
ornades del
Segar i el Batre

* Quan la sega del cereal encara es feia a mà, la fulla de l’eina perdia el tall per l’ús continuat i calia 
esmolar-la per recuperar efectivitat. Els segadors portaven penjat a la cintura un carbassot amb aigua, de 
fusta o bé de metall, on guardaven una pedra d’esmolar.
Col·lecció Can Caciques
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ornades del
Segar i el Batre

* Quan la sega del cereal encara es feia a mà, la fulla de l’eina perdia el tall per l’ús continuat i calia 
esmolar-la per recuperar efectivitat. Els segadors portaven penjat a la cintura un carbassot amb aigua, de 
fusta o bé de metall, on guardaven una pedra d’esmolar.
Col·lecció Can Caciques

Llagostera, del 3 al 19 de juliol de 2020



Dv. 3 de juliol
· Pl. August Vidal

Presentació del llibre 
República pagesa, a càrrec 
de l’autora Montserrat Tura.

Xerrada  Quan tothom (o 
gairebé) era pagès, a càrrec 
d’Elvis Mallorquí.

17  h ·  Trobada del Grup de Puntaires  de Llagostera
18 h  ·  Demostració del batre 
                      i fer el paller en diferents modalitats 
19.30 h ·  Espectacle familiar: 
                    La granja més petita del món, de la Cia. Anna Roca
21 h     ·  Sopar popular 
22.30 h ·  Cançons i romanços:
                     Concert de Jaume Arnella i Ferran Martínez

Taula rodona País i pagesia post-pandèmia amb la presència d’Enric 
Navarro del Parc Agroecològic de l’Empordà, Montse Miralles de la 
DOP Fesols de Santa Pau, Pino Delàs de Llavora, i Pep Riera, fundador i 
excoordinador de la Unió de Pagesos. 
Presentació a càrrec de Cris Gironès, periodista.

Dc. 8 de juliol
· Can Caciques

Ds. 18 de juliol
· Parc de l’Estació

Dg. 19 de juliol
· Parc de l’Estació

Amb la col·laboració de:  Segadors/es de Llagostera | Grup de Puntaires de Llagostera

Concert Praxinoscopi del grup Criatures 
(Marçal Ramon - Ivò Jordà) 
Premi Enderrock al millor disc de folk 2019

Aquestes activitats estan subjectes a les mesures que 
les autoritats sanitàries plantegin a cada moment


