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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

ABRIL
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CULTURA 
I ESPEC-
TACLES

 MÚSICA 

TERRA DE 
MONESTIRS
LA FLAMA DE FARNERS

Dilluns, 5 d’abril

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.

Per la gran qualitat i importància del 
repertori musical i literari existent al voltant 
dels monestirs, i en aquests moments tan 
importants de la nostra història, La Flama de 
Farners ens presenta un concert-espectacle 
que ens trasllada directament al naixement de 
la nostra consciència col·lectiva com a país. Amb 
la interpretació musical a càrrec de la cobla i la 
lectura de textos per part d’Eva Trullàs, aquest 
concert pretén fer un recorregut musical i 
literari pels monestirs més emblemàtics de 
Catalunya.

 MÚSICA 

ALIDÉ SANS
Dissabte, 10 d’abril

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.

Una ventada d’aire fresc baixa de les muntanyes 
de la Val d’Aran per abraçar l’escenari. Alidé 
Sans és una d'aquelles artistes que val la 
pena descobrir en directe. El seu darrer àlbum 

http://www.ticketara.com
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Henerècla (2018), cantat íntegrament en aranès, 
ha estat tota una revelació musical de ritmes 
mestissos i influències de músiques del mon i en 
concert la cantant llueix una veu i personalitat 
que despunten lliures.

 TEATRE 

ELS DARRERS 
DIES DE LA 
CATALUNYA 
REPUBLICANA
TERRA TEATRE

Dissabte, 17 d’abril

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.

Aquesta obra és la narració verídica d’uns dies 
dramàtics viscuts per l’escriptor, historiador 
i polític Antoni Rovira i Virgili, quan entra en 
fase culminant l’ofensiva final de Franco contra 
Catalunya. Narració de l’angoixa, la desfeta i 
l’èxode dels catalans, que han estat les principals 
víctimes de la guerra encesa a Espanya per 
l’alçament militar de l’any 1936. Multitud de 
temes connecten els anys 30 amb l’actualitat: 
les relacions entre Catalunya i Espanya, els 
èxodes per Europa i la por a la pèrdua de la 
pròpia identitat. Rovira i Virgili narra, en primera 
persona, el viatge sense retorn que va fer amb 
la seva família i diverses personalitats polítiques 
i culturals fins a França. En aquest viatge 
compartirà amb la resta de catalans i catalanes 
tots els dolors: la pèrdua de la llar, la fam, el fred 
i la incertesa del demà.

Actor: Jordi Hervàs Solà

Música: Mariona Tuset i Gabriella Mezö

Direcció escènica: Marc Hervàs

Espai: Marc i Jordi Hervàs

Adaptació del text original: Jordi Hervàs

Atrezzo: Irene Santos



7CULTURA ABRIL 2021

 PRESENTACIÓ 

LLIBRE: 
LES NOTES 
DEL DESTÍ

Diumenge, 18 d’abril

12 h

Teatre Casino Llagosterenc
Plaça Catalunya

Gratuït

Aforament limitat. Reserva prèvia: 972 83 00 
05 / infocultura@llagostera.cat

Presentació del llibre Les notes del destí de 
l’escriptor llagosterenc Joan Frigola i Darder. 
Presentació a càrrec del periodista Joan 
Ventura amb lectura musicada de fragments 
del llibre. Tot seguit hi haurà vermut a la 
terrassa del Casino amenitzat per l’actuació 
del grup local My Start.

 PRESENTACIÓ 

LLIBRE: 
ARA FEM COM 
SI BALLÉSSIM

Dijous, 22 d’abril

19.30 h

Teatre Casino Llagosterenc

Gratuït

Aforament limitat. Reserva prèvia: 972 83 00 
05 / infocultura@llagostera.cat

Acte de presentació del llibre Ara fem com si 
balléssim, a càrrec de l’escriptora llagosterenca 
Laura Jaime i Femenia. Amb la participació 
de Cesc Pla, de l’editorial La Gamberra, i la 
col·laboració especial dels actors locals Anna 
Oliva i Julià Xirgu que faran lectura d'algun dels 
contes.

mailto:infocultura@llagostera.cat
mailto:infocultura@llagostera.cat
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 PREMIS 

SANT JORDI 
2021

Divendres, 23 d’abril

18 h

Teatre Casino Llagosterenc
Plaça Catalunya

Gratuït

Aforament limitat. Reserva prèvia: 972 83 00 
05 / infocultura@llagostera.cat

Acte de lliurament de premis de les diferents 
categories del XXVIè Concurs Literari Sant Jordi 
2021. Presentació a càrrec de Janot Carbonell, 
amb la participació dels alumnes de l’Escola 
de Música de Llagostera i l’actuació especial 
de la companyia de dansa Laia Santanach, amb 
l’espectacle Ballant Ballàvem.

