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ÍNDEX CRONOLÒGIC 2021

En algunes activitats d’aquesta publicació 
caldrà fer reserva anticipada. 

Sempre que es pugui es recomana adquirir 
les entrades anticipadament als punts 
de venda específics de cada espectacle. 
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.

Es farà un registre d’assistents per tal 
de garantir el rastreig en cas que sigui 
necessari.

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

Es recomana assistir a les activitats 
amb temps suficient. Al Teatre Casino 
Llagosterenc no es permetrà l’entrada a la 
sala un cop començat l’esdeveniment.

És obligatori assistir amb mascareta a totes 
les activitats.

Caldrà que us renteu les mans amb el gel 
hidroalcohòlic que trobareu a cada espai.

Els assistents a les activitats es 
comprometen a complir les normatives i 
els protocols establerts.

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.

INFORMACIÓ 
EN RELACIÓ A 
LA COVID-19
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CULTURA 
I ESPEC-
TACLES

 TEATRE 

SERÀ EL 
NOSTRE 
SECRET
SALA LA PLANETA 
- MITHISTÒRIMA 
PRODUCCIONS SL

Diumenge, 7 de febrer

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 € / 6 €

Aforament limitat. Venda d’entrades 
anticipades (opció recomanada) a 
www.ticketara.com o al Servei d’Atenció 
Ciutadana – Passeig Romeu 6, entrada pel 
parc de l’Estació. També es podran adquirir 
des d’una hora abans a la taquilla.

Espectacle inclòs a Escenaris.
Teatre al Gironès 2021

Una de cada cinc persones a Catalunya ha 
patit algun tipus de violència sexual durant la 
seva infància. Malgrat que els abusos a menors 
tenen conseqüències físiques, emocionals i 
psicològiques per a tota la vida, impera el silenci 
davant d’aquests fets.

Només quan es pot explicar el que s’ha viscut, 
es pot començar a comprendre. La paraula dita 
ens fa prendre consciència, evidencia l’abús de 
l’agressor, la covardia dels encobridors i sacseja 
els valors de la nostra societat. 

El Cicle de Teatre Verbatim vol donar rellevància 
a la paraula i els testimonis orals que prenen 
més valor quan es tracten temes tabú dins la 
nostra societat. Per això, a través del teatre es 
transmeten les vivències i reflexions de persones 
que han passat per aquesta experiència i l’han 
volgut compartir.

Idea original: Marta Montiel i Elies Barberà

Dramatúrgia i direcció: Daniela Feixas

Intèrprets: Marta Montiel i Elies Barberà

Músic: Èric Serrano

Escenografia i vestuari: Anna Tantull

Espai sonor i il·luminació: Lluís Robirola

Piano Còrvus: Gregori Ferrer

Fotografia: Paco Amate

http://www.ticketara.com
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 CINEMA  
 CICLE GAUDÍ 

EL MEU GERMÀ 
PERSEGUEIX 
DINOSAURES

Dissabte, 13 de febrer

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

Aforament limitat. Venda d’entrades des de 
mitja hora abans a la taquilla del teatre.

En Jack té cinc anys, dues germanes i desitja 
amb totes les seves forces un germà per jugar 
a “coses de nois”. Un dia els pares li anuncien 
que tindrà un germanet i que serà especial. 
En Jack està boig d’alegria: “especial” per a ell 

significa “superheroi”. Però amb el pas del temps 
comença a sentir-se defraudat. El seu germà 
Giovanni no és un superheroi, la realitat és que 
ha nascut amb Síndrome de Down. És en aquest 
moment quan el seu entusiasme es transforma 
en rebuig i vergonya. 

Haurà de passar l’adolescència per adonar-se 
que la seva idea inicial no estava tan equivocada: 
el seu germà Gio contagia tanta vitalitat que 
arriba a concloure que potser sí que és un 
superheroi de veritat i que, en qualsevol cas, és 
el seu millor amic.

Direcció: Stefano Cipani

Guió: Fabio Bonifacci

Repartiment: Alessandro Gassmann, Isabella 
Ragonese, Rossy de Palma, Luca Morello, 
Francesco Gheghi, Antonio Uras, Lorenzo Sisto

Durada: 100 min.

 TEATRE FAMILIAR 

LA BELLA 
DORMENT
DREAMS TEATRE

Diumenge, 14 de febrer

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 €

Aforament limitat. Venda d’entrades antici-
pades a Llibreria Sureda (opció recomanada). 
També es podran adquirir des de mitja hora 
abans a la taquilla.

Espectacle inclòs a Escenaris.
Teatre al Gironès 2021
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En un regne llunyà, un rei i una reina tenen 
una filla llargament desitjada. El dia del bateig 
totes les fades hi són convidades menys la 
fada sisena. La malvada fada li farà un malefici 
a la princeseta: abans de complir setze anys es 
punxarà amb una agulla i morirà. Espectacle 
basat en el famós conte de Charles Perrault 
però  amb personatges i situacions noves, 
cançons originals i una posada en escena molt 
visual i atractiva.

Guió: Roser Contreras

Música: Manu Guix

Direcció: Júlia Farràs

Coreografia: Gemma Egea i Ariadna Suñé

Escenografia: Marc García i Júlia Farràs

Vestuari:  Àngel Cazorla

Narrador: Pep Anton Muñoz

 TEATRE 

L’ART DE LA 
COMÈDIA
GESPA TEATRE

Diumenge, 21 de febrer

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

8 € / 5 €

Aforament limitat. Venda d’entrades anticipa-
des (opció recomanada) a www.ticketara.com o 
al Servei d’Atenció Ciutadana – Passeig Romeu 
6, entrada pel parc de l’Estació. També es po-
dran adquirir des d’una hora abans a la taquilla.

Any 1964. En una ciutat de províncies italiana 
el nou prefecte de policia es disposa a rebre 
les visites del seu primer dia de feina. Per 
distreure's una estona acceptarà escoltar el 
director d'una companyia de teatre ambulant 
que ha perdut el seu teatret a causa d'un 
incendi, i que pretén convidar-lo a assistir 
al seu espectacle per tal que el nou dirigent, 
amb la seva presència, demostri a la ciutadania 

http://www.ticketara.com
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que aquell art encara té una gran importància 
social. Amb aquesta base i en clau de comèdia, 
Eduardo de Filippo basteix un càustic retrat de 
la societat del seu temps i de l’enfrontament 
secular entre la cultura i el poder, alhora que 
proposa a l’espectador de participar en un joc 
de miralls on s’esborra la línia entre la realitat 
i la ficció.

L'art de la comèdia és un dels més brillants 
homenatges que s'han fet mai a l'art del 
teatre, i planteja un debat que encara resulta 
perfectament vigent sobre la funció de les arts 
escèniques en la nostra societat.

Direcció: Jordi Massoni

Espai escènic i adjunt a direcció: David Sagrera

Decorats: Òscar Llorca

Vestuari: Elena Buxeda, Marta Riera i Mercè 
Pujadas

Caracterització i maquillatge: Margarita Flaquè

Intèrprets: Àngels Dalmau, Elena Buxeda, Anna 
Ferrer, Gemma Palet, Marta Riera, Xavi Salvadó, 
Xavi Casanovas, Jordi Massoni, Pep Oliu, Martí 
Pàmies, Joan Sarquella i Juli Estanyol.

 CINEMA  
 CICLE GAUDÍ 

LA BODA 
DE ROSA

Diumenge, 28 de febrer

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

Aforament limitat. Venda d’entrades des de 
mitja hora abans a la taquilla del teatre.

A punt de fer 45 anys, la Rosa s’adona que ha 
viscut sempre per als altres, i decideix engegar-
ho tot i agafar les regnes de la seva vida. Però 
abans vol embarcar-se en un compromís molt 
especial: un matrimoni amb ella mateixa. Aviat 
descobrirà que el seu pare, els seus germans i 
la seva filla tenen altres plans, i que canviar la 
seva vida no és tan senzill si no està escrit al 
guió familiar. Casar-se, encara que sigui amb ella 
mateixa, serà el més difícil que hagi fet mai.

Direcció: Iciar Bollain

Repartiment: Candela Peña, Sergi López, 
Nathalie Poza, Ramón Barea, Paula Usero, Xavo 
Giménez, Paloma Vidal

Durada: 99 min.
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BIBLIO- 
TECA 
JULIÀ 
CUTILLER

 CLUB DE LECTURA  
 PER A ADULTS 

L’ÚLTIM AMOR 
DE BABA DÚNIA
D’ALINA BRONSKY

CLUB LECTURES DE TARDA

Dimecres, 24 de febrer

De 18.30 h a 20 h

Sessió virtual

Gratuït

Cristina Montiel

CLUB LECTURES DE NIT

Dijous, 25 de febrer

De 21 h a 22.30 h

Sessió virtual

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

Actualment hi ha dos clubs de lectura a la 
Biblioteca, un de tarda i un de nit, conduïts per 
Cristina Montiel, que es reuneixen un cop al 
mes, llevat dels mesos de juliol, agost, setembre 
i desembre.

Un cop l’any es fa una sortida literària relacionada 
amb una de les lectures que s’han fet. Els llibres 
es deixen en préstec sense cap cost.

Si us interessa participar-hi, només us heu 
de posar en contacte amb la Biblioteca i us 
informaran.
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 CLUB DE LECTURA  
 PER A INFANTS 

L’ILLA DE L’ABEL
DE WILLIAM STEIG

Dilluns, 8 de febrer

17 h

Sessió virtual

Gratuït

Judith Navarro

Es tracta d’un espai de relació amb la lectura per 
a infants de 8 a 12 anys. Els nens i nenes llegeixen 
el mateix llibre i es reuneixen mensualment per 
parlar i expressar-ne les seves opinions i reflexions.

A través de la dinamització del club de lectura 
s’orienta la conversa literària, s’ajuda a gaudir de la 
lectura, dotant els infants d’eines per a l’adquisició 
del plaer estètic de la lectura, intel·lectual i cultural.

L’objectiu fonamental d’aquestes trobades és la 
construcció i manteniment d’uns hàbits lectors 
sòlids dels infants per a tota la vida.

El Club de lectura infantil està dirigit per una 
especialista que és qui crea els continguts 
de les sessions, les activitats i qui el dirigeix i 
dinamitza. Actualment es tracta de la mediadora 
en foment de la lectura i educació literària, la 
Judith Navarro Royo.

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

 ACTIVITAT FAMILIAR:  
 LABORATORI DE LECTURA 

MONSTRES
TÀNDEM, LABORATORIS 
DE LECTURA AMB MARTA 
CLUA I TERESA LOZANO

Dissabte, 20 de febrer

11 h

Activitat virtual a través d’Instagram 
Live @culturallagostera

Gratuït

Els laboratoris de lectura són espais de creació 
per a les famílies que conviden a experimentar 
al voltant de la lectura, entesa en el sentit més 
ampli del terme, i permeten gaudir de l'essència 
dels llibres infantils des de la vessant creativa. 

Aquest és un laboratori dedicat als monstres i a 
les pors infantils que té per objectiu presentar 
un ventall ampli d’alguns dels millors àlbums 
il·lustrats que en parlen.

Activitat adreçada a nens i nenes de 4 a 9 anys

Cal inscripció prèvia

Per al correcte seguiment d’aquesta activitat 
des de casa cal disposar de material específic. 
Les 20 primeres inscripcions podran recollir el 
pack amb el material a la biblioteca.
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ESCOLA 
D'ART 
PERE 
MAYOL

 EXPOSICIÓ 

CATALÀ 
IL·LUSTRAT

Del 12 de febrer al 21 de març

De dilluns a divendres de 10 a 13 h, i 
dissabtes i diumenges d'11 a 13 h

La Sala de Can Roure

Disseny i idea original: 
Marta Montenegro

Català Il·lustrat és un projecte que consisteix 
en la realització d’una sèrie de dissenys 
minimalistes que representen frases fetes de la 
llengua catalana, un exercici que vol reivindicar 
l’ús de la llengua popular i tradicional a través 
del disseny.



INFORMACIÓ I CONTACTE

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

cultura@llagostera.cat

Amb la participació de: Cicle Gaudí

Amb el suport de:
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