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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

CULTURA 2021

MARÇ
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CULTURA 
I ESPEC-
TACLES

 TEATRE 

ISABEL CINC 
HORES
AMB CARME SANSA

Divendres, 5 de març

20 h

Teatre Casino Llagosterenc

Gratuït

Aforament limitat. Caldrà fer reserva prèvia: 
972 83 00 05 / cultura@llagostera.cat

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.

Autor: Toni Strubell

Actriu: Carme Sansa

 TEATRE 

DEGENÉRATE 
MUCHO
LAS XL

Dissabte, 6 de març

20 h

mailto:cultura@llagostera.cat
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Teatre Casino Llagosterenc

10 € / 6 €

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.

A qui se li va ocórrer dividir-ho tot en dos? Blanc 
o negre, dolent o bo, veritat o mentida, masculí o 
femení... “Seràs femenina i entraràs per la porta 
gran al món de les emocions”. “Seràs masculí i 
entraràs per la porta gran al món dels privilegis”. 
Nosaltres volem ser persones, res més. Amb 
aquest espectacle ple d’irreverència, sentit 
de l’humor i amb música en directe, les XL ens 
conviden a reflexionar sobre les contradiccions 
personals i col·lectives, sobre les imposicions i la 
rebel·lia des d’una perspectiva feminista.

Las XL: Marta Sitjà i Nía Cortijo

Idea i textos: Las XL i Paloma Tosar

Vestuari: Laura Leon

Il·luminació: Iván Monje

Escenografia: Carlos Monzón

 EXPOSICIÓ 

POEMES A 
L’APARADOR

Del 13 al 21 de març

Botigues de Llagostera

Unió de botiguers

Poemes, poetes i poetesses d’arreu del món i 
d’èpoques diverses compartiran espai  durant 
uns quants dies amb els articles habituals 
dels  aparadors de les botigues. Atureu-vos-hi 
sense pressa i gaudiu-ne amb calma.

 TEATRE FAMILIAR 

SAFRÀ I SERAFÍ
TXO TITELLES

Diumenge, 14 de març

17 h i 18.15 h (dues funcions)

Petit Casino

5 €

http://www.ticketara.com
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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 familiar inclòs a la programació de 
Xarxa.

En Safrà i en Serafí són dos ratolins. En Safrà 
és marró i bastant alt. Li encanta cosir i en el 
seu cau sempre hi ha teles de colors. En Serafí 
és gris i força baixet. Li encanta llegir i el seu 
cau és sempre ple de diaris. Als dos els encanta 
el formatge: formatge fresc, formatge ratllat, 
formatge fumat, formatge blau, formatge 
gratinat... i el que més els agrada és el pudent, 
el que fa pudor de peus de gent! Aquests dos 
ratolins són veïns però no s’entenen ni mica ni 
gens... Tot canvia quan apareix un ratot dolent 
que els vol ensarronar.

Autor: Esther Cabacés

Titelles: Nartxi Azcargorta

Escenografia, atrezzo, vestuari: TxoTitelles

Música: Xabier Labaien

Titellaires: Esther Cabacés i Mireia Peña

 RECITAL DE POESIA 

ALCOHOLS
A CÀRREC DE MARTÍ SALES I 
NÚRIA MARTÍNEZ-VERNIS

Dijous, 18 de març

19.30 h

Sala Polivalent Centre Cultural Can Roig

Gratuït

Aforament limitat. Caldrà fer reserva prèvia: 
972 83 00 05 / infocultura@llagostera.cat

Recreant un ambient de reunió d’alcohòlics 
anònims, i col·locant una curiosa “barra lliure” 
al centre de la rotllana, els dos poetes portaran 
als espectadors a  considerar l’alcohol des de 
perspectives molt diferents, a través tant de 
talls d’humor com d’elegies i fragments sobre 
la drogodependència. 

