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VENDA D’ENTRADES
Les entrades de tots els espectacles no són 
numerades.

Entrades disponibles des d’una hora abans a la 
taquilla del teatre per als espectacles de teatre, 
música i cinema.

Entrades disponibles des de mitja hora abans 
a la taquilla del teatre per als espectacles 
familiars.

VENDA ANTICIPADA
Les entrades anticipades dels espectacles 
de teatre, música es podran adquirir durant 
la setmana de la funció a l’oficina del Servei 
d’Atenció Ciutadana.

Venda d’entrades anticipades dels espectacles 
destacats a: www.tincticket.com

No hi haurà venda anticipada d’entrades dels 
espectacles familiars.

L’organització es reserva el dret de modificar 
els punts de venda anticipada en funció de 
l’espectacle.

ENTRADES A 
PREU REDUÏT

TEATRE, MÚSICA I CINEMA
• Menors de 18 anys i majors de 65 anys.

• Voluntaris per la Llengua i alumnes del CPNL 
mostrant acreditació.

• Joves amb Carnet CLV.

• Entrada gratuïta als espectacles de teatre per 
als alumnes de l’aula de l’ETG a Llagostera, i 
als espectacles de música per als alumnes de 
l’Escola de Música de Llagostera.

ESPECTACLES FAMILIARS
• Entrada gratuïta per als infants menors de 2 

anys.

• Entrada gratuïta per als infants que facin 
anys el mateix mes de l’espectacle.

• Entrada gratuïta per als alumnes de l’aula de 
l’ETG a Llagostera.

• 10% de descompte per a les famílies 
nombroses.

Aquests descomptes poden variar en funció de 
l’espectacle.

CULTURA 2019

OCTUBRE
DESEMBRE
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CULTURA 
I ESPEC-
TACLES

 XERRADA 

1869-2019. 
150 ANYS 
DE LLUITA 
REPUBLICANA: 
ELS CASOS 
D’ISABEL VILA I 
PERE CAIMÓ
A CÀRREC D’ANTONI STRUBELL

Divendres, 4 d’octubre

20 h

Local Social “La Caixa”

Gratuït

Xerrada amb motiu del 200 aniversari del 
naixement de Pere Caimó i el 150è del famós Foc 
de la Bisbal, la més important confrontació per 
la República del XIX a les comarques de Girona. 
La xerrada parlarà de la sindicalista i republicana 
Isabel Vila i del polític republicà Pere Caimó, 
tot fent una reflexió sobre la relació que tenen 
aquests fets històrics amb la Catalunya d’avui.

 TEATRE 

ISABEL CINC 
HORES AL FOC 
DE LA BISBAL
CARME SANSA

Dissabte, 5 d’octubre

21 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 €

Entrades anticipades a www.tincticket.com
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Isabel Cinc Hores relata l’extraordinària història 
d’Isabel Vila (Calonge 1843-Sabadell 1896). Va 
ser la primera dona sindicalista catalana i 
coratjosa activista d’un món industrial dominat 
pels homes. Molts anys abans de la llegendària 
sindicalista americana Emma Goldman, Isabel 
Vila ja exercia un insubornable i controvertit 
lideratge social en l’àrea sindical, republicana 
i educativa. Ella marca l’aspiració a la llibertat 
i a la plenitud de drets –personals i col·lectius 
– que l’Europa d’avui encara s’inhibeix d’oferir-
nos. Del seu exemple –genialment representat 
per l’actriu Carme Sansa-  ens n’hem d’enorgullir 
tots. És una visita al passat que ens parla 
plenament del present.

 ESPECTACLE FAMILIAR 

LA PRINCESA 
EN TEXANS
CIA. SGRATTA

Diumenge, 6 d’octubre 

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 €

Al país del Poble Sec fa temps que no hi plou, 
i per acabar-ho d’arreglar, un terrorífic drac es 
beu la poca aigua que raja de la Font Dolça. 
Aconseguirà la princesa Maribel fer fora el drac? 
Ho aconseguirà el cavaller? Arribarà finalment 
l’aigua al poble?

Prepareu-vos perquè dos peculiars venedors 
ambulants ens explicaran aquesta fantàstica 
llegenda. Coneixerem una princesa molt 
especial, que amb l’ajuda d’una pila de 
personatges divertits, ens ensenyaran que 
l’important no és qui ets, sinó com ets.

