb cames, bicis 
nanes de 10, 20 i 30 centímetres... Karoli de-
mostrarà la seva passió per les rodes fent el 
que sembla impossible. Un espectacle visual 
apte per a tots públics.

Arribar i ploure neix de la fal·lera de l’actor 
Ricard Farré i el músic Àlex Pujols per dur 
a escena un concert diferent que no deixarà 
indiferent. D’un treball de creació en brota 
un repertori de cançons originals iròniques 
que parlen d’aquelles petites grans coses del 
nostre dia a dia, d’una realitat que a vegades 

teatre-circ 

concert dramàtic

sembla ben bé ficció. A la música s’hi suma 
un fil argumental en clau de comèdia que 
dona vida al que han batejat com a “concert 
dramàtic” (amb molts riures i pocs plors). 
Una barreja de cançons, comèdia i improvi-
sació que conformen un espectacle diferent, 
fresc, trapella i popular.
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ARTS ESCÈNIQUES

 △ Intèrpret: Rosa Andreu
 △ Text i dramatúrgia: Tecla Martorell
 △ Direcció: Joan Pascual

 △ Adaptació i direcció: Albert Gràcia
 △ Autor musical: Keco Pujol
 △ Intèrprets: Cris Codina, Albert Gràcia, 
Enrique Pérez

Memòria de les oblidades
ROSA ANDREU

Berta, la caputxeta 
3a generació
CIA. T-GRÀCIA

Diumenge 
5 FEBRER

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 € / 6 €

Entrades anticipades a 
www.ticketara.com

Diumenge 
12 FEBRER

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4,5 €

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

L’espectacle recrea la història de quatre 
dones empresonades pel règim franquista al 
convent de les Oblates de Tarragona. L’actriu 
Rosa Andreu es posa en la pell de Maria Grau 
Mondet, Ana Pérez Gómez “l’Annita”, Dolores 
Díaz Vale, Teodora Prieto i Elisa Cardona. El 
muntatge neix amb la voluntat de recordar 
la vida d’aquestes dones anònimes que, soles 
i separades de les seves famílies, van haver 
de suportar dures i exigents condicions car-
ceràries per acabar finalment enterrades a 
la fossa comuna del Cementiri de Tarragona.

Berta és el nom de la nostra protagonista, i 
pertany a la generació més jove d’una saga de 
dones que han estat enganyades i cruspides 
pel llop ferotge. Podrà la nostra protagonista 
deslliurar-se d’aquesta xacra que persegueix 
a la seva família? Trobarà per fi un caçador 
que l’ajudi a alliberar-la d’aquesta male-
dicció? Escoltarà d’una vegada per totes 
algun dels seus consells? Espectacle fami-
liar musical.

teatre

espectacle familiar 
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ARTS ESCÈNIQUES
Engrunes de petites 
lectures per ser feliç
AMICS DEL TEATRE DE LLAGOSTERA

Cyrano, 
un petit 
espectacle
ROSA GAMIZ

Divendres 
17 FEBRER

19.30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Entrada gratuïta

La companyia de teatre local Amics del 
teatre de Llagostera ens proposa una nova 
vetllada de lectures dramatitzades. Escoltar 
aquests textos ens recordarà que llegir 
sempre és una bona eina per descobrir nous 
camins i noves il·lusions. Les petites coses 
quotidianes són les que ens faran gaudir del 
moment, de l’entorn, de l’instant.

 △ Direcció: Josep Maria Fàbregas

La coneguda actriu i pedagoga teatral Rosa 
Gamiz presenta una activitat de teatre única 
i vivencial amb un grup reduït d’infants i 
famílies. Aquesta activitat neix d’uns pe-
tits espectacles per a nens i nenes que van 
portar als teatres dels municipis La Perla 29 
i Oriol Broggi. Una experiència diferent que 

lectures dramatitzades

teatre vivencial 

Dissabte 
18 FEBRER

11 h i 12.15 h (dues sessions)

Espai Cultural Casa 
de les Vídues

Entrada gratuïta

Cal fer inscripció prèvia a 
www.culturallagostera.cat

ens acosta al fet teatral, primer explicant la 
història de Cyrano i després amb un petit 
taller de teatre.

Activitat dirigida a nens i nenes d’entre 5 
i 10 anys.
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ARTS ESCÈNIQUES
Abraham i Samuel
TEATRE PIMPINELLA DE LLAGOSTERA

Noucents, el pianista 
de l’oceà
CASCAI TEATRE

30 i 31 MARÇ 
1 i 2 ABRIL

Dijous, divendres i 
dissabte a les 20.30 h, 
diumenge a les 19 h

Teatre Casino Llagosterenc

8 €

Entrades anticipades a 
www.ticketara.com, Llibreria 
Sureda, Joieria Català i una 
hora abans a la taquilla.

La mestressa i el mosso, el patró i l’obrer 
farciran les escenes a ritme de comèdia per 
desvelar-nos els seus mons, tan llunyans i 
tan propers. Amb astúcies, enginys, ironies, 
enganys, complicitats i recels, baralles i ria-
lles ens deixaran descobrir les seves enre-
vessades històries. En definitiva, les vides... 
La vida on cada dia cal triar qui ets i com ets.

 △ Autor: Victor Uriel Haïm
 △ Traducció: Guillem Jordi Graells Andreu
 △ Intèrprets: Joaquim Aiguabella i Imma Petit
 △ Direcció: Arnau Aiguabella
 △ Disseny escenografia: Teatre 
Pimpinella de Llagostera

 △ Construcció escenografia: Pep Pico
 △ Vestuari: Encarnita Moreno
 △ Fotografies: Lluís Izquierdo
 △ Tècnic llum i so: Roser Noguera

 △ Direcció i interpretació: Marcel Tomàs
 △ Direcció musical i arranjaments: 
Adrià Bauzó

 △ Músics: Aleix Cansell (piano), Xavi Molina 
(saxos i clarinet), Andreu Vilà (Vibràfon 
i bateria), Adrià Bauzó (saxos i baix).

Danny Boodmann TD Lemon és el protago-
nista de Noucents, el monòleg d’Alessandro 
Baricco. Un curiós, particular i fascinant 
personatge que ens atraparà amb la seva 
increïble història. És, en paraules del seu 
autor, un conte per llegir en veu alta, una 
autèntica posada en escena. Cascai Teatre 
porta als escenaris aquesta romàntica his-
tòria d’un pianista excepcional, un viatge 
per la música popular de principis del segle 
XX: Ragtime, Blues, Dixieland… Marcel 
Tomàs i Adrià Bauzó fan tàndem i uneixen 
talent, juntament amb un quartet de músics 
extraordinaris ens presenten aquest espec-
tacle que fusiona música i teatre. Noucents 
és també un concert que farà les delícies 
tant dels amants de les bones històries com 
de la bona música.

Diumenge 
16 ABRIL

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 € / 6 €

Entrades anticipades a 
www.ticketara.com

teatre

monòleg - concert

http://www.ticketara.com
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ARTS ESCÈNIQUES
Una paret de vidre
LAURA PONS

Diner negre
CIA. PUNT I APART

Dissabte 
29 ABRIL

19.30 h

Teatre Casino Llagosterenc

3 €

Entrades anticipades al 
Casino Llagosterenc

L’actriu llagosterenca Laura Pons, gra-
duada en interpretació a l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de 
Barcelona, ens presenta una peça de teatre 
documental i dansa. Un projecte artístic al 
voltant del sistema alimentari. 

 △ Creació i interpretació: Laura Pons
 △ Ajudant de direcció: Sara Quiñonero 
 △ Organitza: Casino Llagosterenc

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

Després de l’èxit de públic de les represen-
tacions de l’any passat, la companyia Punt 
i apart torna amb dues noves funcions de 
“Diner negre”. Aquesta comèdia  esboja-
rrada 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 

teatre i dansa

teatre

Dissabte 
6 MAIG
diumenge 
7 DE MAIG

Dissabte a les 20 h 
Diumenge a les 18 h

Teatre Casino Llagosterenc

8 €

Entrades anticipades a Llibreria 
Sureda i Casino Llagosterenc 
a partir del dia 24 d’abril

“He parlat amb 15 treballadors de granges 
perquè m’expliquessin quina és la seva re-
lació amb els animals i què n’opinen de la 
situació actual de la producció d’aliments. 
He visitat granges, he entrat en alguna de 
les seves cases i conegut les seves famílies. 
Us convido a una reflexió feta a partir de tes-
timonis reals, una petita mostra de les veus 
d’aquells que m’han parlat i d’aquells que no 
solem escoltar.”

Després de la representació hi haurà un 
petit col·loqui on tothom està convidat a 
participar.

una quantitat sucosa de diners. Diàleg ple 
de tocs d’humor on els seus protagonistes 
tenen un objectiu: fer passar una bona es-
tona a l’espectador.
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Vols 
jugar?
per Carnaval
LA DONA DEL SAC

La dona del sac ja ha arribat! En Bombo i en 
Clap (els bessons Balsach) vénen damunt 
del tàndem ben carregats de contes, jocs i 
cançons.