Un recital de poesia amb un format molt 
diferent, amb material poètic tant dels dos 
artistes que duen a terme l’espectacle (Martí 
Sales i Núria Martínez-Vernis) com d’altres 
poetes, com  Rabelais, Vinyoli o Salvador 
Renobell, per posar alguns exemples.

mailto:infocultura@llagostera.cat
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 PRESENTACIÓ 

POESIA MÉS 
ENLLÀ DE LES 
FRONTERES
UNA APROXIMACIÓ AL RIF 
A TRAVÉS DEL POEMARI 
ENTRE CENDRA I FOC, 
D’ASMAA AOUATTAH

Divendres, 19 de març

19.30 h

Teatre Casino Llagosterenc

Gratuït

Aforament limitat. Caldrà fer reserva prèvia: 
972 83 00 05 / infocultura@llagostera.cat

Asmaa Aouattah  és una escriptora  catalano-
amaziga d'origen rifeny. El  2019  va 
publicar  Entre cendra i foc. Poemes dedicats 
al Moviment Popular Rifeny (Hirak Rif). Es tracta 
d'un poemari que relata les històries de les 
víctimes de la  militarització, la  colonització  i 
l'opressió del poble rifeny. L’acte comptarà amb 
la participació del músic Yassine el Bastrioui.

 CONCERT 

PETITA FESTA
AMB TOTI SOLER I 
GEMMA HUMET

Dissabte, 20 de març

20 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 € / 6 €

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.

Toti Soler i Gemma Humet presenten el seu 
primer disc conjunt: Petita Festa. Música i poesia 
en la seva màxima expressió fruit de vuit anys 
de col·laboració artística contínua. Una forma 
personal sensible i profunda de compondre, 
interpretar i posar veu als poetes a través del 
seu univers de guitarra i cançó: Papasseit, Ovidi 
Montllor, M. Mercè Marçal, Vinyoli, Vian & Vence, 
Brel, Léo Ferré i Brassens entre d’altres. Una 
petita gran festa per als sentits.

mailto:infocultura@llagostera.cat
https://ca.wikipedia.org/wiki/2019
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Moviment_Popular_Rifeny&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Militaritzaci%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Colonitzaci%C3%B3
http://www.ticketara.com
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 RECITAL DE POESIA 

ELS VERSOS 
DEL FILL DEL 
FORNER
A CÀRREC D’ELIES 
BARBERÀ (VEU) I GREGORI 
FERRER (ACORDIÓ)

Divendres, 26 de març

19.30 h

Teatre Casino Llagosterenc

Gratuït

Aforament limitat. Caldrà fer reserva prèvia: 
972 83 00 05 / infocultura@llagostera.cat

Un recorregut per la poesia de Vicent Andrés 
Estellés:  els orígens, el país, l'amor, el sexe, la 
mort...

 CINEMA  
 CICLE GAUDÍ 

TERRA DE 
TELERS

Dissabte, 27 de març

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

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

La Julieta, una nena de sis anys, arriba amb la seva 
família al lloc on es desenvoluparà la seva nova 
vida. És l’any 1923 i com tantes altres famílies 
han hagut de fugir de la misèria del camp per 
establir-se a la colònia. Però començar de nou 
en un nucli tancat no serà fàcil. Els records d’una 
infància feliç, marcats per la industrialització, 
l’ànima viva d’una nena que es converteix en 

mailto:infocultura@llagostera.cat
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dona i la duresa de la guerra civil a la caiguda 
de la dictadura, acompanyaran l’espectador 
durant més de seixanta anys mostrant-li tots 
els camins que el destí li ofereix.

Director: Joan Frank Charansonnet

Guió: Joan Frank Charansonnet i Alba López

Repartiment: Ramón Godino, Alba López, 
Montse Ribadellas, Angelina Llongueras, Queralt 
Albinyana, Joan Massotkleiner, Miquel Sitjar

Durada: 118 min.

 TEATRE 

AKELARRE
THE FELIUETTES

Diumenge, 28 de març

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 € / 6 €

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.

The Feliuettes retornen al cabaret més genuí, 
amb música, gamberrisme, reivindicació, 
comèdia i autoparòdia, dirigides per Míriam 
Escurriola, amb textos de Clàudia Cedó, Cristina 
Clemente, Xavi Morató, Mireia Giró, Gerard Sesé, 
The Feliuettes i Míriam Escurriola, i música 
de Clara Peya, Arnau Tordera, Ariadna Cabiró 
i Gerard Sesé. The Feliuettes ens conviden al 
seu aquelarre, on ens interpel·len, es pregunten 
sobre el món que els ha tocat viure i sobre com 
transformar-lo, sent dones. A través de l’esperit 
nascut del cabaret més personal, personatges 
inesperats posaran en qüestió situacions 
quotidianes i no tan quotidianes, deformant-les 
amb un mirall ple de possibilitats.