Una obra de teatre familiar per trencar estereotips 
i fer-se un tip de riure.

 CAFÈ TEATRE  
 LES NITS DE LES VÍDUES 

TOT SOL... 
I NÚVOL
CIA. LEPUANT

Divendres, 18 d’octubre 

21 h

Espai Cultural Casa de les Vídues

3 €
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Espectacle inclòs dins la Xarxa Gironina de Cafè 
Teatre, el circuit d’espectacles de petit format a 
les comarques gironines. La Xarxa es va iniciar 
l’any 2010 a Sarrià de Ter i actualment va per la 
seva vuitena edició, oferint una programació 
estable d’octubre a juliol a diferents municipis 
de la demarcació.

Els eixos amb els quals es configura la proposta 
són una programació eclèctica que barreja 
diferents disciplines escèniques. Teatre de 
proximitat per gaudir dels espectacles prenent 
una copa.

Un pallasso, una cadira i una maleta. Quan estan 
sols s’aturen, seuen i contemplen. Ara fa sol, ara 
fa núvol, i ara sol... i núvol. Un pallasso innocent 
però conscient, que té qualsevol recurs per a 
combatre l’avorriment.

 TEATRE 

FUITA
DE JORDI GALCERAN

Diumenge, 20 d’octubre

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

8 €

La recaptació íntegra anirà destinada a la 
Fundació Josep Carreras.

A Isidre Galí, conseller d'Indústria i Energia de la 
Generalitat, li ha caigut el món a sobre. Acaba 
de dimitir del càrrec acusat de corrupció, la seva 
dona l'ha deixat pel periodista que ha destapat 
l'affair, i està tan desesperat que està a punt de 
posar fi a la seva vida. Però la casualitat posa en 
el seu camí la Vicenta, una venedora a domicili 
alegre i resolta, amb una situació personal difícil, 
que li farà canviar la perspectiva actual i tornar 
a il·lusionar-se. A partir d'aquest moment entren 
en joc una sèrie de persones que provocaran un 
cúmul de circumstàncies que el portaran a un 
final inesperat i molt diferent del que inicialment 
havia planejat.

Direcció: Encarnita González

Intèrprets: Joel Duran, Manel Enguídanos, Maria 
Antònia Garcia, Anna Oliva, Julià Xirgu

 CINEMA  
 CICLE GAUDÍ 

LA VIDA SENSE 
LA SARA AMAT

Diumenge, 27 d’octubre
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18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 €

En Pep està completament enamorat d'una noia 
de la colla del poble dels seus avis, la Sara Amat. 
Una nit d'estiu la Sara desapareix sense deixar 
cap rastre. Al cap d'unes hores en Pep se la troba 
amagada a la seva habitació. La noia li explica 
que ha fugit de casa i li demana de quedar-se 
amb ell. Encara que ell sap que el poble sencer 
l'està buscant, en Pep accedeix i es converteix en 
el seu protector i còmplice durant els últims dies 
abans que tots dos marxin del poble. El noi es 
veu obligat a viure una doble vida: ha de mentir 
a tothom i també ha de satisfer les demandes de 
la Sara, que el posarà a prova i el farà madurar de 
cop abans del final de l'estiu.

Direcció: Laura Jou

Guió: Coral Cruz

Estrena: juliol 2019

Durada: 75 min.

Públic: + 12

Repartiment: Biel Rossell, Maria Morera

 MÚSICA 

ESTÓMAC
CLARA PEYA

Diumenge, 10 de novembre

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 €

Entrades anticipades a www.tincticket.com

Pianista i compositora, Clara Peya és considerada 
una de les creadores més originals i úniques que 
han aparegut en els darrers temps en l’escena 
musical del país. Una biografia frenètica que 
transita entre la música, el teatre i l’activisme, 
i que aquest 2019 ha estat reconeguda amb 
el Premi Nacional de Cultura i amb el guardó 
a Millor disc de l’any per la crítica dels Premis 
Enderrock per Estómac (Satélite K, 2018).

Musicalment, és inclassificable: bascula entre la 
música de cambra, el jazz, el pop i l’electrònica, 
mantenint com a centre de gravetat el piano.