Vols jugar? és el primer espectacle par-
ticipatiu que engloba tot l’univers creatiu 
que han anat acumulant a través dels anys 
compartint molts moments amb famílies 
d’arreu. Vols jugar? és un espectacle on 
no només es “consumeix” cultura, sinó on 
també s’ofereix un espai per crear-la con-
juntament. Aquest projecte va dirigit a un 
públic molt concret i sorprenent: les famí-
lies! Vine a viure el Carnaval amb La dona 
del sac!

Dissabte 
25 FEBRER

12 h

plaça Catalunya

Gratuït

Memi Sillah Group

Dissabte 
4 MARÇ

20 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 € / 6 €

Entrades anticipades a 
www.ticketara.com

MÚSICA

música jamaicana

espectacle familiar 

Cantant i trompetista, Memi Sillah va ini-
ciar la seva carrera musical en el món de 
la música jamaicana amb projectes propis 
i participant amb diferents artistes i enre-
gistraments. El concert que ens oferirà és 
una clara aposta per la tradició de la música 
d’arrels negres i per la innovació de la fusió 
d’estils. El grup està format per cinc músics 
que utilitzen els ritmes caribenys i les har-
monies del jazz per fer-ne una mescla dolça 
i sofisticada.
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MÚSICA
Les Roselles
ANASTASIIA BREZDEN I CARME PALAHÍ

Diumenge 
9 ABRIL

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 € / 6 €

Entrades anticipades a 
www.ticketara.com

Les Roselles són un duet líric de veu i piano, 
format per la mezzosoprano Carme Palahí 
i la pianista Anastasiia Brezden, totes dues 
residents a Sant Feliu de Guíxols, que ofe-
riran un recital conformat per lied francès, 
òpera, bel canto i música de cambra.

música de cambra

Trobada sardanista “Aplec”
LA PRINCIPAL DE LLOBREGAT I LA FLAMA DE FARNERS

Dilluns 
10 ABRIL

17 h

plaça Catalunya

Gratuït

sardanes

La Principal de Llobregat, fundada el 1929 a 
Cornellà de Llobregat, és una cobla d’un alt 
nivell musical que gaudeix d’un reconegut 
prestigi avalat per més de 90 anys d’història. 
El 2004 va rebre la creu de Sant Jordi.  

La Flama de Farners va fer la seva presen-
tació pública l’any 1981 en el decurs dels 
actes de proclamació de Santa Coloma de 
Farners com a ciutat pubilla de la sardana. 
Des de llavors ha anat fent camí, progressant 
en qualitat, i ampliant i diversificant la seva 
oferta musical.

https://ca.wikipedia.org/wiki/1929
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cornell%C3%A0_de_Llobregat
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MÚSICA

Dissabte 
28 GENER

20 h

Teatre Casino Llagosterenc

8 € / 5€

Entrades anticipades a 
www.ticketara.com

Festival Espurnes

Sigil of the eye
SEEDS COMPANY (COMPANYIA JOVE DE COBOSMIKA)

5, 12 i 13 MAIG

plaça del Castell (5 maig) 
parc de l’Estació (12 i 13 maig)

El Festival Espurnes celebra la sisena edició 
els dies 12 i 13 de maig de 2023.  Un cap de 
setmana de música i activitats per a tota la fa-
mília al parc de l’Estació de Llagostera. El fes-
tival, organitzat per Sotrac i La Tornada, vol 
ser un aparador cultural on el públic pugui 
passar el dia, gaudir de la millor música en 
un ambient familiar i descobrir noves pro-
postes.

Aquest any hi haurà la novetat d’un con-
cert inaugural a la plaça del Castell el di-
vendres 5 de maig.

SEEDs és el programa de formació i des-
envolupament professional de CobosMika 
Company en l’Art del Moviment, que té 
com a objectiu transmetre la filosofia i l’ex-
periència de la companyia a una nova ge-
neració de ballarins. El programa ha estat 
desenvolupat pels directors artístics de Co-
bosMika, Olga Cobos i Peter Mika.

festival de música

dansa

 △ Coreògraf: Peter Mika

DANSA
Aquesta peça de dansa està inspirada en la 
idea “secret versus sagrat” dues paraules 
molt presents en la mitologia. Sempre 
tendim a ocultar els nostres secrets i a 
amagar allò que és sagrat. Com a individus 
aquests dos conceptes representen el jo més 
íntim en relació amb els altres éssers hu-
mans. És aquesta naturalesa oculta la que 
el coreògraf ens transmet a través del cos i 
moviment dels ballarins, amb un llenguatge 
íntim, sensible i alhora amb molta força i 
personalitat.



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-

gramació 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.

 △ Organitza: Casino Llagosterenc

Gordon i Paddy
A PARTIR DE 5 ANYS

Al sostre 
del món
A PARTIR DE 6 ANYS

Diumenge 
8 GENER

17 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4 €

Dissabte 
4 FEBRER

17 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4 €

El cap de policia del bosc Gordon està a punt 
de retirar-se i ha de trobar un nou assistent. 
Paddy, una ratolineta intel·ligent amb un 
gran sentit de l’olfacte, sembla ser la candi-
data adequada. Junts han de resoldre l’últim 
cas de Gordon: el misteri de les glans desa-
paregudes de l’esquirol. Podria ser la guineu 
qui se les ha endut? Gordon i Paddy aviat ho 
esbrinaran. Una pel·lícula sobre l’amistat 
entre generacions, l’intercanvi de coneixe-
ments i la importància de no fer cas de les 
conclusions massa ràpides.

 △ Durada: 62 minuts

 △ Durada: 81 minuts

1882. Sant Petersburg. Sasha, una joveneta 
de l’aristocràcia russa, ha estat sempre fas-
cinada per la vida aventurera del seu avi, 
Olukin. Explorador famós, va fer construir 
un magnífic vaixell trencaglaç, el Davai, que 

cinema infantil 

cinema infantil 

no ha tornat de la seva darrera expedició a 
la conquesta del Pol Nord. Sasha decideix 
partir cap al Gran Nord seguint la pista del 
seu avi per tal de recuperar el famós vaixell.
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La mama 
és pura 
pluja
A PARTIR DE 6 ANYS

Dissabte 
8 ABRIL

17 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4 €
 △ Durada:  60 minuts

La Jana és una nena de 8 anys forta i espavi-
lada que té moltes ganes que arribi el Nadal, 
però aquest any l’haurà de passar amb la 
seva àvia, ja que la seva mare necessita un 
descans. Per la seva banda, la petita Violeta 
no s’hauria imaginat mai vivint al Palau de 
Versalles, i menys amb el seu oncle Regis! 
Totes dues protagonistes es trobaran amb 

CINEMA CINEXIC
El cargol i la balena
A PARTIR DE 3 ANYS

Diumenge 
5 MARÇ

17 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4 €

 △ Durada: 57 minuts

Amb esperit inquiet i ganes de descobrir 
món, un petit cargol s’embarca en un viatge,  
a la cua d’una balena geperuda, a través dels 
mars. Però un dia, la balena perd el rumb i 
acaba encallada a una badia aïllada. Com ho 

cinema infantil 

cinema infantil 

farà el petit cargol per rescatar-la? Una bo-
nica història d’una amistat improbable que 
ens farà recórrer els indrets més sorpre-
nents i màgics del món submarí.

situacions que no entraven als seus plans, 
però aprendran a viure-les amb optimisme 
i alegria. Dues boniques històries plenes de 
màgia i tendresa que aborden la gestió de les 
emocions dels més petits de la casa.

Dels productors de pel·lícules com El 
Grúfal, Zog i La rata pirata, arriba aquesta 
nova aventura acompanyada de tres curtme-
tratges tocats pel poder del mar.
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CINEMA CINEXIC

CINEMA CICLE GAUDÍ
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 estable 
de sales a Catalunya que porta 10 pel·lícules 
catalanes l’any, una cada mes, a un centenar 
de poblacions de tot el territori. Arriba allà 
on la ciutadania no té un accés fàcil a l’oferta 
en pantalla gran, ja sigui per manca de sala 
de cinema o bé per absència de programació 
catalana a les sales de cinema properes.

