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RESERVA 
D’ENTRADES 
I AFORAMENT
En algunes activitats d’aquesta publicació 
caldrà fer reserva anticipada. Aquesta opció 
és necessària per tal d’evitar aglomeracions a 
l’entrada i pel control de l’aforament.

Els aforaments seran limitats d’acord amb 
l’espai i amb les mesures de seguretat vigents.

Les entrades no són numerades, per tant caldrà 
respectar en tot moment les indicacions de 
l’organització.

Les entrades no són numerades, per tant caldrà 
respectar en tot moment les indicacions de 
l’organització.

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

 PROJECCIÓ 

ELS FETS DE 
L’1 D’OCTUBRE

Dijous, 1 d’octubre

20 h

Plaça 1 d’octubre

Activitat gratuïta

Projecció d’un recull de vídeos gravats durant 
la jornada del referèndum del dia 1 d’octubre de 
2017.

 EXPOSICIÓ 

EL PROCÉS A 
PUNTA DE BIC
JORDI MAGRIÀ (BICMAN)

Dissabte, 3 d’octubre 

Del 3 al 17 d’octubre

19 h

Saló cafè del Casino Llagosterenc

Activitat gratuïta

Jordi Magrià, també conegut a les xarxes com a 
Bicman, és un dissenyador i il·lustrador de Sant 
Cugat que a partir dels fets de l'1 d'octubre va 
decidir recuperar el seu hobby: fer dibuixos 
amb bolígraf. L'exposició El Procés a punta de 
BIC és un recull únic de retrats dels principals 
protagonistes independentistes i de les escenes 
que es van viure el dia del referèndum.
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 DEBAT 

LA GRAN 
ATURADA DE 
PAÍS DEL 
3 D’OCTUBRE

Dissabte, 3 d’octubre

20 h

Teatre Casino Llagosterenc

Activitat gratuïta

Aforament limitat

Debat a l’entorn de la gran aturada de país 
del 3 d’octubre de 2017, amb la presència 
de representants de diferents formacions 
polítiques.

 CAMINADA 

MEMORIAL 
ISABEL VILA

Diumenge, 4 d’octubre 

7.30 h

Plaça Catalunya

Activitat gratuïta

Cal inscripció prèvia des de www.llagostera.cat

Aquest any, amb motiu de les mesures de 
seguretat, la celebració del Memorial Isabel Vila 
canviarà el seu format habitual. Els participants 
de les diferents poblacions vinculades a la 
vida d’Isabel Vila es trobaran en un punt de 
confluència on es realitzaran els parlaments i es 
farà la cantada de la cançó d’Antoni Mas.

 CAFÈ TEATRE  
 LES NITS DE LES VÍDUES 

HUMOR, AMOR 
Y PATATAS 
FRITAS
RUBÉN MARTÍNEZ

Diumenge, 4 d’octubre

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

Taquilla inversa

Les paraules poden fer pessigolles i poden 
acaronar, tot al mateix temps. Qui no s’ho 
cregui, que vingui a escoltar les històries que 
ens explicarà en Rubén. Aquest narrador oral 
veneçolà compleix 35 anys explicant contes, i 
d'humor en sap alguna cosa, potser perquè el va 
estudiar en una caserna militar,  però d'amor... 
d’amor en sap menys que un gel fos.

 MÚSICA 

SARDANES
LA FLAMA DE FARNERS

Diumenge, 11 d’octubre

12 h

Plaça Catalunya

Activitat gratuïta

El 5 d'abril de 1981, en el decurs dels actes de 
proclamació de Santa Coloma de Farners com 
a ciutat pubilla de la sardana i amb el guiatge 
del fundador i músic local Josep Carbó i Vidal, 
la cobla La Flama de Farners va fer la seva 
presentació pública. Des de llavors ha anat 
fent camí, progressant en qualitat i ampliant 
i diversificant la seva oferta musical d'una 
manera sostinguda i audaç. La formació és 
dirigida pel músic i compositor Jordi Molina.

 ESPECTACLE FAMILIAR 

POP PER XICS
ELS SUPERHEROIS

Diumenge, 11 d’octubre

17 h

Parc de l’Estació

Activitat gratuïta

Els Superherois són un grup d’animació musical 
per a tota la família, modern i actual, que en els 
últims cinc anys s’ha convertit en un referent 
a tot Catalunya. Aquest any els Superherois 
presenten un nou espectacle amb temes propis 
del seu nou disc i himnes pop que no passen mai 
de moda.  És un espectacle musical i teatral que 
té la finalitat d’ensenyar als més petits valors i 
actituds d’una forma educativa i divertida.