Ella és energia i sentiment en estat pur, sense 
deixar de banda el crit i el compromís amb la 
llibertat. Una personalitat artística contagiosa 
i torrencial que en directe es despulla, es 
transforma i s’escampa per tot l’escenari i més 
enllà. La seva forma personal de tocar ha fet que 
sigui considerada una de les pianistes catalanes 
més escèniques i transgressores.
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 CAFÈ TEATRE  
 LES NITS DE LES VÍDUES 

IN
COMPANYIA ES CIRC

Divendres, 15 de novembre

21 h

Espai Cultural Casa de les Vídues

3 €

“Tinc la impressió de ser lliure només quan 
faig girar aquesta clau. Just allà on els que 
estan tancats són els altres”. Humor gestual i 
malabars còmics.

 ESPECTACLE FAMILIAR 

RITA, LA 
RÍNXOLS I ELS 
TRES ÓSSOS
BINIXIFLAT

Diumenge, 17 de novembre

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 €

Els núvols, rossos i blaus, ens porten a la caseta 
del bosc. Qui hi viu en aquella caseta misteriosa? 
Com és que hi ha tres plats, tres cadires, tres 
gots, tres llits? Uns grans, uns petits i els altres 
mitjans. I aquelles rates, què hi fan a la teulada? 
Ai, si ve el gat! La rínxols té por dels óssos,  no 
hi parla… I si per fi parlessin?  Què es dirien? Una 
adaptació del conte clàssic anglès Rínxols d’Or i 
els tres ossos per titelles de tija.

 CINEMA  
 CICLE GAUDÍ 

ME LLAMO 
VIOLETA

Diumenge, 24 de novembre

19 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 €
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Als sis anys l’Ignacio va dir als seus pares: “Sóc 
una nena, em dic Violeta”. A través de la història 
de la Violeta, dels seus pares (les estrelles de 
cinema adult, Nacho Vidal i Franceska Jaimes) 
i d’altres famílies i joves transgènere, coneixem 
la complexitat del procés que afronten i els 
desafiaments que es troben pel camí.

Després del xoc inicial, els pares de la Violeta 
decideixen acompanyar-la en el llarg i difícil 
camí que la portarà, algun dia, a convertir-se 
en dona. Violeta, com molts altres nens i nenes 
transgènere, es topa amb molts desafiaments 
mèdics i legals. Encara que la percepció social 
de les persones transgènere a Espanya ha 
avançat poc a poc cap a una visió més oberta i 
tolerant, sovint, el procés està lluny de ser fàcil. 
Premi del públic i premi Amnistia Internacional 
al DOCSBARCELONA 2019. Secció especial 
documental al Festival de Málaga 2019.

Direcció: David Fernández de Castro, Marc 
Parramon

Guió: David Fernández de Castro

Música: Odil Bright

Fotografía: Anna Molins

Durada: 76 min.

 TEATRE 

L’HOME 
ORQUESTRA
PEYU

Dissabte, 14 de desembre

21 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 €

La recaptació íntegra anirà destinada a la 
Marató de TV3.

El disseny horrorós del cartell de L’Home 
Orquestra ja dóna moltes pistes del que vol 
ser aquest espectacle. En Peyu ha volgut fer 
d’alguna manera una paròdia-homenatge 
d’aquesta figura que tots hem vist actuar 
alguna vegada a la Festa Major del poble.

Aquests personatges que amb poca cosa - un 
teclat, unes bases midi de grans èxits de Perales 
o Rocío Jurado, una americana amb lluentons, 
confeti i molta voluntat - són capaços d’animar 
a tot un poble. A L’Home Orquestra en Peyu 
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fa un recull dels seus millors textos i els posa 
en escena amb el fil conductor de la pròpia 
Festa Major. L’objectiu de l’espectacle és que 
la gent que no pugui anar a tots els actes de 
la festa, amb una horeta vegi una mica de tot. 
Evidentment tot plegat només és una excusa 
perquè finalment pugui dur a terme la ironia i 
l’humor al que ens té acostumats. En Peyu en 
estat pur.

Guió i interpretació: Peyu

Direcció: Joan Roure

Disseny de llum: Dani Tort

 MÚSICA 

CONCERT DE 
NADAL DE 
L’ESCOLA DE 
MÚSICA DE 
LLAGOSTERA

Dijous, 19 de desembre

19 h

Teatre Casino Llagosterenc

Gratuït

Tradicional concert de Nadal dels alumnes de 
l’Escola de Música adreçat als familiars i al públic 
en general.