La voluntat que hi ha darrere aquest projecte 
és promoure el consum de cinema català a 
tot el territori de llengua catalana, presti-
giar la cinematografia feta aquí i fomentar 
un hàbit de consum en el públic, facilitant-li 
l’accés a les històries que més directament 
l’interpel·len.

cinema

Jacob, Mimi i els 
gossos del barri
A PARTIR DE 6 ANYS

Diumenge 
14 MAIG

17 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4 €

 △ Durada: 70 minuts

En Jacob Ocell viu a la ciutat i somia con-
vertir-se en arquitecte com el seu pare. Un 
dia, el pare, que sempre va atrafegat, ha de 
marxar per negocis durant uns dies i el noi 
haurà de passar una setmana sencera amb 
la seva cosina Mimi i el seu oncle Àguila al 
barri antic de Riga, Maskachka. Tan bon 
punt hi arriba, un ric home de negocis co-
mença a excavar el parc central per transfor-
mar-lo i edificar-hi nous gratacels. En Jacob 

cinema infantil 

i la Mimi decideixen aturar el projecte. El cas 
és que tan sols poden fer-ho amb l’ajut d’una 
colla de gossos de carrer que… poden parlar!
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CINEMA CICLE GAUDÍ
42 segundos

Diumenge 
29 GENER

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

 △ Direcció: Dani de la Orden i Àlex Murrull
 △ Guió: Carlos Franco
 △ Intèrprets: Álvaro Cervantes, Jaime 
Lorente, Tarik Filipovic, Cristian Valencia

Olimpíades 1992, Barcelona. L’equip es-
panyol de waterpolo no passa pel seu millor 
moment i necessiten un cop d’efecte que 
arribarà en forma d’un entrenador exigent 
amb unes tècniques de treball més que 
questionables. A més, a l’equip es respira 
rivalitat entre els seus dos líders: Manel Es-
tiarte i Pedro García Aguado. Però gràcies a 
l’esforç, el treball en equip i el suport dels 
aficionats, les seves esperances es materia-
litzaran en èxit.

Versió original en castellà (amb part de 
diàlegs en català).

Un año y 
una noche
Diumenge 
26 FEBRER

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

Ramon i Céline són una parella jove que es 
troba al local Bataclan de París la nit del 13 de 
novembre de 2015. Durant l’assalt terrorista 
aconsegueixen refugiar-se al camerino dels 
músics. En sortir ja no seran els mateixos, 
i no saben si ho tornaran a ser… Adaptació 
cinematogràfica basada en el llibre Pau, 
amor i Death Metal, de Ramon González, 
supervivent de l’atemptat terrorista a la sala 
de concerts Bataclan de París.

Versió original francesa amb subtítols en 
català.

 △ Direcció: Isaki Lacuesta
 △ Guió: Isa Campo, Isaki Lacuesta, Fran Araújo
 △ Intèrprets: Nahuel Pérez Biscayart, Noémie 
Merlant, Quim Gutiérrez, Alba Guilera, 
Natalia de Molina, C. Tangana, Enric Auquer

cinema

cinema
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CINEMA CICLE GAUDÍ
Suro
Diumenge 
26 MARÇ

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

Una parella jove, l’Elena i l’Ivan, hereta una 
explotació de suro a l’Alt Empordà. Com a 
propietaris forasters somien amb construir 
una vida justa i sostenible, però descobriran 
que els seus ideals xoquen de cara amb la 
imperiosa necessitat de guanyar diners. Co-
mencen aquesta vida neorural i s’enfronten 
a la duresa de les peculiaritats de la lleva del 
suro en un entorn que els posarà a prova.

El film es va estrenar a Secció Oficial del 
Festival Internacional de Cinema de Sant 
Sebastià 2022. Va rebre el premi FIPRESCI, 
el premi Irizar a la millor pel·lícula basca i el 
premi Euskal Gidoigileen Elkartea.

 △ Direcció: Mikel Gurrea
 △ Guió: Mikel Gurrea i Francisco Kosterlitz
 △ Intèrprets: Vicky Luengo, Pol 
López, Ilyass El Ouahdani

cinema

Altres sessions:  30 ABRIL / 21 MAIG

CINEMA DOCUMENTAL
Diumenge 
19 FEBRER

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

Gratuït

Apaiz 
kartzela
(LA PRESÓ DELS CAPELLANS)

Franco i El Vaticà van pactar la creació l’any 
1968 de la Presó Concordatària de Zamora 
amb el propòsit de recloure aquells cape-
llans que es van manifestar en contra de la 
repressió de la dictadura franquista.

Cinquanta anys després, quatre capellans 
bascos i catalans faran una visita a la presó 

documental

on van estar reclosos. Allà recordaran les vi-
vències esdevingudes durant aquells anys: el 
túnel que van fer per escapar, les vagues de 
fam, el motí... i la solidaritat entre ells. Una 
història desconeguda, una història oblidada.

Versió original en català.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Suro
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Empord%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Neoruralisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cinema_de_Sant_Sebasti%C3%A0_2022
https://ca.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cinema_de_Sant_Sebasti%C3%A0_2022
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El projecte Contenidor Artístic neix com a 
espai de trobada amb el millor talent local, 
sinònim de cultura genuïna cuinada a foc lent.

Propostes valentes i personals que posen 
en connexió els talents llagosterencs amb la 
programació cultural del municipi.

Samba du France
GRAU TORRES

Recital del dia de la dona
MONTSE VILA I LLUÍS SUBIRANAS

Divendres 
3 FEBRER

21 h

Espai Cultural Casa 
de les Vídues

Gratuït

Divendres 
10 MARÇ

21 h

Espai Cultural Casa 
de les Vídues

Gratuït

Caminem sobre la mort dels que ens han 
acompanyat fins aquí. Amor és deixar que 
allò que estimes camini per sobre teu, cap a 
la seva pròpia llibertat. Els gats estan obses-
sionats amb els peus.

La dansa butoh és un art performatiu con-
temporani que sorgeix al Japó després de la 
Segona Guerra Mundial de necessitat d’en-
tendre el cos i la dansa d’una altra manera, 
fugint de l’estètica de la dansa occidental i 
del productivisme de la societat capitalista. 
S’inspira en el subconscient, el món oníric, 
l’ombra del cos i la societat, allò invisible: tot 
el que no veiem sota la imposició de la llum. 
Una dansa que s’apropa a la bellesa de la vida 
en la seva totalitat.

Després de l’espectacle s’obrira un espai 
de col·loqui.

Tot serà mentida. Ens imaginarem quina 
fou la música que va apassionar a grans es-
criptores conegudes o no tan conegudes. 
Posarem banda sonora a la seva obra per 
acostar-nos a elles des d’un pla menys intel.
lectual i més emocional. El nostre petit ho-
menatge a un seguit de dones artistes i cata-
lanes a partir de la seva pròpia veu i música 
de contrabaix.

dansa Butoh

recital

Samba du France. Caminar és fer un pas cap 
a allò desconegut. Abandonar per sempre 
el lloc en ens trobem de peu i caure en un 
desequilibri que ens guia. Aquesta guia és la 
bellesa que ens mou inevitablement cap a la 
nostra pròpia mort.
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CONTENIDOR ARTÍSTIC
Concert 
Nit dels 
Museus
GUILLEM CARMONA

Dissabte 
20 MAIG

21 h

Can Caciques

Gratuït
Per amenitzar l’acte i el sopar de la Nit 
dels Museus comptarem amb l’actuació de 
Guillem Carmona, músic llagosterenc que 
acompanyat de la guitarra ens oferirà ver-
sions de clàssics de les últimes dècades.

concert

ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA poesia

Arrimat, festival de poesia de Llagostera, 
és un projecte transversal que neix l’any 
2021, en plena pandèmia, per tal d’apropar 
la poesia en les seves múltiples vessants. 
Reivindica el valor de les petites coses, 
d’allò que no fa fressa però que cala en-
dins. El valor de la paraula, de l’escriptura, 
de la lletra com a mitjà de comunicació i 
d’evasió. Un festival que busca retrobar-nos, 
arrimar-nos i compartir el plaer i la funció 
essencial de la literatura i la poesia a les 
nostres vides.
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ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERA
Recitats, jocs de falda 
i breus contes rimats
JUDITH NAVARRO

TALLER PER A FAMÍLIES AMB 
INFANTS D’1 A 3 ANYS

Creació 
de Haikus
ANNA M. VILA I 
CRISTINA SIMON

TALLER FAMILIAR PER A 
INFANTS A PARTIR DE 10 ANYS

Recital i 
exposició 
de Haikus

Divendres 
17 MARÇ

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Places limitades. 
Cal inscripció prèvia 
contactant amb la biblioteca.

Divendres 
17 MARÇ

de 18 a 19.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Places limitades. 
Cal inscripció prèvia a 
www.culturallagostera.cat

19.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Jocs de falda, de mans, de dits, recitats, 
breus contes rimats... i altres jocs per saltar 
i dansar. El joc, el ritme i el vincle afectiu 
són la plataforma sobre la qual descansa la 
primera literatura (oral), de caràcter majori-
tàriament tradicional, dels nadons.

El Haiku és un poema-imatge que ens 
permet despertar la imaginació i crear pe-
tites composicions literàries juntament 
amb una imatge plàstica de gran creativitat.

Aquest taller, pensat per a infants i famílies, 
ens introduirà en el món del Haiku a partir 
de la paraula, la imatge i la font principal: la 
natura. Collage, pintura i poesia ens esperen 
per realitzar el nostre primer Haiku inspirat 
en les estacions.

Juntament amb la lectura i presentació del 
poemari Sota un cirerer a càrrec d’Anna-
Maria Vila, s’exposaran i es recitaran les obres 
treballades durant el taller familiar de Haikus.

taller 

taller 
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ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERA
Enric Casasses: 
Marrameus i 
marramaus
“VERITATS QUE VOLIEN FUGIR, IDEES QUE PASSEN VOLANT, 
VERSOS I COSES, POEMES I QUASI POEMES, RIMES I 
RITMES, O NO, I TOT DE VIVA VEU I EN PERSONA.”