 PRESENTACIÓ 

POEMARIS 
IL·LUSTRATS: 
COVA I GUARET 
I LA BOCA DE 
LA FERIDA

Dissabte, 24 d’abril

12 h

Plaça Catalunya / Teatre Casino 
Llagosterenc (en cas de mal temps)

Gratuït

Aforament limitat. Reserva prèvia: 972 83 00 
05 / infocultura@llagostera.cat

Els llagosterencs Eduard Comas, Alba Barceló, 
Josep Maria Codina i Paula Pozo presenten 
el seu projecte poètic realitzat gràcies al 
micromecenatge de la plataforma Verkami. 
Es tracta de dos poemaris editats en un 
sol volum reversible en el qual hi trobareu 
quinze poemes d’Eduard Comas il·lustrats per 
Alba Barceló, i quinze de Josep Maria Codina 
il·lustrats per Paula Pozo. Els poemaris es titulen 
respectivamen Cova i guaret i La boca de la 
ferida. A la presentació intervindran Germán 
Bartolomé, editor d’El punt volat, i Artur Comas 
i Ester Turon, músics.

mailto:infocultura@llagostera.cat
mailto:infocultura@llagostera.cat
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 TEATRE 

FLORS DE 
MALURA
GEÒRGIA BONELL, CARMELA 
LLOBERT I DAVIT BAYÉS

Dissabte, 24 d’abril

20 h

Teatre Casino Llagosterenc

Gratuït

Aforament limitat. Reserva prèvia: 972 83 00 
05 / infocultura@llagostera.cat

Espectacle multidisciplinar que proposa una 
visió personal de diferents contes del recull 
Viatges i Flors de Mercè Rodoreda. 

Les flors de Rodoreda són flors inventades, d’una 
naturalesa tan impensable com exuberant. En 
l’espectacle descobrirem flors que es passen el 
dia rient, d’altres que fan olor de sang o les que 

s’obren en passar perquè les miris. També flors 
boges que s’abracen a les cames dels homes, la 
Flor Felicitat o la Flor Negra.

Geòrgia Bonell (actriu), Carmela Llobet 
(il·lustradora) i Davit Bayés (contrabaixista) 
es troben a l’escenari per mostrar una nova 
interpretació d’aquests contes a través de les 
seves respectives disciplines. Una perfecte 
simbiosi entre literatura, teatre, art plàstic i 
música.

 CINEMA  
 CICLE GAUDÍ 

SENTIMENTAL
Diumenge, 25 d’abril

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

4,5 € / 3 €

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

mailto:infocultura@llagostera.cat
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En Julio i l’Ana fa més de quinze anys que estan 
junts. Formen una parella que ja no es mira ni 
es toca, i que ha fet del combat diari l’essència 
de la seva relació. Aquesta nit l’Ana ha convidat 
a casa als seus veïns de dalt, en Salva i la 
Laura, una parella més jove que ells, amable i 
simpàtica... però els “sorolls” s’han convertit en 
una molèstia per a en Julio i l’Ana. La primera 
pel·lícula de Cesc Gay, després de l’èxit de 
Truman (2015) és una reflexió sobre la vida en 
parella i la sexualitat, que tracta amb ironia i 
humor temes com la convivència, la valentia, el 
sexe, l’amor i l’aparença.

Director: Cesc Gay

Guió: Cesc Gay

Repartiment: Javier Cámara, Belén Cuesta, Ana 
Griselda Siciliani, Alberto Sanjuan.

Durada: 81 min.

 MÚSICA 

ROGER MAS
Divendres, 30 d’abril

20 h

Plaça del Castell

Gratuït

Aforament limitat. Reserva d’entrades a 
www.algironesllegim.cat

Enguany la cloenda de Al Gironès llegim! es farà 
a Llagostera! 
En aquest projecte hi han participat divuit 
municipis de la comarca que entre els mesos de 
febrer i abril han ofert tot un seguit d’activitats 
relacionades amb la lectura. I per tancar l’edició 
d’aquest any s’ha escollit un dels grans noms de 
la cançó catalana, Roger Mas. El cantant solsoní 
ens oferirà un concert intimista, en solitari, per 
fer repàs de la seva extensa trajectòria en una 
nit que segur que serà única.
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BIBLIO- 
TECA 
JULIÀ 
CUTILLER

 CLUB DE LECTURA  
 PER A INFANTS 

ZAPATOS 
DE FUEGO Y 
SANDALIAS 
DE VIENTO
DE ÚRSULA WÖLFEL

Dilluns, 12 d’abril

17 h

Biblioteca Julià Cutiller 
(Sessió presencial)

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
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 HORA DEL CONTE 

CONTES, 
DRACS I ALTRES 
ESPÈCIES
A CÀRREC D’ALBERT QUINTANA

Dimarts 20 d’abril

17 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Per a públic infantil a partir de 4 anys

Aforament limitat. 
Inscripció prèvia: biblioteca@llagostera.cat

Sessió de contes dedicada als aventurers en 
general, a tots aquells que amb les seves ganes 
de descobrir coses noves ens donen una visió 
més amplia i diversa del món. Perquè ni tots els 
prínceps salven princeses ni tots els dracs són 
dolents.