 CINEMA INFANTIL 

TOY STORY 4
Dissabte, 21 de desembre

17 h

Teatre Casino Llagosterenc

1 €

En Woody i en Buzz Lightyear s’estan adaptant 
a la seva nova llar amb la Bonnie quan una nova 
joguina entra en escena, en Forky, una forquilla-
cullera que pensa que el seu lloc al món és ser 
un estri per menjar. En aquesta quarta entrega 
de la saga reapareixen alguns dels personatges 
clàssics i se n’incorporen de nous.

Direcció: Josh Cooley

Pel·lícula d’animació de Disney-Pixar
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 ESPECTACLE FAMILIAR 

LA MÀQUINA 
MÀGICA
ANIMAMUNDI

Diumenge, 22 de desembre

17 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 €

L’Aurora teixidora i el Simón Fa-Sol viuen en 
un poble on tothom sap fer coses boniques i 
útils amb les seves mans. L’Aurora té un teler i 
sap teixir unes teles molt boniques. També sap 
cosir roba amb tela teixida. En Simón, que viu 
al pis del costat, té un piano i sap tocar unes 
cançons molt boniques. Mentre l’Aurora treballa 
al seu teler li agrada escoltar les cançons que 
toca en Simón. És un poble ple de vida i color. 
Tothom hi viu de manera tranquil·la i agradable, 
fins que un dia, palplantat al mig de la plaça, 
apareix un estrany aparell: la Màquina Màgica! 
Un homenatge amb ombres i titelles a les arts, 
als oficis i a les nostres mans, que saben fer 
tantes coses boniques i útils.

 CINEMA  
 CICLE GAUDÍ 

LITUS
Divendres, 27 de desembre

21 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 €

Fa tres mesos en Litus va morir en un accident 
de cotxe. La que era la seva xicota, dos amics 
seus i un antic company de grup de música, 
es reuneixen en el pis on vivia en Litus. El seu 
germà Toni els convoca a tots per donar-los 
alguna cosa que en Litus els va deixar abans 
de morir. Premi al millor actor de repartiment 
(Quim Gutiérrez) al Festival de Málaga 2019. 
Pel·lícula inaugural del BCN FILM FEST 2019.

Direcció: Dani de la Orden

Guió: Dani de la Orden, Marta Buchaca
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Fotografia: José Luis Bernal

Durada: 88 min.

Gènere: Drama

Repartiment: Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, 
Adrián Lastra, Miquel Fernández, Àlex García, 
Marta Nieto

I AL 
GENER...

 ÒPERA 

AIDA
AIDA, DE GIUSEPPE VERDI

Divendres, 31 de gener a les 20 h

Hora de sortida: 17.30 h
(aparcament El Carril)

Gran Teatre del Liceu

90.-€ (inclou entrada i bus)

Màxim: 40 persones

Inscripcions i pagament abans del 16 de 
gener a www.cocu.cat

Liceu al territori és un projecte del Gran Teatre 
del Liceu que vol acostar i fer gaudir l’òpera a 
tota la gent de Catalunya. Amb col·laboració amb 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera 
i Cocu-Associació Cultural, s’organitzarà un 
autobús per assistir a la representació de 
l’òpera escollida. Les localitats són a platea, amb 
visibilitat òptima i amb un descompte únic.

XERRADA SOBRE L’ÒPERA AIDA

Dimecres, 15 de gener

19 h

Sala polivalent de la Biblioteca Julià 
Cutiller

Gratuït, xerrada oberta a tothom
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ESCOLA 
D'ART 
PERE 
MAYOL

 EXPOSICIÓ 

DAVID 
VENTURA 
GREGORI

Dissabte, 21 de desembre a les 12 h

Del 21 de desembre al 12 de gener

Dissabtes, diumenges i festius de 17 a 
20 h

Sala d’exposicions del Local Social “La 
Caixa”

Retrospectiva d’obra pictòrica.

