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VENDA D’ENTRADES
Entrades disponibles des d’una hora abans a les 
taquilles de cada espai.

Les entrades no són numerades.

Si hi ha venda anticipada s’especifica a la 
informació de cada espectacle.

NOTA EN RELACIÓ 
A LA COVID-19 
La informació que figura en aquesta 
publicació es pot veure modificada en 
funció de les mesures de seguretat 
que s’hauran d’anar prenent, seguint la 
normativa i protocols indicats per l’Ens 
competent.
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CULTURA 
I ESPEC-
TACLES

 CAFÈ TEATRE  
 LES NITS DE LES VÍDUES 

SUPERMÀGIC
FÈLIX BRUNET

Diumenge, 6 de setembre 

20 h

Plaça Llibertat 
(en cas de mal temps es farà al Teatre Casino 
Llagosterenc)

Taquilla inversa

En aquest espectacle Fèlix Brunet presenta 
amb el caràcter i la personalitat de sempre els 
millors efectes seleccionats per fer gaudir tot 
el públic. Jocs de màgia increïbles, divertits i 

molt participatius, però el més important de tot 
són les grans dosis d’humor que no deixaran 
indiferent a ningú. Mentalismes, escapismes, 
grans il·lusions i molt més.

 MÚSICA 

COBLA 
ROSSINYOLETS
SARDANES

Divendres, 11 de setembre 

19 h

Plaça Catalunya

Activitat gratuïta

La Cobla Rossinyolets de Castelló d'Empúries va 
néixer l'any 1924 a l'Escola Municipal de Música 
Antoni Agramont i impulsada pel mestre Joan 
Masó. A poc a poc el grup de músics inicials 
s'anava escampant per tot arreu sol·licitats 
per formar orquestres i conjunts musicals que 
es dedicaven de ple a la professió. Altres en 
canvi van deixar de costat la música i es van 
dedicar a altres oficis, així que l'any 1929 la cobla 
Rossinyolets es va dissoldre. L'any 1992 Pere 
Cortada va tornar a fundar la cobla amb joves 
músics de l'escola.
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 MÚSICA 

ELS CREMATS
HAVANERES, CANÇÓ DE 
TAVERNA I SONS CUBANS

Divendres, 11 de setembre

22 h

Plaça Catalunya

Activitat gratuïta

Els Cremats es va crear el 1996 a l’entorn de 
la música popular del cant de taverna i de les 
havaneres, amb seu a Palafrugell i Calella de 
Palafrugell.  Es caracteritzen per la constant 
recerca de nous registres i la immersió en 
diferents músiques i gèneres, sobretot d’arrel 
popular. Una formació amb un llarg i consolidat 
bagatge, considerats per molts els “enfants 
terribles” d’aquest gènere per la seva voluntat 
d’innovació i de fusió amb altres gèneres com la 
rumba, el son cubà, el pop, el bolero o la cúmbia.

 CINEMA  
 CICLE GAUDÍ 

ADÚ
Diumenge, 13 de setembre

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

En un intent desesperat per arribar a Europa 
i amagats davant d’una pista d’aterratge al 
Camerun, un nen de sis anys i la seva germana 
gran esperen per colar-se en els cellers d’un 
avió. No massa lluny, un activista mediambiental 
contempla la terrible imatge d’un elefant, mort 
i sense ullals. No només ha de lluitar contra la 
caça furtiva, sinó que també haurà de retrobar-
se amb els problemes de la seva filla acabada 
d’arribar d’Espanya. Milers de quilòmetres 
al nord, a Melilla, un grup de guàrdies civils 
es prepara per enfrontar-se a la furibunda 
multitud de subsaharians que ha iniciat l’assalt 
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a la tanca. Tres històries, en què cap dels seus 
protagonistes sap que els seus destins estan 
condemnats a creuar-se i que les seves vides ja 
no tornaran a ser les mateixes.

Direcció: Salvador Calvo

Guió: Alejandro Hernández

Durada: 120 min.