7CULTURA OCTUBRE 2020

 CUINA 

SHOWCOOKING
LLIURAMENT DELS PREMIS 
I PRESENTACIÓ DE LA 
CAMPANYA GASTRONÒMICA 
DE LA CUINA DEL BOLET

Diumenge, 11 d’octubre

19.30 h

Teatre Casino Llagosterenc

Activitat gratuïta

Aforament limitat. Cal reservar les entrades 
enviant un correu electrònic amb les dades 
dels assistents a cultura@llagostera.cat o 
trucant al 972 83 00 05 abans del divendres 
9 d’octubre.

Showcooking a càrrec dels cuiners Martí Rosàs 
del restaurant Ca la Maria (Llagostera) i Quim 
Casellas del restaurant Casamar (Llafranc). 
Tot seguit, es farà el lliurament del premi Ou 
de reig, el premi Cistell de plata de la Unió de 
Botiguers i el premi 2020 de Llagostera en flor. 
L’acte servirà de tret de sortida a la campanya 
gastronòmica de la Cuina del Bolet.

 MÚSICA 

SARDANES
COBLA ORQUESTRA 
MONTGRINS

Dilluns, 12 d’octubre 

12 h

Plaça Catalunya

Activitat gratuïta

Fundada pel Mestre Pere Rigau l’any 1884, la 
Cobla Orquestra Montgrins és la més antiga de 
Catalunya en actiu. Durant el seu llarg trajecte 
la Cobla Orquestra Montgrins ha sabut adaptar-
se i actualitzar-se per arribar a satisfer el públic 
més exigent fins a dia d'avui.

 ESPECTACLE FAMILIAR 

SUPERBLEDA
LA BLEDA

Dimarts, 13 d’octubre

12 h

Teatre Casino Llagosterenc

Activitat gratuïta
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Aforament limitat. Cal reservar les entrades 
enviant un correu electrònic amb les dades 
dels assistents a cultura@llagostera.cat o 
trucant al 972 83 00 05 abans del divendres 
9 d’octubre.

Tots tenim superpoders. Els tenim tan amagats 
que costen de trobar, però quan els necessites, 
apareixen. La Bleda té la força d’una formiga 
perquè pot aixecar set vegades el pes d’una 
formiga, té el poder de desaparèixer perquè 
només aclucant els ulls ja no es veu, i pot 
salvar qui convingui només dient “un-dos-tres-
salvats”. Però quan sorgeixi un problema “real”, 
una necessitat “real”, ella tindrà el superpoder 
més real de tots: la imaginació.

 MÚSICA 

FESTIVAL 
ESPURNES
L’HERÈNCIA D’OVIDI
CESK FREIXAS, PAU ALABAJOS I 
MIREIA VIVES I BORJA PENALBA

Diumenge, 18 d’octubre

12 h

Plaça del Castell

15 € / 20 €

Venda d’entrades anticipades a 
www.latornada.cat

Coincidint amb el 25è aniversari de la mort 
d’Ovidi Montllor, el Festival Espurnes apostarà 
per retre homenatge a la seva figura. Per això 
comptarà amb tres de les propostes més 
reconegudes de la cançó d’autor als Països 
Catalans, que hi oferiran un espectacle que 
tindrà el cantautor alcoià com a nexe d’unió. 
Cesk Freixas, Pau Alabajos i Mireia Vives i Borja 
Penalba passaran pel festival per presentar-hi 
els seus respectius treballs discogràfics amb 
tres actuacions reduïdes que s’enllaçaran 
entre elles amb versions conjuntes d’Ovidi.

 CINEMA  
 CICLE GAUDÍ 

¿PUEDES 
OÍRME?

Diumenge, 25 d’octubre

18 h

Teatre Casino Llagosterenc
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4,5 € / 3 €

Aforament limitat

Les cèlebres escultures monumentals de 
Jaume Plensa ens esperen, en solitud, en 
diversos racons de la terra. Aquest documental 
ens convida a conèixer-les de la mà d’aquest 
creador i ens aproxima al seu pensament, a la 
seva poètica, a la seva forma d’entendre l’art 
com a generador de bellesa i a la seva manera 
de llegir l’espai públic com un lloc de trobada 
per a la comunitat. Una immersió profunda en 
el procés creatiu d’un dels artistes en actiu més 
destacats del panorama mundial. A través de 
les seves emblemàtiques instal·lacions i peces 
en espais públics d’Espanya, França, Suècia, EUA, 
Canadà i Japó, descobrim la senzilla filosofia 
de Plensa basada en la cerca de relacions 
harmòniques entre l’obra, l’entorn i els éssers 
humans.