 EXPOSICIÓ DE VIDEO 

ANNA MITJÀ. 
SI FILMO ÉS 
PERQUÈ BALLO

Dissabte, 21 de desembre a les 13 h

Del 21 de desembre al 12 de gener

Dissabtes, diumenges i festius de 17 a 
20 h

La Sala de Can Roure

Si filmo és perquè ballo és una exposició de 
l’artista Anna Mitjà, que combina la dansa amb 
la realització audiovisual a través de part de 
la seva obra i arxiu de dansa filmada. A partir 
d’una doble projecció i d’un curtmetratge 
homònim, l’artista presenta la seva trajectòria 
de forma analítica tot mostrant en diàleg 
diferents fragments de vídeodanses o teasers 
de companyies com Impàs, Gelabert-Azzopardi, 
Meritxell Campos Olivé, entre d’altres. D’altra 
banda, el curtmetratge assaja sobre el títol de 
l’exposició i posa en relació la idea del cos que 
filma i el cos que balla de la pròpia artista.
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BIBLIO-
TECA 
JULIÀ 
CUTILLER

 EXPOSICIÓ 

PLUJA DE 
POESIA

Del 15 d’octubre al 4 de novembre

Horari d’obertura habitual de la biblioteca

Biblioteca Julià Cutiller

Aparador/exposició dedicada al foment de la 
poesia entre el públic infantil.

 ESPECTACLE FAMILIAR 

EL CONCERT 
MÉS PETIT
ALQUÍMIA MUSICAL

Dissabte, 26 d’octubre

10.30 h

Sala polivalent del Centre Cultural Can 
Roig 

Gratuït

El concert més petit és un viatge musical i 
sensorial que promou l'escolta, la participació, 
l'experimentació activa i la descoberta a 
partir d'audicions dinàmiques, jocs i diferents 
elements visuals. El repertori inclou cançons 
populars i temes clàssics de Johann Strauss, 
Txaikovski i Chopin, i també músiques i cançons 
pròpies. A El concert més petit hi ha una gran 
diversitat d'instruments, sons i timbres. Piano, 
saxo, acordió, melòdica, bols tibetans, didjeridú, 
timbal oceànic, timbal xamànic, xilòfons, carilló, 
koshis, petita percussió, veus, campanetes, 
cortineta... Experimentació i descoberta. 
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L'activitat ofereix molts espais de participació 
activa en què els infants exploren, experimenten 
i descobreixen instruments, ritmes i sons.

Per a infants de 0 a 7 anys.

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller

 L'HORA DEL CONTE 

ALMA AMB 
CONTES DE 
CASTANYES I 
MONIATOS
ALMA I LA MAR DE CONTES

Dimarts, 29 d’octubre

17.30 h

Sala polivalent del Centre Cultural Can 
Roig

Gratuït

En aquesta ocasió l'Alma ve acompanyada 
del famós Marrameu, el gat de la castanyera. 
Mentre la seva mestressa encara cull castanyes 
a la muntanya, en Marrameu ha volgut venir 
a presentar a l'Alma els seus tres contes: El 
gegant del castanyer, La castanya riallera i El 
regne dels moniatos.

Per a públic infantil, de 3 a 10 anys.

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller

 CLUB DE LECTURA  
 PER A ADULTS 

LEONORA
D’ELENA PONIATOWSKA

CLUB DE LECTURA 1

Dijous, 24 d’octubre

De 21 h a 22.30 h

Biblioteca Julià Cutiller (Lleó I, núm. 2)

Cristina Montiel

CLUB DE LECTURA 2

Dimecres, 30 d’octubre

De 18.30 h a 20.00 h

Sala polivalent de la Biblioteca Julià 
Cutiller

Cristina Montiel
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Aquesta activitat consisteix en reunions per 
comentar una obra literària triada prèviament 
i que tots els integrants del club han llegit. El 
club de lectura és una oportunitat de conèixer 
autors i obres des de diferents punts de vista 
en un ambient animat i on totes les opinions 
són vàlides per enriquir la lectura personal. 
Si us interessa de participar-hi, només us heu 
de posar en contacte amb la Biblioteca i us 
informaran. Activitat gratuïta.

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller

 TALLER 

ART I CIÈNCIA
Dimarts, 12 de novembre

17.30 h

Sala polivalent del Centre Cultural Can 
Roig

Gratuït

Els humans sempre hem volgut representar 
la realitat que ens envolta, i per fer-ho hem 
utilitzat els recursos que teníem a l’abast. 
Gràcies a la ciència podrem extreure els colors 
de les plantes i crear la nostra pròpia pintura. A 
càrrec de l’empresa Ciència Divertida.