Repartiment: Luis Tosar, Anna Castillo, Patrick 
Criado, Fernando Cayo i Álvaro Cervantes

 CAFÈ TEATRE  
 LES NITS DE LES VÍDUES 

HOME
CRIS-IS

Diumenge, 20 de setembre 

20 h

Plaça Llibertat 
(en cas de mal temps es farà al Teatre Casino 
Llagosterenc)

Taquilla inversa

En una casa miserable una parella viu la seva 
penosa rutina. Drama al servei de la comèdia. 
Riure del bo, del sonor, del que guareix. Un 
espectacle trepidant, emocionant, hilarant i 
també... tendre.

 MÚSICA 

FESTIVAL 
ESPURNES
OBESES I SOTRAC

Dissabte, 26 de setembre 

21 h

Plaça del Castell

15 € / 20 €

Venda d’entrades anticipades a 
www.latornada.cat

La segona tanda del Festival Espurnes 
comptarà amb la presència d’Obeses, un 
dels grups més sorprenents, inclassificables i 
admirats del país, que arribaran al festival per 
presentar-hi Fills de les estrelles, el seu cinquè 
treball discogràfic. Tanmateix, els amfitrions 
del festival, Sotrac, també presentaran a casa 
i amb tota la banda al complet les primeres 
novetats del seu segon disc.
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 CINEMA  
 CICLE GAUDÍ 

MADRE
Diumenge, 27 de setembre 

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

L’Elena (Marta Nieto) rep una trucada de l’Iván, 
el seu fill de sis anys, que li diu que està perdut 
en una platja de França i que no troba al seu 
pare. Aquestes paraules desesperades del 
seu fill van ser l’últim que va saber d’ell… Deu 
anys més tard, l’Elena viu en la mateixa platja 
on va desaparèixer el seu fill, treballa com a 
encarregada en un restaurant i sembla que està 
començant a sortir d’aquest fosc túnel en què 
ha estat ancorada durant tant de temps. Però la 
seva vida dona un gir quan coneix per casualitat 
a Jean (Jules Porier), un adolescent francès que 
li recorda al seu fill.

Direcció: Rodrigo Sorogoyen

Guió: Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña

Durada: 129 min.

Repartiment: Marta Nieto, Jules Porier i Àlex 
Brendemühl

BIBLIO-
TECA 
JULIÀ 
CUTILLER

 VERMUT CULTURAL 

NAJAT EL 
HACHMI
TERTÚLIA LITERÀRIA 
AMB L’ESCRIPTORA

Diumenge, 20 de setembre 

12 h

Biblioteca Julià Cutiller

Activitat gratuïta
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Tertúlia literària per comentar el seu assaig 
sobre feminisme i identitat Sempre han parlat 
per nosaltres. Un text extremadament lúcid on, 
entre d’altres coses, es fa un retrat elaborat 
del mocador com a símbol del patriarcat i el 
masclisme.

 CLUB DE LECTURA  
 PER A ADULTS 

SEDUCCIÓ
DE NADINE GORDIMER

CLUB LECTURES DE TARDA

Dimecres, 23 de setembre

De 18.30 h a 20 h

Sala polivalent de la 
Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Cristina Montiel

CLUB LECTURES DE NIT

Dijous, 24 de setembre

De 21 h a 22.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Cristina Montiel

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 
dins d’un ambient animat i on totes les opinions 
són vàlides per enriquir la lectura personal.

Si us interessa participar-hi només us heu 
de posar en contacte amb la Biblioteca i us 
informaran.

 L'HORA DEL CONTE 

CONTES EN 
CLAU RODARI
A CÀRREC DE JOAN BOHER

Dimarts, 29 de setembre

17 h

Plaça August Vidal

Activitat gratuïta
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Gianni Rodari era un senyor italià que es 
dedicava a inventar històries: històries plenes 
de fantasia, imaginació i molt bon humor. 
Contes en clau de Rodari és un homenatge als 
contes i novel·les d’aquest gran escriptor

Per a públic infantil de 4 a 10 anys.