Fira d’editorials de poesia

Dissabte 
18 MARÇ 

12 h

Espai Cultural Casa 
de les Vídues

Gratuït

Dissabte 
18 MARÇ 

de les 16 a les 19.30 h

plaça Catalunya

Gratuït

Enric Casasses i Figueres és poeta, autor 
d’una obra genuïna i inclassificable, rapsode 
de prolífica activitat recitadora i traductor 
i col·laborador amb diverses editorials. La 
seva poesia beu de diverses fonts, heterogè-
nies i variades. De la cultura rock dels anys 
setanta als poetes trobadorescos medievals, 
de la psicodèlia a la mística, dels romàntics 
anglesos als alternatius nord-americans, 
dels moviments avantguardistes europeus 

Parades d’editorials especialitzades en la 
publicació de poesia i espai per a la presen-
tació de llibres.

recital

als poetes barrocs. Que l’oralitat n’és un dels 
trets característics ho demostra el fet que ha 
recitat sense aturador sempre. El juliol de 
2012 va rebre el Premi Nacional de Cultura 
de Literatura, en reconeixement a la seva 
trajectòria, i el 2020 el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes.

fira
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ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERA

Blowing
MÚCAB DANS

Diumenge 
19 MARÇ 

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4,5 €

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

Ara mateix en el món, en aquest precís 
moment, deuen estar volant milions i mi-
lions de desitjos que volen fer-se realitat. 
Demanem desitjos de moltes maneres dife-
rents; bufant les espelmes el dia del nostre 
aniversari, veient passar un estel fugaç, 
bufant una pestanya, tirant una moneda 
a un pou o bufant una flor de dent de lleó. 
Desitgem moltes coses, en molts moments 
de la nostra vida, però... on van a parar 
aquests desitjos? Es compleixen? Qui els fa 
possibles?

A Blowing viurem el viatge d’una petita 
espora que té una missió: complir el desig 
de la Yuri. Un viatge a través del vent, ple 
d’aventures i situacions en què trobarem les 
respostes a totes aquestes preguntes… o no!

Un espectacle visual, poètic i innovador, on 
la dansa, la música en directe i la tecnologia 
ens convidaran a volar per un món fantàstic, 
màgic i absurd.

No sé com 
gloses

Vine a gaudir de l’enginy de la glosa, la màgia 
del teatre i la bellesa de la música tradi-
cional. Descobreix la riquesa de la cançó 
improvisada en un espectacle vibrant que 
reuneix glosa de Mallorca i de Menorca, amb 
cant d’estil valencià, nyacres de l’Empordà, 
corrandes i garrotins de Lleida…

Dissabte 
18 MARÇ

20 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 € / 6 €

Entrades anticipades a 
www.ticketara.com △ Veus: Mireia Mena, Hilari Alonso

 △ Acordió diatònic: Marçal Ramon
 △ Direcció: Joan Antoni Sunyer
 △ Idea i producció: David Coll

 △ Creació: Múcab Dans i Toni Mira
 △ Direcció escènica: Toni Mira
 △ Coreografia: Toni Mira, Irina Martínez i 
Guille Vidal-Ribas

 △ Composició musical: Dani Campos
 △ Ballarins: Irina Martínez i Guille Vidal-Ribas
 △ Músic: Joan Laporta

concert

espectacle familiar 

http://www.mucabdans.info/
http://www.tonimira.com/
http://www.bacum.info/index.php/ca/nosaltres/equip/irina-martinez
http://www.bacum.info/index.php/ca/nosaltres/equip/joan-laporta
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Un poema 
a la porta 
de casa
MERITXELL YANES I 
DAVID PLANAS

Regala un poema recitat a la porta de casa! 
Els actors David Planas i Meritxell Yanes 
trucaran a la porta de la persona a qui vul-
gueu fer el regal i li recitaran un poema. 
Podeu triar el text o deixar-vos aconsellar 
pels actors, només cal que proposeu l’autor 
o la temàtica.

poesia

tallerARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERA

Dilluns 
20 MARÇ
Dimarts 
21 MARÇ

de 18 a 20 h

A domicili

Gratuït

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Caixes de 
salvament
A CÀRREC DE MANUEL 
MORANTA

TALLER PER A ADULTS A 
PARTIR DE 16 ANYS

Diumenge 
19 MARÇ 

d’11 a 14 i de 16 a 18 h

Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol

10 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Cada alumne realitzarà una Caixa de Sal-
vament a partir del tema que triï. Una 
Caixa de Salvament és un recipient que 
guarda en el seu interior recursos per a una 
cura metafòrica.

OBJECTIU
Aprofitar la força poètica de la caixa i de la 
seva especial naturalesa per a donar forma 
i fons a una idea abstracta. Aprendre eines 
comunicatives de la poesia visual, tècniques 
de narrativa, recursos per a trobar una veu 
pròpia i formes de simplificació i materia-
lització d’idees complexes. Tutoritzaré tot 
el procés des de la conceptualització a l’exe-
cució de la caixa.

PROGRAMA
La caixa. Filosofia de la ‘caixa’. La caixa com 
a artefacte poètic. Exemples de caixes en 
l’art i el disseny.

Ecceïtat. Introducció a la conceptualització 
visual des de la introspecció i la individuació.

Poesia visual. Recursos comunicatius i ex-
pressius de la poesia visual. Figures retòri-
ques. Presentació de referències de creadors 
visuals.

Unboxing. Els alumnes presenten les seves 
caixes i es valoren en grup.

http://www.culturallagostera.cat
http://www.culturallagostera.cat
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Nit màgica i poètica 
de peluixos a la 
biblioteca
Tornem a convidar als peluixos dels nens i 
nenes de Llagostera a passar una nit màgica 
i POÈTICA a la Biblioteca, descobrint llibres 
bonics, suggerents i plens de poesia!

I què heu de fer? Només heu de portar a la 
Biblioteca el vostre peluix preferit i es que-
darà a passar una nit plena de sorpreses a la 
sala infantil de la Biblioteca!

Durant la tarda del dilluns 20 de març, els 
nens i nenes podran deixar els seus pe-
luixos a la Biblioteca.

La recollida dels peluixos es farà la tarda 
del dimarts 21 de març, de 16 a 20 h.

ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERA

Dilluns 
20 MARÇ
Dimarts 
21 MARÇ

de 16 a 20 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Poemes 
del món
Dimarts 
21 MARÇ 

19 h

Teatre Casino Llagosterenc

Gratuït

Acte dedicat a la poesia i a la intercultu-
ralitat, on persones de diferents orígens i 
procedències llegiran, recitaran i cantaran 
textos i cançons en les seves llengües. Serà 
una mostra de la diversitat lingüística de 
la nostra terra que sempre ha estat d’aco-
llida, posant de manifest la riquesa cultural 
d’aquest intercanvi.

Amb la col·laboració del Servei Comarcal 
de Català del Gironès (CPNL)

poesia

descoberta 
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ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERA

Un pati 
al cap
LA POESIA VISUAL D’EN 
MANUEL MORANTA

exposició

recital i música

4 MAR - 15 ABR

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

La Sala de Can Roure

Gratuït

Poesia eròtica de la 
cabília algeriana
A CÀRREC DE KAISSA OULD BRAHAM 
(AMAZIC) I MASSINISSA AÏT-AHMED

SESSIÓ ESPECIAL DE CLUB DE LECTURA

Dijous 
23 MARÇ 

20 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Recital a càrrec de Kaissa Ould Braham 
(amazic) amb acompanyament musical de 
Massinissa Aït-ahmed, autor, compositor i 
instrumentista nascut a Algèria que canta i 
toca música folk de la seva terra.

Kaissa Ould Braham és una filòloga i pe-
riodista de la Cabília. Des del 2008 viu als 

Països Catalans, acollida pel PEN català a 
causa de la persecució lingüística, ètnica i 
religiosa de què és objecte. En l’actualitat 
continua amb l’activisme a favor de la de-
mocràcia, la llibertat del poble amazic i els 
drets de les dones.

El pati és l’espai clos i descobert a l’inte-
rior d’un edifici, un espai viscut de records 
i oblits, la recreació d’un univers.

En aquesta exposició, l’autor tracta d’ex-
plicar el món a través dels espais delimitats i 
les parts aïllades del cos. D’alguna forma sent 
el cap, els braços, els ulls, les cames contra 
les habitacions, els patis, els calaixos, les pis-
cines buides. El cos contra la geometria. 

Manuel Moranta
Tarragona, 1979. Llicenciat en Dret. Director 
creatiu i poeta visual. El seu treball se centra 
en la conceptualització, l’argumentació i la 
síntesi. Escriu i pinta aforismes en els que 
la paraula cedeix la meitat del seu país al 
dibuix. Aquest llenguatge li serveix per ex-
plicar idees universals a partir de coses in-
significants. 