Direcció: Pedro Ballesteros

Guió: Pedro Ballesteros i Aurora Sulli

Durada: 75 min.

BIBLIO-
TECA 
JULIÀ 
CUTILLER

 PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 

LA COPA 
DE CALDES
PRESENTACIÓ A CÀRREC DE 
L’AUTOR, MATEU CIURANA

Dimecres, 7 d’octubre

19 h

Biblioteca Julià Cutiller

Activitat gratuïta

Aforament limitat. Cal inscripció prèvia



10 CULTURA OCTUBRE 2020

“Totes les històries i llegendes sobre El Greal 
són falses. El vertader destí de la copa amb 
què Jesús de Natzaret va compartir el vi amb 
els seus deixebles, el vespre que el van trair, es 
desvetlla en aquest llibre”. Així comença Mateu 
Ciurana -que fa la seva primera incursió en la 
narrativa escrita- a explicar aquesta curiosa 
història que es perllonga durant vint segles, 
amb l'epicentre al mineromedicinal poble de 
Caldes de Malavella.

 L'HORA DEL CONTE 

CONTES 
DE TARDOR
COMPANYIA LA MINÚSCULA

Dimarts, 27 d’octubre

17 h

Sala polivalent del 
Centre Cultural Can Roig

Activitat gratuïta

Aforament limitat. Cal inscripció prèvia

Arriba la fred, però no ve sola! L’acompanyen el 
ventet, les fulles seques, els bolets, les magranes, 
els moniatos i una mica de xirimiri. Ep! Falten les 
castanyes! Aquestes les porta la Paquita!

Per a públic infantil a partir de 3 anys.

 CLUB DE LECTURA  
 PER A ADULTS 

LA DONA 
EFERVESCENT
DE MAR BOSCH. SESSIÓ ESPECIAL 
AMB LA PRESÈNCIA DE L’AUTORA

Dijous, 29 d’octubre

21 h

Sala polivalent del 
Centre Cultural Can Roig

Activitat gratuïta

Aforament limitat. Cal inscripció prèvia

El Club de Lectura 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 un ambient animat i on totes les opinions 
són vàlides per enriquir la lectura personal.

En aquesta sessió podrem comptar amb la 
presència de Mar Bosch.
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ESPAI 
CULTURAL 
CASA DE 
LES VÍDUES

 EXPOSICIÓ 

RACONS DE 
CATALUNYA
FOTOGRAFIES DE XEVI VALENTÍ

Vernissatge: 
dissabte, 10 d'octubre a les 12 h

Del 10 d'octubre a
l'1 de novembre de 2020

De dilluns a dijous de 10 a 14 h
Diumenge 25 d’octubre de 10 a 14 h
Altres horaris amb cita prèvia.

Sala de Can Roure

“Racons de Catalunya” és un conjunt de 
fotografies dels paratges més bonics i amagats 

de Catalunya. A través d’aquestes fotografies 
es poden visualitzar aquests llocs en el seu 
moment de màxima esplendor, esdevenint 
màgics a ulls de qui els mira.

 MÚSICA  
 LA TAVERNA DE LES VÍDUES 

NØRTHERN 
CELLOS
LET’S ROCK, LET’S 
DANCE, LET’S CELLO!

Diumenge, 25 d’octubre

12 h

Plaça Llibertat

Taquilla inversa

Hi haurà servei de bar

Els nostres cellos elèctrics escortats per una 
bateria us faran vibrar des del primer moment, 
amb grans hits d’estils variats que van des del 
pop al rock, passant pel metal i el dance.

Northern Cellos és probablement l’únic quartet 
de violoncels elèctrics del país i un dels pocs 
d’Europa. Escortats per un bateria, interpreten 
medleys (o popurris) de grans hits del rock, 
pop, dance i metal. "Let's Rock, Let's Dance... 
LET'S CELLO!” és una proposta refrescant, per 
a tots els públics, on tothom podrà reconèixer 
melodies que ens han acompanyat i fet ballar 
durant els últims anys.



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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