ESPAI 
CULTURAL 
CASA DE 
LES VÍDUES

 INAUGURACIÓ 

FESTIVAL 
ART&GAVARRES
INTERVENCIÓ ARTÍSTICA DE 
CIÓ ABELLÍ I ALFONS PLUJÀ
CONCERT DE LAIA LLACH

Dissabte, 5 de setembre

18 h (inauguració) / 18.30 h (concert)

Can Llambí (veïnat de Panedes)

Activitat gratuïta

Art & Gavarres és el festival internacional d’art 
i paisatge a les Gavarres, una proposta que 



10 CULTURA SETEMBRE 2020

parteix de la idea que l’art pot ser una eina per 
reflexionar i canviar la mirada sobre el paisatge. 
Els artistes participants creen obres in situ 
amb materials naturals per relacionar l’art i la 
natura, i per donar a conèixer aquest espai 
natural protegit i posar-lo en valor. Enguany, 
la intervenció artística del festival a Can 
Llambí serà a càrrec de Ció Abellí, professora 
de l’Escola Municipal d’Art Pere Mayol, i Alfons 
Plujà. La inauguració finalitzarà amb un concert 
de la cantautora Laia Llach, un concert de 
màxima proximitat amb un repertori treballat 
i captivador, de melodies curoses i de lletres 
personals i versions amb segell propi.

 MÚSICA  
 LA TAVERNA DE LES VÍDUES 

BUENA ONDA
Dissabte, 12 de setembre

20 h

Plaça Llibertat

Taquilla inversa

Espectacle ple d’emocions que fa les delícies 
del públic amb un repertori de cançons d’ara i 
de sempre tocades amb caixó, guitarra i dues 
veus, on la complicitat dels dos músics a sobre 
l’escenari fan que l’espectador passi una gran 
estona. Set anys de trajectòria i més de 400 
concerts amb versions de Calamaro, The Swell 
Season, Rozalén, Chambao o Los Delinqüentes…

 EXPOSICIÓ 

L'EUROPA DE 
LES PORTES 
TANCADES
UNA EXPOSICIÓ DE 68 
OBRES D’EN JAP SOBRE 
LA IMMIGRACIÓ

Dies obertura: 6 i 12 de setembre

De 18 a 21 h

Sala de Can Roure, Casa de les vídues

 TROBADA 

SKETCHERS
DIBUIXEM EL PATRIMONI 
DE LLAGOSTERA

Dissabte, 26 de setembre 

9.30 a 10 h Rebuda

10 a 13.30 h Activitat "Dibuixem 
el patrimoni de 
Llagostera" a les 
diverses localitzacions.

13.30 a 14 h Trobada per posar en 
comú els dibuixos. 
Casa de les vídues 
(plaça Llibertat)



11CULTURA SETEMBRE 2020

Plaça Catalunya

Activitat gratuïta

Vine a la 1a trobada d'urban sketchers "Dibuixem 
el patrimoni de Llagostera", en col·laboració amb 
el col·lectiu Girona Urban Sketchers, per pintar i 
dibuixar els racons més emblemàtics del poble 
com el Casino, l'estació, el castell, les muralles... 
L’Sketchers és un fenomen artístic de masses 
que consisteix a dibuixar i pintar amb aquarel·la 
pobles, paisatges o monuments. Si les mesures 
sanitàries ho permeten, hi haurà esmorzar per 
als assistents.

CAN 
CACIQUES

 INAUGURACIÓ DE  
 LA TEMPORAL 

DIGUI? 
L’ARRIBADA 
DEL TELÈFON 
A LLAGOSTERA

Diumenge, 6 de setembre

18.30 h

Can Caciques

Activitat gratuïta

Després d’Entre l’estètica i la higiene. La barberia 
un ofici supervivent al segle XXI, La Temporal 
acollirà l’exposició titulada Digui? L'arribada del 
telèfon a Llagostera, una mostra que gira al 
voltant de la primera línia telefònica instal·lada 
al poble per Magí Alcañiz.

Anastasio Magín Alcañiz i Giralt va guanyar 
les licitacions per estendre i explotar les línia 
de telèfons a les àrees de Girona i Figueres el 
1904, el 1925 es va instal·lar definitivament al 
carrer Migdia de Llagostera on també hi tenia 
la centraleta. Va explotar la concessió fins el 
1930 quan va passar a la Compañia Telefónica 
Nacional de Espanya (CTNE).



INFORMACIÓ I CONTACTE

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

cultura@llagostera.cat

Amb la participació de: Xarxa Gironina de Cafè Teatre, Art&Gavarres, La Tornada, Sotrac i Cicle Gaudí

Amb el suport de:
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