Treballa amb tinta xinesa, acrílic, pedra i 
fusta. S’expressa en un estil primitiu que 
busca la síntesi màxima. Mescla l’anècdota, 
l’humor, el dibuix conceptual i el món dels 
signes.
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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 desembre.

De sobte 
pensa 
en mi
DE JORDI DAUSÀ

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

Dijous 9 MARÇ

20 h

Biblioteca Julià Cutiller

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

Amb la col·laboració del Servei 
de Biblioteques de la Diputació 
de Girona

Lectura 
fàcil
DE CRISTINA 
MORALES

Dimecres 25 GENER

TARDA - 18.30 h

Sala polivalent del 
Centre Cultural Can Roig

Dijous 26 GENER

NIT - 21 h

Biblioteca Julià Cutiller

Les 
lleialtats
DE DELPHINE DE VIGAN

Dimecres 26 ABRIL

TARDA - 18.30 h

Sala polivalent del 
Centre Cultural Can Roig

Dijous 27 ABRIL

NIT - 21 h

Biblioteca Julià Cutiller

Temporada 
de 
huracanes
DE FERNANDA 
MELCHOR

Dimecres 24 MAIG

TARDA - 18.30 h

Sala polivalent del 
Centre Cultural Can Roig

Dijous 25 MAIG

NIT - 21 h

Biblioteca Julià Cutiller

Panza de 
burro
DE ANDREA ABREU

Dimecres 28 JUNY

TARDA - 18.30 h

Sala polivalent del 
Centre Cultural Can Roig

Dijous 29 JUNY

NIT - 21 h

Biblioteca Julià Cutiller

club de lectura per a adults



LLIBRES I LLETRES

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 reu-
neixen mensualment per parlar 
i expressar-ne les seves opinions 
i reflexions.

L’objectiu fonamental d’aquestes 
trobades és la construcció i man-
teniment d’uns hàbits lectors 
sòlids dels infants per a tota la 
vida. El Club de lectura infantil 
està dirigit per Judith Navarro 
Royo, mediadora en foment de 
la lectura i educació literària.

Club de 
lectura 
per a 
infants

Canción de 
navidad
DE CHARLES 
DICKENS I ROBERTO 
INNOCENTI (IL.)

Dilluns 16 GENER

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Snap-
dragon
DE KAT LEYH

Dilluns 13 FEBRER

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Versos 
perversos
DE ROALD DAHL I 
QUENTIN BLAKE (IL.)

Dilluns 13 MARÇ

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Y rieron 
los malos: 
fábulas 
amorales
DE ELLEN HOLMBOE 
I KRISTIAN ESKILD 
JENSEN (IL.)

Dilluns 3 ABRIL

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

248 
funerals 
i un gos
extraor-
dinari
DE DEBORAH WILES

Dilluns 15 MAIG

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Lectura 
especial 
centenari 
Josep 
Vallverdú
Dilluns 12 JUNY

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

club de lectura per a infants 

Llagostera / gener - juny 2023
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LLIBRES I LLETRES
Parlem llegint
PRESENTACIÓ DEL CLUB DE LECTURA

Sessió de presentació del club de lectura 
adreçat a aprenents de nivell bàsic de català, 
a càrrec de l’escriptora i docent Núria Martí 
Constans. 

Més informació a la Biblioteca. 

Amb la col·laboració del Servei comarcal 
del Català del Gironès (CPNL)

Dijous 
19 GENER

10:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Ratolins 
de conte
A CÀRREC D’UMPALUMPA

PER A INFANTS A 
PARTIR DE 3 ANYS

Què feia en Frederick mentre la resta de ra-
tolins treballava? Que potser somiava? Quin 
és el secret del ratolinet? Com s’ho farà en 
Cesc per pujar fins la lluna? I la rateta pre-
sumida? Acabarà a la panxa del gat al final 
del conte? Preguntes que només podràs res-
pondre si véns a sentir tendres històries de 
ratolins!

Dimarts 
31 DE GENER

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Preferiblement amb 
inscripció prèvia contactant 
amb la biblioteca.

presentació

hora del conte 
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LLIBRES I LLETRES hora del conte 

hora del conte 

Contestoltes!
A CÀRREC D’ÍNGRID DOMINGO

PER A INFANTS A PARTIR DE 3 ANYS

Sabeu què voleu ser de grans? Si encara no 
ho sabeu no patiu. El senyor Prudenci ho va 
descobrir ja de gran i gràcies al Carnaval. Poc 
s’ho pensava!

I si parlem de Carnaval també hem de parlar 
del dijous gras i de truites!

Us heu preguntat mai quin sentit té ser una 
truita de patates i ceba? Per estrany que 
sembli, per ella existir només té sentit si se la 
menja algú, però i si ningú se la vol menjar?

Un últim conte servirà per divertir-nos amb 
disfresses! La festa està servida! Bona nit i 
bon profit!

Dins del bagul que acompanya la conta-
contes en sortiran els personatges, la música 
i les disfresses que desfilaran per la sessió.

Dimarts 
28 FEBRER

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Preferiblement amb 
inscripció prèvia contactant 
amb la biblioteca.

Biblio 
què…?
A CÀRREC DE DE 
PEPA CONTES

PER A PÚBLIC INFANTIL 
A PARTIR DE 4 ANYS

La biblioteca, un espai de possibilitats in-
finites. Cada llibre és una finestra al món, 
una nova oportunitat per créixer, aprendre, 
conèixer, viure, imaginar, viatjar… Contes 
que tenen com a personatge o com a esce-
nari la biblioteca, on s’esdevenen situacions 
insòlites. M’hi voleu acompanyar?

Dimarts 
28 MARÇ

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Preferiblement amb 
inscripció prèvia contactant 
amb la biblioteca.
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LLIBRES I LLETRES
El drac 
del riu
A CÀRREC D’EVA GONZÁLEZ

PER A INFANTS A 
PARTIR DE 4 ANYS

Dimarts 
25 ABRIL

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol

Gratuït

Preferiblement amb 
inscripció prèvia contactant 
amb la biblioteca.

El drac del riu és un conte tradicional, amb 
prínceps i princeses, reis i reines, fades i 
mags, bruixes i bruixots, pirates, un drac, 
un riu, uns gats… que introdueix els nens i 
nenes en el màgic món de la representació 
teatral.

hora del conte 

hora del conte 

El secret de l’esquirol
A CÀRREC DE LA COMPANYIA LA SAL D’OLOT

PER A INFANTS A PARTIR DE 3 ANYS

Dimarts 
23 MAIG

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Preferiblement amb 
inscripció prèvia contactant 
amb la biblioteca.

Pel bosc córrer un esquirol maldestre, 
però de molt bon cor, i unes oques ben llo-
ques que volen tenir pollets. L’esquirol farà 
d’amagat els seus esforços perquè les oques 
facin realitat el seu somni. Però no tot serà 
bufar i fer ampolles: les emocions, els en-
surts i les sorpreses estan garantides.
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LLIBRES I LLETRES contes a 4 grapes 

contes a 4 grapes 

Del sol a la lluna
A CÀRREC DE CARMINA RABASSEDAS

PER A INFANTS DE FINS A 3 ANYS

Del sol a la lluna és una sessió on cada 
dia podem explicar una història diferent, 
perquè quan surt el sol al matí no sabem mai 
què pot passar. Xerrant i cantant, la Baba 
Margarida i en Jan ens les explicaran.

El que és segur que farem és escoltar una 
bona història i cantar les cançonetes que 
coneixem tots des que érem infants. Tant les 
més conegudes com les que amb el temps 
han quedat dins d’un calaix.

Divendres 
13 GENER

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Aforament limitat: 
cal inscripció prèvia 
contactant amb la biblioteca.

Divendres 
12 MAIG

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Aforament limitat: 
cal inscripció prèvia 
contactant amb la biblioteca.

Contes sobre la pell
A CÀRREC DE BAMBÚ ÉS JOC

PER A INFANTS DE FINS A 3 ANYS

Els Contes sobre la pell són la combinació 
perfecta entre la part més lúdica del mas-
satge infantil i la part més afectiva dels 
contes. 

 En el contes sobre la pell, les nostres mans es 
poden convertir en animals grans i petits, en 
pluja i neu, en pintors i cuiners... tot trans-
metent als infants contes breus a través de 
la pell, el sentit que més desenvolupat tenen 
en aquesta etapa.
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LLIBRES I LLETRES
Viatgem 
amb 
Peter Sís
LABORATORI DE LECTURA A 
CÀRREC DE KARO KUNDE

PER A INFANTS A 
PARTIR DE 6 A 9 ANYS 
ACOMPANYATS D’UN ADULT

El cavaller Floïd. 
Biografia de Joan B. 
Cendrós
INTERVINDRAN GENÍS SINCA, AUTOR DEL LLIBRE, 
I LAURA CENDRÓS, FILLA DEL BIOGRAFIAT

Divendres 
19 MAIG

17:30 h

Sala polivalent del Centre 
Cultural Can Roig

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Aforament limitat: 
cal inscripció prèvia 
contactant amb la biblioteca.