Per la setmana de la ciència

Per a infants de 5 a 8 anys

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller

 TALLER 

CANVI 
CLIMÀTIC 
I EFECTE 
HIVERNACLE. 
UF, QUINA 
CALOR!

Dijous, 14 de novembre

17.30 h

Sala polivalent del Centre Cultural Can 
Roig 

Gratuït

Quan es mouen, els electrons generen 
electricitat i aquesta és utilitzada pels aparells. 
Jugarem amb un generador d’electricitat 
estàtica per entendre millor el concepte 
d’energia elèctrica i els seus camps. A càrrec de 
l’empresa Ciència Divertida.

Per la setmana de la ciència

Per a infants de 9 a 12 anys

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller
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 L'HORA DEL CONTE 

EL CUL D’EN 
JAUMET 
I ALTRES 
CONTES
ASSUMPTA MERCADER

Dimarts, 26 de novembre

17.30 h

Sala polivalent del Centre Cultural Can 
Roig

Gratuït

Explicarem contes molt curiosos i divertits que 
parlen de culs, caques, pets i pipins. Coneixerem 
el que li va passa a en Jaumet el dia que es va 
llevar i no tenia cul. Sabrem perquè un ocell 
volia fer un canvi d’allò més sorprenent. Viurem 
de prop les aventures d’un altre ocell que serà 
salvat per una vaca i, fins i tot, ens assabentarem 
d’un secret molt ben guardat per les muntanyes.

Per a públic infantil, a partir de 4 anys

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller

 CLUB DE LECTURA  
 PER A ADULTS 

LILA
DE MARYLIN ROBINSON

CLUB DE LECTURA 2

Dimecres, 27 de novembre

De 18.30 h a 20.00 h

Sala polivalent de la Biblioteca Julià 
Cutiller

Cristina Montiel

CLUB DE LECTURA 1

Dijous, 28 de novembre

De 21 h a 22.30 h

Biblioteca Julià Cutiller (Lleó I, núm. 2)

Cristina Montiel

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller
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 ESPECTACLE FAMILIAR 

BROSSA DE 
PROP
MARCEL GROS

Dimarts, 3 de desembre

17.30 h

Sala polivalent del Centre Cultural Can 
Roig

Gratuït

Què passaria si una lletra A entrés volant per 
la finestra, es posés dins d’un llibre i cada nit 
aconseguís que les paraules canviessin de lloc 
per tal de crear una història nova cada dia? I què 
passaria si amb les altres vocals muntés un circ, 
no en una carpa, sinó en una carpeta? Senyores 
i senyors, per a tots vostès, la gran actuació de 
l’A...cròbata, l’E...quilibrista, la I...l·lusionista, l’O...
rquestra i l’Ú...ltima atracció de fama mundial.

Per a tots els públics, especialment públic 
familiar.

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller

 EXPOSICIÓ 

MANGA, 
TODO LO QUE 
NECESITAS 
SABER

Del 3 de desembre al 3 de gener 

Horari d’obertura habitual de la 
biblioteca

Biblioteca Julià Cutiller

Exposició produïda per Norma Comics per 
tal de difondre les diferents tipologies i 
característiques del manga.
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 L'HORA DEL CONTE 

ÉS NADAL! 
FUM, FUM, 
FUM... FUMERA!
BEL CONTES

Dimarts, 17 de desembre

17.30 h

Sala polivalent del Centre Cultural Can 
Roig

Gratuït

L'estimat patge reial, en Fumera, arriba molt 
abans que els tres Reis per veure totes les coses 
bones que fem i apuntar-les a la seva llibreta. 
De seguida es fa fum, però a vegades es deixa 
veure. Ell tot ho veu, tot ho sap i tot ho xerra! El 
25 de desembre, fum, fum, fum... Fumera!

Per a públic infantil, de 3 a 7 anys.

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller

 ESPECTACLE FAMILIAR 

NADAL AMB 
CLAU DE SOL 
(SI EN FA)
MUSINFANT

Dissabte, 21 de desembre

10.30 h

Sala polivalent del Centre Cultural Can 
Roig

Gratuït

Mentre la lluna dormia i un ocell va fer el seu 
niu, el sol que s'ho mirava atent escoltava les 
cançonetes de Nadal, dringuen les campanes i 
els tabalets de Musinfant.