Idea original: The Feliuettes

Amb: Laia Alsina Riera, Maria Cirici, Laura Pau, 
Gerard Sesé i la col·laboració especial de Vicky 
Peña com a Madame Big Lips

Direcció: Míriam Escurriola

Direcció musical: Gerard Sesé

Dramatúrgia: The Feliuettes i Míriam Escurriola

Vestuari: Paula Font i Maria Monseny

Escenografia: Maria Monseny

Coreografia: Anna Romaní

http://www.ticketara.com
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BIBLIO- 
TECA 
JULIÀ 
CUTILLER

 EXPOSICIÓ 

DIR MOLT EN 
UN MIG DIR 
SERIA MON 
AFANY: JOSEP 
CARNER

Del 3 al 25 de març

Dins de l’horari habitual de la biblioteca

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Exposició de petit format que repassa les etapes 
vitals i literàries de Josep Carner. Una proposta 
ideada per Jaume Coll, comissari de l’Any Carner, 
i dissenyada per Enric Lluch. Exposició produïda 
per la Institució de les Lletres Catalanes, amb 
la col·laboració del Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Girona.

 CLUB DE LECTURA  
 PER A INFANTS 

ÀLBUM IL·LUSTRAT 
ROBINSON
DE PETER SÍS

PEL·LÍCULA 
LA TORTUGA 
ROJA
DIRIGIDA PER MICHAËL 
DUDOK DE WIT

Dilluns, 8 de març

17 h

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk020G5OJg97svpXnlNB4uVNLwDi9Uw:1612529917854&q=Micha%C3%ABl+Dudok+de+Wit&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQ2KU4zT1biBHHSi4wzDLTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWUd_M5IzEw6tzFFxKU_KzFVJSFcIzS3awMgIAbEIoME0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwigs8WH5tLuAhWFzIUKHe1gCMYQmxMoATAbegQIHBAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk020G5OJg97svpXnlNB4uVNLwDi9Uw:1612529917854&q=Micha%C3%ABl+Dudok+de+Wit&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQ2KU4zT1biBHHSi4wzDLTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWUd_M5IzEw6tzFFxKU_KzFVJSFcIzS3awMgIAbEIoME0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwigs8WH5tLuAhWFzIUKHe1gCMYQmxMoATAbegQIHBAD
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Sessió virtual

Gratuït

Per a públic infantil de 8 a 12 anys

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.

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller

 HORA DEL CONTE 

CONTES 
DE ROSA I 
DE BLAU
A CÀRREC D’ASSUMPTA 
MERCADER

Del 8 al 14 de març

Sessió virtual, disponible a través del 
canal Youtube de l’Ajuntament de 
Llagostera

Gratuït

Per a públic infantil a partir de 5 anys

Tradicionalment s’ha vestit les nenes de rosa i 
els nens de blau. Tradicionalment s’ha assignat 
un rol a cada sexe i durant molts anys ha 
semblat que això no és podia tocar. Per sort, 
les coses han canviat i dones i homes busquen 
tenir les mateixes oportunitats. En aquesta 
sessió es parla del tema a través dels contes. 

Sabrem la història d’un nen que no es pot 
creure que la nena nova de la classe sigui tan 
valenta i decidida com ell, coneixerem què 
passa quan una elefanta es nega a vestir-se de 
rosa, viurem aventures amb la Cecília i el drac i, 
per últim, sabrem què passa si agafem el conte 
de “la Ventafocs” i enlloc de princeses hi posem 
prínceps.

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller



13CULTURA MARÇ 2021

ESPAI 
CULTURAL 
CASA 
DE LES 
VÍDUES

 EXPOSICIÓ 

CATALÀ 
IL·LUSTRAT

Fins al 21 de març

Dissabte, 6 de març a les 12 h

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.

 TALLER 

OMBRES 
XINESES 
DEL CATALÀ 
IL·LUSTRAT
A CÀRREC DE L'ESCOLA D'ART

Dissabte, 6 de març

A les 11 h

Gratuït

Edat: a partir de 4 anys

Aforament limitat: caldrà fer inscripció prèvia 
per bombolles familiars enviant un correu  a 
infocultura@llagostera.cat indicant nom i cog-
noms de cadascun dels participants de la uni-
tat familiar i edat dels menors.