Dijous 
9 FEBRER

19:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Gimcana cooperativa que porta a través dels 
àlbums biogràfics de l’autor, a partir de di-
versos mapes dels llibres, per tal de conèixer 
més a fons els viatges dels personatges. A 

llegint en família 

presentació de llibre

mesura que avança la gimcana aconseguiran 
peces del trencaclosques del mapa de vida de 
l’autor que finalment permet reconstruir la 
seva vida a partir dels coneixements adqui-
rits en el joc.

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

La biografia apassionant de J.B. Cendrós 
(Barcelona, 1916-1986), l’empresari del po-
pular Floïd (el pioner dels after-shave), però 
sobretot un dels mecenes i activistes cultu-
rals més importants que hagi donat Cata-
lunya. Descobridor del talent de creadors 
com Terenci Moix, Cendrós fou promotor 
del Premi Sant Jordi (1959) i de la tradicional 
Nit de Santa Llúcia, es va implicar en la Nova 
Cançó, en la creació de la Gran Enciclopèdia 
Catalana, en el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes i en una llista inacabable d’accions 
que han fet de Catalunya el país que és avui.
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LLIBRES I LLETRES exposició

presentació de llibre

Cendrós, el mecenes 
desconegut

7 - 22 FEBRER

Horari habitual de 
la biblioteca

Biblioteca Julià Cutiller

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Petita exposició que fa un recorregut per la 
vida i obra de Joan B.Cendrós i Carbonell 
(Barcelona 1917 - 1986).

El fabricant 
de records
MARTÍ GIRONELL PRESENTA LA SEVA DARRERA NOVEL·LA

Dijous 
23 FEBRER

19:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Organitza: 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

El fabricant de records és una novel·la his-
tòrica basada en personatges i fets reals que 
ha guanyat el 55è Premi Prudenci Bertrana 
de novel·la. Relata el viatge ple de peripècies 
del fotògraf ambulant Valentí Fargnoli, que 
en les primeres dècades del segle XX, amb 
la seva bicicleta, recorre el país retratant la 
vida. La seva trajectòria brillant el porta, fins 
i tot, a fotografiar el casament d’Alfons XIII, 
un fet que li canviarà la vida per sempre.

Amb la col·laboració de la Llibreria Sureda

Amb la col·laboració del Servei de Biblio-
teques de la Diputació de Girona
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El temps 
de les 
grans 
pedres
LA CISTA DE LA ROCA 
D’IVET I EL MEGALITISME 
A CADIRETES

Diumenge 
26 MARÇ

12 h

Can Caciques

Gratuït

Matinal de 
megàlits
RUTA PER CONÈIXER LA 
RIQUESA MEGALÍTICA QUE 
HI HA A L’ENTORN DEL PUIG 
DE LES CADIRETES 
(LLAGOSTERA / TOSSA DE MAR)

Diumenge 
2 ABRIL

9.30 h
sortida des de l’aparcament 
del passeig Romeu

10 h
sortida des de l’entrada 
al camí de Cadiretes

14 h
dinar

Massís de Cadiretes

Cal reserva prèvia per a qui 
es vulgui quedar a dinar.

Per a més informació: 
972 80 54 36 
cancaciques@llagostera.cat

Durant aquesta sortida es visitaran diversos 
monuments megalítics d’aquest sector 
(cistes, menhirs, paradòlmens i roques amb 
gravats) i s’explicarà les troballes arqueolò-
giques que s’hi ha fet, i també com eren els 
rituals funeraris i les formes de vida de les 
societats prehistòriques que els varen cons-
truir durant el Neolític, el Calcolític i l’Edat 
del Bronze (3400-700 aC). 

Opció de dinar al santuari de Sant Grau

El 2013 es va excavar aquesta cista (III mil·lenni 
a.C.) que no havia estat mai espoliada i per tant 
estava en perfecte estat de conservació.

De l’excavació d’aquest monument funerari 
se’n va desprendre que el difunt estava dis-
posat sobre un enllosat de pedra que es va 
trobar intacte. L’aixovar funerari el formaven 
peces de collaret, ceràmica i cinc ganivets 
de sílex de grans dimensions. L’anàlisi del 

pol·len ha permès saber que el difunt va ser 
cobert amb una gran quantitat de flors d’es-
tepa blanca. El monument estava envoltat i 
cobert per un túmul. Aquest monument ens 
serveix de pretext per descobrir el ric patri-
moni d’època megalítica  que es conserva a la 
serra de Cadiretes.

exposició temporal

ruta

La visita serà guiada per Xavier Niell, his-
toriador i arqueòleg, especialista en pre-
història



Llagostera / gener - juny 2023

PATRIMONI presentació llibre

visita guiada

El molí de 
baix de 
Can Moner

Visita guiada al molí de baix, un dels tres 
molins propietat de Can Moner, situat al 
costat del mas. És l’únic molí de Ridaura que 
es va modernitzar el 1903 amb una màquina 
de vapor que va permetre augmentar la pro-
ductivitat. El testimoni més visible d’aquest 
moment és la xemeneia de rajols.

Diumenge 
30 ABRIL

10.30 h

Can Moner de Ridaura

Gratuït

Inscripció prèvia a 
cancaciques@llagostera.cat 
o bé al 972 80 54 36

Destí: 
Llagostera
LA MIGRACIÓ DELS 
ANYS 50 ALS 70

Dissabte 
22 ABRIL

20 h

Sala de Plens

Gratuït

Entre finals dels anys quaranta i principis 
dels setanta, un gran volum de població es 
va desplaçar des dels pobles del sud d’Es-
panya cap a Catalunya. A Llagostera l’any 
1970 un 10,4% de la població era nascuda a 
Andalusia. 

A partir de la documentació que conservem 
a l’Arxiu Municipal on trobem plànols de 
la farinera podrem entendre l’edifici de la 
fàbrica i conèixer les parts que s’han con-
servat fins al dia d’avui.

En aquest llibre Mireia Malagón i Dausà 
relata, a partir del testimoni de més de 
20  llagosterencs arribats entre 1947 i 1973, 
uns fets que van colpir moltes famílies, van 
transformar Llagostera i van ser l’inici d’un 
mestissatge que s’ha perllongat en el temps.

mailto:cancaciques@llagostera.cat
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PATRIMONI
La Nit dels museus 
a Can Caciques

Jornada de portes 
obertes de la reserva 
de Can Caciques

Can Caciques se suma a la Nit dels Museus, 
una iniciativa francesa que data del 1999 amb 
dimensió europea des de l’any 2005. Actual-
ment la Nit dels Museus està promoguda pel 
Consell d’Europa.

Es proposa una manera diferent per visitar 
els museus fora d’horari (de nit) i amb pro-
postes com actuacions musicals, teatrals i 
literàries. 

Aquest any us proposem una visita guiada a 
l’exposició temporal El temps de les grans 
pedres a càrrec de Xavier Niell, que mos-
trarà eines i ceràmica del neolític i ens farà 
una demostració d’encendre foc. Tot seguit, i 
per qui ho desitgi, es podrà gaudir de música 
en directe tot sopant al pati de Can Caciques.

A la reserva, el magatzem de Can Caciques, 
podreu veure les peces de les col·leccions 
municipals que no formen part de l’expo-
sició permanent. Us convidem a visitar les 
més de 2.000 peces inventariades de temà-
tica arqueològica i etnològica, i veureu com 
es gestionen per assegurar-ne la conser-
vació.

Dissabte 
20 MAIG

19 h
activitat per a tots 
els públics

21 h
sopar i concert

Can Caciques

Venda anticipada de 
tiquets pel sopar.

Per a més informació:  
cancaciques@llagostera.cat 
o bé 972 80 54 36

sopar i concert

portes obertes

Dilluns 
29 MAIG

de 10 a 13 h

La Reserva 
(c. Major, 12)

Gratuït

mailto:cancaciques@llagostera.cat


Llagostera / gener - juny 2023

PATRIMONI

Jornada 
de portes 
obertes 
a l’Arxiu 
Municipal
DIA INTERNACIONAL 
DELS ARXIUS

El dia 9 de juny els arxius d’arreu del món ce-
lebren el Dia Internacional dels Arxius que 
commemora la creació del Consell Interna-
cional dels Arxius de la UNESCO el 1948.

Des de l’Arxiu Municipal ens adherim a la 
celebració obrint les portes de les nostres 
instal·lacions per donar a conèixer aquests 
equipaments i el patrimoni documental que 
s’hi custodia.

Dissabte 
10 JUNY

de 10 a 14 h

Visites guiades 
10 h, 11.30 h i 12.30 h

Arxiu Municipal 
(pl. del Mercat, 5)

Gratuït

Visita al 
Castell de 
Montagut
TERCERA INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA AL 
CASTELL DE MONTAGUT

Dimarts 
30 MAIG

10 h - 1r grup
11.30 h - 2n grup

Castell de Montagut

Gratuït

Cal reserva prèvia a 
cancaciques@llagostera.cat 
o bé al 972 80 54 36

L’objectiu d’aquesta campanya és acabar d’ex-
cavar l’habitació situada al peu de la torre 

El dimarts de Festa Major us oferim la pos-
sibilitat de visitar l’excavació mentre els ar-
queòlegs hi estan treballant.

 △ La visita serà d’uns 30-45 minuts

visita guiada

portes obertes

L’Arxiu Municipal, situat a la plaça del 
Mercat número 5 des de desembre de 1991, 
és l’encarregat d’organitzar i gestionar la 
documentació administrativa produïda 
per l’Ajuntament de Llagostera. Al llarg 
dels temps, per donació o per cessió del 
propietari, s’han aplegat altres fons docu-
mentals del nostre terme, fons d’entitats i 
associacions, fons personals, fons comer-
cials i d’empresa i fons patrimonials. Es 
conserva documentació des del s.XIII fins a 
l’actualitat.
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Plantes silvestres. 
La flora local oblidada

Activitats paral·leles a l’exposició:

Plantes silvestres. La flora local oblidada 
té com a objectiu treure de l’oblit els usos 
tradicionals de la flora local i recuperar un 
coneixement ancestral que es relaciona de 
manera més sostenible amb el seu entorn. 
Una exposició per fer valer el patrimoni 
natural i cultural de les nostres contrades, 
i recuperar i popularitzar els usos que els 
nostres avantpassats donaven a les plantes 
silvestres. Creiem que amb aquesta inicia-
tiva podem contribuir de manera participa-
tiva i compartida a no menystenir el llegat 
popular de les nostres comunitats i reivin-
dicar-lo en una societat que necessita la 
memòria col·lectiva per poder florir.

21 GEN - 25 FEB

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

La Sala de Can Roure

Endevina 
les plantes
CONCURS

En aquesta exposició volem que gaudeixis 
d’una experiència participativa. Per això 
et proposem que endevinis quines són les 
plantes silvestres que ha il·lustrat Marta 
Bellvehí en aquest mural expositiu. Són 
trenta-dues plantes, que trobem en el nostre 
entorn, acompanyades d’una pista que ens 
explica per a què s’han utilitzat popular-
ment. Omple la butlleta que trobaràs a l’ex-
posició i converteix-te en l’Homo sylvestris 
de Llagostera. El guanyador o guanyadora 
del concurs s’emportarà un menú degus-
tació per a dues persones.

Diumenge 
5 FEBRER

d’11 a 12.30 h

3 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Més informació dins l’apartat 
Tallers artístics - pàg. 42

Diumenge 
5 FEBRER

de 10 a 13 h

5 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Més informació dins l’apartat 
Tallers artístics - pàg. 43

Fes el teu 
herbari
TALLER FAMILIAR PER A 
INFANTS A PARTIR DE 6 ANYS

Il·lustració 
botànica
TALLER PER ADULTS A 
PARTIR DE 16 ANYS

exposició
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EXPOSICIONS

exposició

Plantes 
silvestres 
medicinals
TALLER D’ETNOBOTÀNICA 
REMEIERA PER ADULTS 
A PARTIR DE 16 ANYS

Mira el teu 
voltant
PASSEJADA BOTÀNICA 
EN FAMÍLIA

Solucionari 
del concurs
CLOENDA

Teresa Puértolas i Joan Puig ens parlaran de 
remeis per als refredats, el mal de coll, la grip, 
la febre i per prevenir les malalties que ens 
acompanyen a l’hivern i faran una demostració 
de com elaborar aquests remeis populars.

Esbatanem els ulls perquè el nostre entorn 
quotidià està ple de petits tresors silvestres. 
En aquesta passejada us volem descobrir 
aquelles plantes silvestres que conviuen 
amb nosaltres i que moltes vegades ens 
passen desapercebudes. Hi ha qui es pensa 
que són males herbes, però no us ho cregueu 
pas. Veniu i descobrireu un món oblidat! 
Passejada guiada per Llagostera en flor.

Després de totes aquestes setmanes inten-
tant endevinar quines plantes formen el 
mural de flora local descobrirem el solucio-
nari del concurs i el més important: desco-
brirem qui és la persona que ha identificat 
més plantes silvestres i es converteix, així, 
en l’Homo sylvestris de Llagostera.

Diumenge 
29 GENER

de 10 a 13 h

Casa de les vídues

5 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Diumenge 
19 FEBRER

a les 11 h

punt de trobada: 
Casa de les Vídues

Dissabte 
25 FEBRER

es publicarà el guanyador/a 
a les xarxes socials

Un pati al cap
LA POESIA VISUAL D’EN MANUEL MORANTA

El pati és l’espai clos i descobert a l’inte-
rior d’un edifici, un espai viscut de re-
cords i oblits, la recreació d’un univers.

En aquesta exposició, l’autor tracta d’ex-
plicar el món a través dels espais delimitats i 
les parts aïllades del cos. D’alguna forma sent 
el cap, els braços, els ulls, les cames contra 
les habitacions, els patis, els calaixos, les pis-
cines buides. El cos contra la geometria. 

4 MAR - 15 ABR

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

La Sala de Can Roure

Gratuït

Exposició inclosa dins 
Arrima’t. Festival de poesia 
de Llagostera - pàg. 26

activitats paral·leles a l’exposició
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EXPOSICIONS
Temps líquids
ENRIC BOIX

22 ABR - 20 MAIG

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

La Sala de Can Roure

Vivim temps líquids, d’incertesa, flexibles, 
volubles. Comencem de zero constantment i 
renunciem al pensament a llarg termini, en 
l’amor, en l’àmbit laboral, en les amistats… 

El moviment, braços i mans que recorren la 
pell en danses invisibles, és líquid. El color, 
que es dilueix en el l’aigua i acaba en el 
paper, la pell de l’art, és líquid. I l’erotisme, 
creador de fluxos que s’abracen i trans-
porten el plaer, també és líquid. Un triangle 
d’elements que tanca el cercle.

Treballs 
d’alumnes
de l’Escola 
d’Art Pere 
Mayol

Vides 
arxivades
LA MEMÒRIA DELS 
LLAGOSTERENCS

27 - 30 MAIG

de 12 a 14 h i de 17 a 20 h

La Sala de Can Roure

3 - 30 JUNY

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

Sala de Can Roure

Recull de treballs fets pels alumnes de l’Es-
cola d’Art al llarg del curs 2022-2023

Els documents conservats a l’Arxiu Muni-
cipal de Llagostera ens parlen de la vida 
dels llagosterencs. Fotografies, cartells, pro-
grames de mà, documents textuals en paper  
o en pergamí… cada document té un prota-
gonista i una història per explicar.

Mogut pels contratemps i renascut en les di-
ficultats, aquesta mostra neix durant l’època 
pandèmica. En la meva obsessió per di-
buixar a gent del meu entorn, real o virtual, 
la renovació ha estat constant i l’interès, 
passatger. L’ahir ja és passat, antic, vell.

Inauguració 
3 JUNY - 12 h

Més de 900 ml de documentació, 63 fons 
documentals, 60.000 registres, 4.024 car-
tells i programes de mà, 8.314 fotografies…
Aquesta exposició vol mostrar l’Arxiu avui, 
més de 30 anys després de la inauguració de 
l’equipament el 15 de desembre de 1991.

exposicions



TALLERS ARTÍSTICS
Les 
emocions
A CÀRREC DE CARMELA 
LLOBET I GEÒRGIA BONELL

TALLER FAMILIAR A 
PARTIR DE 3 ANYS

Diumenges 
16 ABR / 14 MAIG 

D’11 a 12.30 h

Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol

3 € / taller

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

El món emocional és un món ple d’enigmes. 
Les emocions resulten d’allò més invisibles 
pels ulls. Treballarem amb fils invisibles que 
ens uneixen. Les coses que no es veuen ni es 
poden tocar les podem sentir, ballar, pintar, 
retallar i cosir. Obrir i tancar portes a través 
de la música, olors i colors. Pintar amb les 
dues mans alhora, cosir una abraçada que 
s’ha trencat, ballar un paisatge que ens dóna 
pau i riure’s d’un ensurt dins del llençol.

Amb aquests tallers volem acompanyar als 
infants a sentir, expressar i a posar nom a 
les mateixes emocions.

tallers familiars

Fes el teu 
herbari 
A CÀRREC DE LOURDES RAL

TALLER FAMILIAR A 
PARTIR DE 6 ANYS

El follet 
il·luminat
Taller de 
barrets per 
Carnestoltes
A CÀRREC D’EVA MOTAS 
I CARMELA LLOBET

TALLER FAMILIAR A 
PARTIR DE 3 ANYS

Diumenge 
5 FEBRER

D’11 a 12.30 h

Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol

3 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Treballarem amb fruits i fulles, i farem la 
nostra pròpia premsa. Basat en l’herbari 
d’Emily Dickinson.