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller

 CLUB DE LECTURA  
 PER A ADULTS 

ELS MORTS 
(DUBLINESOS)
DE JAMES JOYCE

CLUB LECTURES DE TARDA

Dimecres, 28 d’abril

De 18.30 h a 20 h

Biblioteca Julià Cutiller 
(Activitat presencial)

Gratuït

Cristina Montiel

CLUB LECTURES DE NIT

Dijous, 29 d’abril

De 20 h a 21.30 h

Biblioteca Julià Cutiller 
(Activitat presencial)

Gratuït

Cristina Montiel
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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.

Organitza: Biblioteca Julià Cutiller

 JOC 

GEOCACHING 
LITERARI

Del 17 d’abril al 23 de juny

Voltants de Llagostera i Cassà

Gratuït

Aquest Sant Jordi, les biblioteques de Cassà i 
Llagostera us proposen un joc de geocaching! 
Es tracta d’una passejada històrico-literària que 
us portarà a diferents indrets del territori que 
envolten i uneixen les dues poblacions veïnes 
utilitzant les noves tecnologies. 

Amb l’ajuda dels vostres telèfons intel·ligents i 
l’APP de Geocaching, podreu accedir a les dades 
GPS que us ajudaran a trobar cadascun dels 
amagatalls del circuit que us hem preparat. Us 
animeu?

Organitza: Biblioteca Municipal de Cassà de la 
Selva i Biblioteca Julià Cutiller de Llagostera
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ESPAI 
CULTURAL 
CASA 
DE LES 
VÍDUES

 CINEMA 

AUTOCINE: 
CINEMA DES 
DEL COTXE
VINE A VEURE LA PEL·LÍCULA 
“INTOCABLE” DES DEL 
TEU COTXE AL PÀRQUING 
DEL PASSEIG ROMEU

Divendres dia 9 d’abril

Hora entrada cotxes: 19.30 a 20 h
Hora de projecció: 20 h

Pàrquing del Passeig Romeu

Accés lliure i gratuït

Públic: Pel·lícula no recomanada a 
menors de 7 anys

Aforament limitat. No es permetrà la sortida 
del recinte mentre duri la projecció.

Sinopsi: Philippe, un aristòcrata que s'ha quedat 
tetraplègic a causa d'un accident de parapent, 
contracta com a cuidador a domicili a Driss, 
un immigrant d'un barri marginal que acaba 
de sortir de la presó. Tot i que, a primera vista, 
no sembla la persona més indicada, tots dos 
acaben aconseguint que convisquin Vivaldi i 
Earth Wind and Fire, l’eloqüència i la hilaritat, els 
vestits elegants i el xandall.

Organitza: Espai jove CLV
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 ART URBÀ 

A-TACA
Dilluns 12 d’abril

17 h

Zona esportiva

Torna l’A-taca, el festival d’art urbà que omple els 
carrers de color de la mà dels alumnes de l’Escola 
d’art Pere Mayol i dels joves de l’espai jove CLV per 
tal de celebrar el dia internacional de l’Art. Enguany 
es pintaran els bancs de la zona esportiva. 

A-taca és un projecte sorgit l’any 2019 des 
de les escoles d’art i espais joves de Cassà, 
Celrà i Llagostera que busca apropar l’art urbà 
als municipis a través de les seves escoles 
d’art i espais joves a partir d’un projecte d’art 
comunitari entre els tres municipis.

Organitza: Casa de les vídues

 TALLER FAMILIAR 

MASCARETES
Diumenge 18 d’abril

10.30 h

Escola d’art Pere Mayol

Públic: Bombolles familiars a partir de 
3 anys

Cal inscripció previa enviant un correu a 
escoladart@llagostera.cat

Aquest Sant Jordi, l’Escola d’art vol transformar 
les mascaretes en dracs, cavallers i roses. T’hi 
apuntes?

Organitza: Escola d’art Pere Mayol

mailto:escoladart@llagostera.cat


INFORMACIÓ I CONTACTE

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

cultura@llagostera.cat

Amb el suport de:
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