Sessió de contes per a nadons/infants

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller
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ARXIU I 
PATRI-
MONI

 EXPOSICIÓ 

APRENDRE 
DE LLETRA. 
L’ENSENYAMENT 
PÚBLIC A 
LLAGOSTERA 
(1798-2019)

Divendres, 25 d’octubre a les 20 h

Del 25 d’octubre al 8 de desembre

Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 h

La Sala de Can Roure

Visita comentada:
Dissabte 9 de novembre a les 12 h

Al 1969-1970 l'escola Lacustària estava finalment 
acabada. Per primera vegada en la història de 
l'ensenyament a Llagostera, aquell curs les 
nenes i els nens compartirien edifici. Les obres 
s'havien iniciat l'octubre del 1936, però la manca 
de recursos i la Guerra Civil havien obligat a 
suspendre-les encara no dos anys després. 
La represa es va retardar per les dificultats 
de la postguerra, però finalment el 1963 els 
nens ocupaven una de les ales del nou edifici. 
Aleshores encara faltarien sis anys per acabar 
l'ala de les nenes i el menjador central.

Aquest 2019 no només celebrem la finalització 
de les obres, sinó principalment la culminació 
dels esforços per disposar d’un ensenyament 
públic digne. Aquesta exposició ressegueix 
aquest esforç al llarg de més de dos segles.

 PATRIMONI 

SUMEM!
Diumenge, 27 d’octubre

D’11 h a 14 h

Plaça de Can Caciques
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Les col·leccions de Can Caciques són fruït de 
l’acció voluntària dels llagosterencs que han 
recollit  els objectes i de l’acció voluntària de qui 
els manté i els restaura. Volem presentar una 
de les darreres aportacions: les nou màquines 
de la fàbrica de taps de Josep Blanch, donades 
per la família Blanch i recentment restaurades 
per Joan Sàbat i Narcís Amat.  Mercè Rissech, 
Joan Sàbat i Narcís Amat ens n’explicaran el 
funcionament.

 PRESENTACIÓ 

LA RECERCA 
ARQUEOLÒGICA 
A LLAGOSTERA: 
DE MOSSÈN 
JOSEP 
GELABERT A 
LA CREACIÓ 
DEL CENTRE 
D’ESTUDIS DE 
LLAGOSTERA

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DEL 
PROJECTE GUANYADOR DE LA 
VIII BECA ESTEVE FA

Divendres 13 de desembre

19.30 h

Sala de Plens

Presentació a càrrec del Dr. Narcís 
Soler Masferrer, arqueòleg

Què ha fet de Llagostera un poble de grans 
apassionats de l’arqueologia?

L’estudi de Francesc Aicart, que comprèn entre 
l’arribada de Josep Gelabert a Llagostera, al final del 
segle XIX, fins a la dissolució del Centre d’Estudis 
de Llagostera el 1972, ens en dóna les claus.
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ÍNDEX CRONOLÒGIC 2019

OCTUBRE
Divendres 4  XERRADA 1869-2019. 150 ANYS DE LLUITA 

REPUBLICANA: ELS CASOS 
D’ISABEL VILA I PERE CAIMÓ
A CÀRREC D’ANTONI STRUBELL

3

Dissabte 5  TEATRE ISABEL CINC HORES AL FOC DE LA 
BISBAL
CARME SANSA

3

Diumenge 6  ESPECTACLE FAMILIAR LA PRINCESA EN TEXANS
CIA. SGRATTA

4

Del 15 d’octubre 
al 4 de novembre

 EXPOSICIÓ PLUJA DE POESIA 13

Divendres 18  CAFÈ TEATRE 
 LES NITS DE LES VÍDUES 

TOT SOL... I NÚVOL
CIA. LEPUANT

4

Diumenge 20  TEATRE FUITA
DE JORDI GALCERAN

5

Dijous 24  CLUB DE LECTURA 
 PER A ADULTS 

LEONORA D’ELENA PONIATOWSKA
CLUB DE LECTURA 1

14

Divendres 25  EXPOSICIÓ APRENDRE DE LLETRA. 
L’ENSENYAMENT PÚBLIC A 
LLAGOSTERA (1798-2019)