A partir de les il·lustracions de l’exposició del 
Català il·lustrat crearem personatges d’ombres 
xineses que ens permetran inventar històries al 
voltant de les frases fetes.

mailto:infocultura@llagostera.cat
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 TALLER 

INICIACIÓ 
AL RAP
A CÀRREC DE VERSEMBRANT

Dissabte, 6 de març

De 10 a 12 h

Espai Jove CLV / Plaça Llibertat

Inscripcions amb reserva prèvia: 972 83 00 05 / 
infocultura@llagostera.cat

Taller d’iniciació al rap. Un taller que ens 
aproparà a la composició i improvisació de 
versos. La temàtica del taller serà la igualtat de 
gènere.

 ART URBÀ 

INTERVENCIÓ 
ARTÍSTICA

Dissabte, 13 de març

De 10 a 12 h

Exterior de la Biblioteca Julià Cutiller

Pintada d’un mural literari a l’entrada de la 
biblioteca de la mà de joves de l’espai jove CLV i 
amb la col·laboració de l’artista Pau Güell.

 TALLER 

GLOSA
A CÀRREC DE COR DE CARXOFA

Dissabte, 20 de març

De 10.30 a 12 h

Espai Jove CLV / Plaça Llibertat

Inscripcions amb reserva prèvia: 972 83 00 05 / 
infocultura@llagostera.cat

Taller d’iniciació a la glosa on es treballaran les 
principals tonades i exercicis per endinsar-se en 
les dinàmiques del glosat i aprendre a crear les 
primeres gloses.

mailto:infocultura@llagostera.cat
mailto:infocultura@llagostera.cat
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 TALLER 

DESCOBREIX 
JOAN BROSSA 
EN FAMÍLIA
A CÀRREC DE CUSCUSIAN*S

Diumenge, 21 de març

A les 10 h

Escola d’art Pere Mayol

Gratuït

Edat: a partir de 5 anys

Aforament limitat: caldrà fer inscripció prè-
via per bombolles familiars enviant un correu 
a infocultura@llagostera.cat indicant: nom i 
cognoms de cadascun dels participants de la 
unitat familiar i edat dels menors participants.

En aquest taller crearem poemes visuals i 
poemes objecte a partir de l’obra de Joan 
Brossa. Un taller per apropar-se a l’obra del 
genial poeta català a partir del material creat 
per Cuscusian*s. Un taller molt divertit i ple de 
sorpreses per fer en família.

 PARTICIPA! 

MOSTRA DE 
GLOSA

Diumenge, 21 de març

D’11 a 12.30 h

Plaça Llibertat

Gratuït

Aforament limitat per ordre d’arribada

Glosar —el glosat— és el terme que fem servir 
per denominar una pràctica que consisteix 
a cantar versos que s’improvisen al moment 
mateix d’interpretar-los. El glosat o la cançó 
amb text improvisat no és un fet aïllat del nostre 
país. Moltes cultures del món comparteixen 
aquesta pràctica. En alguns indrets gaudeix d’un 
alt reconeixement de tota la societat i els seus 
actors hi tenen un lloc destacat.

En aquesta mostra podreu veure dos glosadors 
en plena acció i a més hi haurà temps per 
deixar el micròfon obert per a qui s’atreveixi a 
participar!
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ARXIU 
MUNI-
CIPAL

 EXPOSICIÓ 

ELS GOIGS. 
COMPOSICIONS 
POÈTIQUES 
POPULARS 
PER A SER 
CANTADES

Del 13 al 21 de març

Plaça Catalunya

Goigs a sant Feliu i a santa Seclina per implorar 
la protecció del cel, a sant Ampèlit per intercedir 
en temps de sequera, a sant Llorenç i sant Grau 
per servar salut i vida i per guarir tots els mals. 
Sembla que la intercessió dels nostres sants és 
el que ens cal en aquests temps d’interminable 
pandèmia i daltabaix climàtic. 

Els trobareu a la plaça per poder llegir-los i, 
potser, fins i tot...cantar-los?
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Amb el suport de:


	INDEX

	Botón 3: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 15: 

	t: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 