Diumenge 
12 FEBRER

D’11 a 12.30 h

Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol

3 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Aquest any ens farem un barret ben espe-
cial, d’aquells que et fan demanar desitjos. 
Hi posarem llum, a mode de secret, siluetes 
que es convertiran en ombres i ho deco-
rarem tot amb coses de la natura.
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TALLERS ARTÍSTICS
Il·lustració 
botànica
A CÀRREC DE MARTA 
BELLVEHÍ, AUTORA DE 
LES IL·LUSTRACIONS DE 
L’EXPOSICIÓ PLANTES 
SILVESTRES. LA FLORA 
LOCAL OBLIDADA

TALLER PER A ADULTS A 
PARTIR DE 14 ANYS

Diumenge 
5 FEBRER

De 10 a 13 h

Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol

5 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Taller de dibuix on aprendrem a observar la 
natura i a transmetre la bellesa de les flors i 
les plantes dels nostres boscos al paper.

No és necessari tenir un nivell alt de dibuix 
per participar al taller

Llibre 
d’artista i 
traç cal·li-
gràfic
A CÀRREC DE CRISTINA SIMON

TALLER PER A ADULTS A 
PARTIR DE 14 ANYS

Diumenge 
7 MAIG

De 10 a 13 h

Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol

5 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Ens introduïm a l’edició artística a partir de 
la pràctica cal·ligràfica expressiva amb eines 
de diferents tipus: des de les més tradicio-
nals fins a d’altres més experimentals que 
podem crear pròpiament. Posarem l’atenció 
en el procés i l’experimentació del traç cal·li-
gràfic. Treballarem diferents tècniques de 
composició gràfica i cal·ligràfica, per trobar 
un format d’edició en paper o plegat-cosit, 
on poder registrar la nostra creativitat i els 
nostres traços.

tallers per adults
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TALLERS ARTÍSTICS

Diumenge 
19 MARÇ

D’11 a 14 i de 16 a 18 h

Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol

10 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Caixes de 
Salvament
A CÀRREC DE MANUEL 
MORANTA, AUTOR DE 
LES POESIES VISUALS DE 
L’EXPOSICIÓ UN PATI AL CAP

TALLER PER ADULTS A 
PARTIR DE 16 ANYS

Cada alumne realitzarà una Caixa de Sal-
vament a partir del tema que triï. Una Caixa 
de Salvament és un recipient que guarda en 
el seu interior recursos per a una cura me-
tafòrica.

OBJECTIU
Aprofitar la força poètica de la caixa i de la 
seva especial naturalesa per a donar forma 
i fons a una idea abstracta. Aprendre eines 
comunicatives de la poesia visual, tècniques 
de narrativa, recursos per a trobar una veu 
pròpia i formes de simplificació i materia-
lització d’idees complexes. Tutoritzaré tot 
el procés des de la conceptualització a l’exe-
cució de la caixa.

PROGRAMA
La caixa. Filosofia de la ‘caixa’. La caixa com 
a artefacte poètic. Exemples de caixes en 
l’art i el disseny.
Ecceïtat. Introducció a la conceptualització 
visual des de la introspecció i la individuació.
Poesia visual. Recursos comunicatius i ex-
pressius de la poesia visual. Figures retòri-
ques. Presentació de referències de creadors 
visuals.
Unboxing. Els alumnes presenten les seves 
caixes i es valoren en grup.

taller per adults
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Alimentació saludable 
en l’etapa escolar
A CÀRREC D’ANNA BUTIÑACH CODINA, 
NUTRICIONISTA I COACHING NUTRICIONAL

ADREÇADA A EDUCADORS I FAMÍLIES AMB 
INFANTS D’ENTRE 6 I 16 ANYS

Xerrada en la qual s’aprofundirà en con-
ceptes sobre l’alimentació i hàbits salu-
dables d’infants i joves. S’explicarà com 
elaborar un àpat complet i com dissenyar 
un menú setmanal.  També es tractarà l’eti-
quetatge nutricional, els mites més populars 
i recomanacions sobre possibles combina-
cions d’esmorzars i berenars.

Amb taller paral·lel per a infants.

Diumenge 
22 GENER

D’11 a 13 h

Casa de les vídues

Gratuït

Amb la possibilitat de tallers 
paral·lels per als infants: 
Racons artístics - pàg. 44

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Tallers per 
a infants 
paral·lels a 
les xerrades

A la mateixa hora 
de cada xerrada

Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol

3 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Racons 
artístics
A CÀRREC DE L’ESCOLA 
D’ART PERE MAYOL

PER A INFANTS A 
PARTIR DE 3 ANYS

II JORNADES EDUCACIÓ I FAMÍLIA

xerrada
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EDUCACIÓ
Límits per 
créixer
A CÀRREC D’ALBA 
CUNILL GARTMANN, 
PSICÒLOGA INFANTO-
JUVENIL, GRUPANALISTA 
I PSICOMOTRICISTA

ADREÇADA A EDUCADORS 
I FAMÍLIES AMB INFANTS 
D’ENTRE 2 I 10 ANYSXerrada en què es parlarà de la importància 

que tenen els límits en el desenvolupament 
de la persona i concretament en la 
construcció de la individualitat. Tractarà 
sobre el rol i les funcions paternes i maternes 
i el seu  sentit i importància.

Diumenge 
5 MARÇ

D’11 a 13 h

Casa de les vídues

Gratuït

Amb la possibilitat de tallers 
paral·lels per als infants: 
Racons artístics - pàg. 44

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Videojocs i família
Són compatibles els interessos dels 
infants, amb els valors que com a pares 
i mares els volem transmetre?
A CÀRREC DE DÍDAC GAMBAU VINYALS I ALBERT MUÑOZ TRUJILLO

Xerrada informativa sobre els videojocs 
i la possibilitat de fer-ne un ús raonable 
i responsable. A partir de la pròpia 
experiència, tant com a usuaris de videojocs 
com a pares d’usuaris, tractarà sobre com 
acompanyar infants i joves en aquest món. 
Inclourà la presentació d’eines de control 
parental per a videojocs i consoles.

Dídac Gambau Vinyals i Albert Muñoz 
Trujillo són fundadors i dinamitzadors 
de l’Associació Zen & Game Llagostera, 
entitat dedicada a oferir un espai i 
l’equipament logístic perquè els seus usuaris 
i associats puguin gaudir del joc de consoles 
en un entorn sa, respectuós, competitiu i 
familiar.

Diumenge 
19 MARÇ

D’11 a 13 h

Casa de les vídues

Gratuït

Amb la possibilitat de tallers 
paral·lels per als infants: 
Racons artístics - pàg. 44

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

ADREÇADA A FAMÍLIES 
AMB INFANTS I JOVES 
A PARTIR DE 8 ANYS

xerrada

xerrada
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ARTS ESCÈNIQUES
Espectacle de màgia
A CÀRREC D’EDUARD JUANOLA

Espai 
jugar en 
família

Espectacle de màgia per presentar i 
dinamitzar el Voluntariat per la llengua 
(VxL), programa que pretén fer créixer l’ús 
del català mitjançant la conversa. Juanola és 
el protagonista dels vídeos que acompanyen 
la campanya “Quan parles fas màgia”, amb 
aquesta metàfora, es vol posar èmfasi en el 
fet que un aspecte clau del programa, ja que 
els participants del VxL veuen com la vida 
els canvia màgicament a partir d’un millor 
coneixement i una més gran fluïdesa en l’ús 
del català.

Espai situat a la Llar del pensionista, 
adreçat a famílies amb infants de 0-6 anys, 
equipat amb jocs i material divers. Es tracta 
d’un espai per aprendre a compartir, per 
estimular els infants i gaudir jugant amb 
ells, per transmetre actituds i valors, i per 
promoure la diversitat i la riquesa del joc.

L’espai està obert els dilluns i divendres 
de 17 a 19 h. Es pot fer ús de tot el material 
que hi ha disponible, però és indispensable 
recollir-ho abans de marxar.

Dissabte 
4 MARÇ

A les 17 h

Casa de les vídues

Gratuït

Tallers previstos:

Dilluns 
27 MARÇ

De 17.30 a 19 h

Llar del pensionista

3 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Vine a l’Espai jugar en família i gaudeix 
fent la mona!

Dilluns 
24 ABRIL

De 17.30 a 19 h

Llar del pensionista

3 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

A l’Espai jugar en família aprendrem a fer 
unes galetes delicioses. T’hi apuntes?

Fem la mona
TALLER FAMILIAR PER A 
INFANTS DE 0 A 6 ANYS

Galetes del 
Ramadà
TALLER FAMILIAR PER A 
INFANTS DE 0 A 6 ANYS

jugar en família

voluntariat per la llengua



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

Servei d’Educació
pl. Llibertat, 1 • T. 972 83 19 95
educació@llagostera.cat
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	Rosa Andreu

	Berta, la caputxeta 3a generació
	Cia. T-Gràcia

	Engrunes de petites lectures per ser feliç
	Amics del Teatre de Llagostera

	Cyrano, un petit espectacle
	Rosa Gamiz

	Abraham i Samuel
	Teatre Pimpinella de Llagostera

	Noucents, el pianista de l’oceà
	Cascai Teatre

	Diner negre
	Cia. Punt i apart

	Jacob, mimi i els gossos del barri
	Concert Nit dels Museus
	Guillem Carmona