19

Dissabte 26  ESPECTACLE FAMILIAR EL CONCERT MÉS PETIT
ALQUÍMIA MUSICAL

13

Diumenge 27  PATRIMONI SUMEM! 19

Diumenge 27  CINEMA 
 CICLE GAUDÍ 

LA VIDA SENSE LA SARA AMAT 5

Dimarts 29  L'HORA DEL CONTE ALMA AMB CONTES DE CASTANYES 
I MONIATOS
ALMA I LA MAR DE CONTES

14

Dimecres 30  CLUB DE LECTURA 
 PER A ADULTS 

LEONORA D’ELENA PONIATOWSKA
CLUB DE LECTURA 2

14
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NOVEMBRE
Del 15 d’octubre 
al 4 de novembre

 EXPOSICIÓ PLUJA DE POESIA 13

Diumenge 10  MÚSICA ESTÓMAC
CLARA PEYA

6

Dimarts 12  TALLER ART I CIÈNCIA 15

Dijous 14  TALLER CANVI CLIMÀTIC I EFECTE 
HIVERNACLE. UF, QUINA CALOR!

15

Divendres 15  CAFÈ TEATRE 
 LES NITS DE LES VÍDUES 

IN
COMPANYIA ES CIRC

7

Diumenge 17  ESPECTACLE FAMILIAR RITA, LA RÍNXOLS I ELS TRES 
ÓSSOS
BINIXIFLAT

7

Diumenge 24  CINEMA 
 CICLE GAUDÍ 

ME LLAMO VIOLETA 7

Dimarts 26  L'HORA DEL CONTE EL CUL D’EN JAUMET I ALTRES 
CONTES
ASSUMPTA MERCADER

16

Dimecres 27  CLUB DE LECTURA 
 PER A ADULTS 

LILA DE MARYLIN ROBINSON
CLUB DE LECTURA 2

16

Dijous 28  CLUB DE LECTURA 
 PER A ADULTS 

LILA DE MARYLIN ROBINSON
CLUB DE LECTURA 1

16

DESEMBRE
Dimarts 3  ESPECTACLE FAMILIAR BROSSA DE PROP

MARCEL GROS

17

Del 3 de desembre 
al 3 de gener

 EXPOSICIÓ MANGA, 
TODO LO QUE NECESITAS SABER

17

ÍNDEX CRONOLÒGIC 2019



23CULTURA OCTUBRE-DESEMBRE 2019

Divendres 13  PRESENTACIÓ LA RECERCA ARQUEOLÒGICA 
A LLAGOSTERA: DE MOSSÈN 
JOSEP GELABERT A LA CREACIÓ 
DEL CENTRE D’ESTUDIS DE 
LLAGOSTERA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DEL PROJECTE 
GUANYADOR DE LA VIII BECA ESTEVE FA

Dissabte 14  TEATRE L’HOME ORQUESTRA
PEYU

8

Dimarts 17  L'HORA DEL CONTE ÉS NADAL! FUM, FUM, FUM... 
FUMERA!
BEL CONTES

18

Dijous 19  MÚSICA CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA 
DE MÚSICA DE LLAGOSTERA

9

Dissabte 21  EXPOSICIÓ DAVID VENTURA GREGORI 12

Dissabte 21  EXPOSICIÓ DE VIDEO ANNA MITJÀ. 
SI FILMO ÉS PERQUÈ BALLO

12

Dissabte 21  ESPECTACLE FAMILIAR NADAL AMB CLAU DE SOL 
(SI EN FA)
MUSINFANT

18

Dissabte 21  CINEMA INFANTIL TOY STORY 4 9

Diumenge 22  ESPECTACLE FAMILIAR LA MÀQUINA MÀGICA
ANIMAMUNDI

10

Divendres 27  CINEMA 
 CICLE GAUDÍ 

LITUS 10

GENER
Dimecres 15  ÒPERA XERRADA SOBRE L’ÒPERA AIDA 11

Divendres 31  ÒPERA AIDA, DE GIUSEPPE VERDI 11

ÍNDEX CRONOLÒGIC 2019
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ÀREA DE CULTURA
c. Olivareta, 38 · T. 972 83 00 05

cultura@llagostera.cat

Amb el suport de:


