
Febrer
Abril

Març

www.ccclloret.cat

PROGRAMA D’ACTIVITATS FEBRER - ABRIL 2023

CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA



una vila plural i cosmopolita, forjada per l’intercanvi de cultures, 

amb una història de migracions que ha contribuït a lluitar per 

mantenir aquest factor identitari i que també s’ha enriquit amb 

ell, fent evolucionar la nostra cultura en les noves generacions 

i amb nous formats, que garanteixen la seva permanència i, el 

que és més important, l’estima dels que la defensen.

Lloret no vol, però, esdevenir només la Capital de la Cultura 

Catalana. El nostre propòsit és esdevenir també la Capital 

Catalana de la Cultura, una porta al oberta al món que convidi 

els nostres visitants a gaudir del nostre bagatge cultural, 

una història que està formada per molts elements culturals, 

espectacles i activitats, però també per una potent vida 

associativa, com l’entitat Xino-Xano, que és un pilar fonamental 

i incansable en aquesta tasca de preservació de les tradicions. Si 

hi ha una cosa que hem après durant aquests anys de trajectòria 

turística -que ha posicionat Lloret com una destinació de 

referència-, és el valor que dona compartir i endinsar els nostres 

visitants en la nostra vida cultural. És el que manté el record, el 

que crea l’experiència que roman durant el pas del temps i crea 

aquest vincle invisible i indivisible que garanteix el futur.

Vull acabar amb un agraïment a totes les persones i entitats que 

han fet realitat aquest projecte, al comitè assessor format per 

un equip transversal i pluridisciplinari per la seva col·laboració 

i assessorament, i a la comissària Amaranta Gibert per la seva 

dedicació incansable i per la seva estima per la cultura. Ells són 

el motor d’aquesta Capital de la Cultura Catalana.

Ara ens toca a tots gaudir-ne i fer-la gran! Som el que celebrem!

Jaume Dulsat
Alcalde de Lloret de Mar

Benvolguts lloretencs i lloretenques,

Iniciem aquest 2023 amb la il·lusió i el gran repte de ser la 

Capital de la Cultura Catalana. Tenim un any per mostrar la 

nostra cultura des de tots els angles possibles. 365 dies per 

mostrar que som el que cantem, som el que ballem, som el que 

compartim, som el que agraïm, som el que imaginem i som el 

defensem. La màgia de la cultura és justament -com deia el 

nostre reconegut historiador lloretenc Joan Domènech Moner, 

a través de la figura de Domènec Fita- “que també serveix per 
millorar la capacitat de ser feliç de cada persona”. I a Lloret 

apostem amb fermesa per aquesta cerca de la felicitat, tant 

individualment com col·lectivament.

La cultura és l’ànima d’una societat vibrant; és la forma en la qual 

expliquem les nostres històries, celebrem, recordem el passat i 

ens imaginem i creem el futur. I Lloret ja és en essència vibrant, 



Lloret, cultura 
mil·lenària marinera
Ser reconeguda com a Capital de la Cultura Catalana és 
una distinció que, al llarg dels seus vint anys d’existència, ha 
demostrat ser una gran oportunitat d’esdevenir una finestra al 
món per mostrar la cultura i identitat catalana durant tot l’any. 
Confiem que Lloret sereu un gran aliat per contribuir a ampliar 
la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes. 
Ser Capital de la Cultura Catalana suposa també promoció i 
projecció pel municipi, tant a l’interior com a l’exterior.

Aquest any 2023 celebrem que Lloret accepti amb orgull 
aquesta responsabilitat. Parlem d’una vila mil·lenària de tradició 
marinera, que destaca per la força de les seves tradicions 
arrelades a la cultura i també per la riquesa del seu patrimoni 
cultural i natural. Teniu un gran model de gestió de patrimoni 
cultural i també equipaments com el Museu del Mar, els Jardins 
de Santa Clotilde, el poblat ibèric de Puig de Castellet, el castell 

de Sant Joan i la masia de Can Saragossa, d’entre altres, que 
asseguren una oferta d’oci cultural i ecològic a l’aire lliure. I en 
un entorn privilegiat.

La cultura no es fa sola. La construïm tots dia rere dia, amb cada 
acció que fem, cada sèrie, obra de teatre, pel·lícula o obra d’art 
que creem i mirem; amb cada llibre que escrivim i llegim; amb 
cada cançó que escoltem, cantem i ballem; amb cada llengua 
que parlem, i amb cada associació cultural en què participem. 
La cultura la fa tota aquella gent que, de diferent manera, la 
treballa cada dia. Vivim en una societat del coneixement que és 
molt diversa i que és transnacional, i hem d’actuar davant d’això 
des de les especificitats de la cultura catalana i cap al món. 

En aquest any que sereu Capital de la Cultura Catalana, no 
oblideu la llengua, el nostre tret d’identitat més important, 
i sense el qual avui no seríem qui som, ni aportaríem tanta 
riquesa a tots els nous veïns i veïnes que incorporem a casa 
nostra. Hem de sentir-nos orgullosos de ser parlants d’una 
llengua que és ben viva, i que al seu voltant conforma una 
comunitat lingüística que té una funció social indiscutible, a la 
qual tots tenim dret a participar. 

Aprofiteu l’ocasió per reivindicar la identitat de la vostra ciutat 
i també dels lloretencs i lloretenques. Espero que aquest any 
sigui una bona excusa per permetre a la resta de Catalunya 
enamorar-se del vostre patrimoni cultural i social. És el moment 
que cadascun de vosaltres esdevingueu veritables ambaixadors 
de la cultura de la vostra ciutat. 

L’enhorabona, Lloret!

Natàlia Garriga
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya



Capital de la Cultura 
Catalana Lloret de Mar 
2023
Lloret ha estat elegida com a Capital de la Cultura Catalana 
de l’any 2023. Des de l’organització promotora de la capitalitat 
vàrem veure en la candidatura de Lloret un enorme potencial 
que podria desenvolupar-se durant tot un any com a Capital 
de la Cultura Catalana.
La qualitat del projecte de candidatura, el consens entorn la 
capitalitat i la il.lusió col.lectiva per la capitalitat foren altres 
elements emblemàtics per elegir Lloret com a capitalitat 
cultural.
Lloret de Mar és la vintena capitalitat de la cultura catalana 

de la història, una capitalitat cultural que després de vint anys 
d’existència ha recorregut pràcticament tot el territori, tant de 
ciutats petites, com mitjanes i grans.
A diferència de les altres capitals culturals Lloret té també com 
a característica pròpia que acull milers i milers de visitants 
cada any, persones que venen a gaudir dels atractius turístics 
i que poden entrar en contacte amb la cultura catalana. És en 
aquest àmbit que la capitalitat cultural de Lloret pot facilitar 
aquest contacte i coneguin i/o reconeguin que Lloret és una 
població que pertany a l’àmbit cultural i lingüístic català,
Estem segurs que Lloret desenvoluparà una exitosa Capital de 
la Cultura Catalana 2023.
 
Fins ara han estat elegides com a Capital de la Cultura 
Catalana:

2004 Banyoles
2005 Esparreguera
2006 Amposta
2007 Lleida
2008 Perpinyà
2009 Figueres
2010 Badalona
2011 Escaldes-Engordany/Principat d’Andorra
2012 Tarragona
2013 Ripoll
2014 Barcelona
2015 Vilafranca del Penedès
2016 Vic
2017 Reus
2018 Manresa
2019 Cervera
2020 El Vendrell
2021 Tortosa
2022 Igualada
2023 Lloret de Mar
2024 Sabadell

 
Xavier Tudela
President de l’organització Capital de la Cultura Catalana



Lloret serà Capital de 
la Cultura Catalana 
durant l’any 2023
Tal com asseguren al municipi, som el que celebrem! I tenim 
tot un any per endavant per demostrar-ho.
La commemoració ha de servir per contribuir a posicionar 
Lloret, a través de la cultura, dins i fora del territori català. Ha 
de ser una oportunitat perquè a cada racó del municipi es 
respiri cultura i això arribi als veïns i als visitants, per mitjà del 
consistori i des del món associatiu.
L’Organització Capital de la Cultura Catalana, entitat 
independent de la societat civil creada el 1998, és qui ha 
implantat i desenvolupat la capitalitat de la cultura catalana 

en tot el domini lingüístic i cultural català. Aquest any la 
designació ha recaigut en Lloret amb l’objectiu de posar 
en valor la seva cultura i les seves tradicions. Lloret és una 
població que per si mateixa té moltes propostes culturals i 
espais patrimonials magnífics, i la població sempre troba la 
manera de sorprendre, d’aportar alguna cosa diferent, de sortir 
del que s’entén com a convencional.
Lloret s’estrena com a Capital de la Cultura Catalana, la vintena 
de la història, després d’agafar el relleu a Igualada. És una 
bona ocasió per mostrar la riquesa cultural del municipi. Per 
endavant, hi ha un any sencer per a la promoció cultural, i de 
rerefons la voluntat d’ajudar en la tasca de donar a conèixer 
el patrimoni cultural del domini lingüístic català mitjançant 
la participació ciutadana, una de les característiques d’aquest 
tipus de campanyes.
En el marc de la capitalitat de la cultura catalana de 2023, Lloret 
dona una gran oportunitat a la cultura del carrer per mostrar 
la vitalitat del teixit associatiu del municipi i la creació cultural 
lloretenca –i de retruc catalana–, amb la idea de repensar les 
tradicions, fer una aposta clara per les propostes més actuals i 
presentar-les com un espai de descobriment i diàleg.
Tot en una programació amb música, teatre, circ, humor, dansa, 
performances, poesia, patrimoni cultural, arts plàstiques, 
literatura i exposicions, que Lloret oferirà per posar en valor el 
seu llegat cultural, la cultura catalana i les noves tendències 
des d’una perspectiva innovadora.
Un bon propòsit perquè els lloretencs mostreu el vostre 
patrimoni cultural al món, a tots els que us visiten al llarg de 
l’any i als que ho fan sobretot en temporada turística, amb 
un programa ple d’esdeveniments i activitats per a tots els 
públics.
Participeu i gaudiu d’aquest any de cultura a Lloret.
 
 
Miquel Noguer i Planas
President de la Diputació de Girona



Crec que Lloret serà 
una gran Capital de la 
Cultura Catalana 
Fa quatre anys, quan vam guanyar la candidatura, juntament 
amb Igualada, per ser la seu de la Capital de la Cultura Catalana 
2023. Sempre he tingut la ferma convicció que la nostra és 
una població amb una gran capacitat de fer grans coses. 
Els lloretencs som lluitadors i, malgrat l’adversitat, sabem 
posicionar-nos i millorar. Aquesta capacitat de lluita i resistència 
ha definit el Lloret d’avui. Els lloretencs som perseverants, ens 
fixem nous objectius per oferir el millor de nosaltres mateixos 
i quan ho fem de forma conjunta, és quan obtenim els millors 
resultats.
La celebració de Lloret com a Capital de la Cultura Catalana 
2023 n’és i en serà un exemple de perseverança i treball conjunt. 
Serà un any ple de cultura i de celebració, serà un any que 
entenem com una oportunitat per explicar-nos al món.
Però per fer-ho possible necessitàvem un relat, una idea que 

ens permetés explicar-nos durant un any. Necessitàvem un relat 
de present i futur i a la vegada compartit. Aquest relat s’explica 
a través de l’eix principal de la Capital de la Cultura Lloretenca 
2023, a través del lema Som el que celebrem: un lema que 
ens defineix i que estén la mà a tots els lloretencs, entitats i 
col·lectius que en vulguin ser partícips.
Estic convençut que la Capital de la Cultura Catalana serà un 
punt d’inflexió en la forma d’entendre la cultura a Lloret, en la 
forma de projectar-la i en la forma de compartir-la.
Serà un any en què parlarem de Cultura a Lloret amb 
majúscules. Però el més important de tota aquesta empresa és 
que tot plegat creï pòsit, que arreli, i que la cultura esdevingui 
un eix transformador de Lloret.
Tinc il·lusió per veure com creix i es desenvolupa la capitalitat 
lloretenca. Vull convidar-vos a participar-hi i a gaudir-ne. 
M’agradaria poder-vos transmetre tota questa il·lusió i treball 
intens que des de fa mesos s’està fent. Enviar-vos a través 
d’aquestes línies que celebrarem la capital tenyida de set colors:
El rosa, que simbolitzarà el lema de la capital, Som el que 
celebrem. El groc que simbolitzarà Som el que cantem. El 
verd que simbolitzarà Som el que imaginem. El blau que 
simbolitzarà Som el que compartim. El taronja que simbolitzarà 
que Som el que ballem. El lila que simbolitzarà Som el que 
defensem i el Vermell, al final de l’any, que simbolitzarà que 
Som el que agraïm.
Des d’aquesta emoció i des de la responsabilitat vull remarcar 
que tinc i tindré la mà estesa a les iniciatives que sorgeixin en 
el marc de la capitalitat i per avançat fer-vos arribar el meu 
agraïment per la vostra col·laboració i participació. Ho sento així 
i així miraré de transmetre-ho.
Tenim per davant un any  apassionant, per explicar que Som el 
que celebrem, que estem orgullosos del que som i que tenim 
una bona oportunitat per mostrar-ho.  
 
Cristian Fernández Madueño
Regidor de Festes



CALENDARI 
PROGRAMACIÓ 
CAPITAL DE LA 
CULTURA CATALANA
FEBRER – ABRIL 2023

FEBRER
Dissabte 4 

Revetlla de la Capital de la Cultura Catalana. Avinguda Josep 

Pla i Casadevall (Plaça Domènec Moner i Basart)

Diumenge 5 

Tirada a l’Art i Salat. Es Trajo d’en Reyné.

Dimecres 15 

Programa de ràdio “Islàndia” amb Albert Om. Teatre de Lloret.

Dimarts 21 

Día de la Llengua Materna. Mural amb llengües maternes. 

Carrer del Pla de Carbonell, 25 (al costat de la Discoteca 

Revolution)

Divendres 24 

UAP 23 Poder. Teatre de Lloret.

Dissabte 25 

Espectacle inaugural de la Capital de la Cultura Catalana. 

Plaça Mossèn Pere Torrent

Dissabte 25 i Diumenge 26 

Obra de teatre “Bar bodega Can Pepitu”. Casal de l’Obrera.

Diumenge 26 

Dia d’Andalusia. Hotel Samba



MARÇ
Dissabte 11 
Holi o festa dels colors. Associació cultural de la índia de Lloret. Plaça 
Pere Torrent.

Dijous 2 – Diumenge 12 
Setmana de Feminismes

Dijous 2 
Pel·lícula i conferència del cicle Cinema i Dona. Teatre de Lloret.

Dimarts 7 
Curvy amb Eva Cabezas. Teatre de Lloret.

Dissabte 11 
Conferència Mireia Iniesta. Can Gallissà.

Diumenge 12 
Ritos de amor y guerra (Comando Señoras) i Vermut L’Aurora. 
Teatre de Lloret i Plaça Germinal Ros. 

Dijous 16 
Tallers imaginaris de l’amor romàntic. El Puntet.

Dissabte 18 
Sortida: Md’A en clau de dona. Girona.

Divendres 17 
Debat a bat “La gestió de la cultura popular i tradicional als municipis”. 

Dimarts 21 
Dia mundial de la poesia. Poetes de guàrdia.

Diumenge 26 
La pell fina. Teatre de Lloret.

Dimecres 29 
Dia mundial del Piano. Hall de la biblioteca.

Dijous 30 
Inauguració exposició Pintor de rem i de vela. Joan Sala 
Lloberas (1925-2010). Can Saragossa.

ABRIL
Diumenges del mes d’abril 
Visita guiada Exposició Sala Lloberas. Can Saragossa.

Dissabte 1 
Radical Poesia. Biblioteca.

Dissabte 1 i diumenge 2 
Visita guiada “The Gardens of the Dragon”. Jardins de Santa Clotilde.

Dijous 13 
Debat a bat: “L’Estiueig a Catalunya”. 

Divendres 14 
Don Ramón María del Valle-Inclán dirigida per Xavier Albertí. 
Teatre de Lloret.

Dissabte 15 
Radical Poesia. Biblioteca.

Dissabte 15 - Diumenge 16 
Ser o no ser i el musical ¡Qué tiempo tan feliz!. Teatre de Lloret.

Dijous 20 
Festa de la cultura lloretenca. Teatre de Lloret.

Diumenge 23 
Sant Jordi. Passeig Verdaguer.

Dimecres 26 
Dia Europeu de Jardins Històrics. Jardins de Santa Clotilde.

Dissabte 29 
Lloret en Dansa.

Dissabte 29 
Radical Poesia. Biblioteca.

Diumenge 30 
Concert Orquestra Jove de la Selva. Teatre de Lloret.



Febrer



Revetlla de la 
Capital de la 
Cultura Catalana

SOM EL QUE CELEBREM

Data: Dissabte 4 de febrer
Hora:  De 10h a 14h
Lloc: Avinguda Josep Pla i Casadevall (Plaça Domènec Moner 
i Basart)
Durada: 4h
Preu: Gratuït

La revetlla d’associacions i entitats culturals tindrà lloc el matí 
del dissabte 4 de febrer. Aquesta trobada pretén homenatjar i 
posar en valor l’associacionisme davant de la ciutadania com 
una eina essencial per vehicular el coneixement i la difusió de 
la cultura.
Celebrarem una jornada festiva on les associacions participants 
faran demostracions en viu per tothom qui vulgui engrescar-se 
i apropar-se a conèixer de primera mà la important tasca que 
fan.
Tancarem la revetlla amb un tall de coca per a tots els 
participants.
Us esperem amb moltes ganes!

Tirada a l’art
SOM EL QUE COMPARTIM

Data: Diumenge 5 de febrer 
Hora: a les 8h i a les 11h
Lloc: Es Trajo d’en Reyné
Preu: Gratuït

L’art (ormeig d’arrossegament) va ser una tècnica de pesca 
utilitzada pels lloretencs per guanyar-se la vida. L’art es tirava 
des de la platja i, en recollir-lo, s’obtenia un bon grapat de peix.
Per no perdre aquesta forma de vida i per rendir homenatge de 
recordança i agraïment a aquestes persones del mar, el primer 
diumenge de desembre i el primer de febrer (si el temps i el 
mar ho permeten), hi ha una trobada a la sortida del sol a n’es 
Trajo d’en Reyné (lloc on havia tirat l’art en Reyné)  per tirar l’art 
amb tothom que hi vulgui participar. Un cop recollit, es fa un 
esmorzar amb el peix pescat.
Amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana s’ha convidat 
als directors dels Museus de la Xarxa de Museus Marítims que 
participaran d’aquesta tradició tant nostrada. 
Activitat organitzada per: Xino Xano

FEBRER FEBRER



Salat
SOM EL QUE IMAGINEM

Data: Diumenge 5 de febrer 
Hora: a les 8h i a les 11h
Lloc: Es Trajo d’en Reyné
Preu: Gratuït

En el marc de la Capitalitat de la Cultura Catalana a Lloret, 
MontPhoto organitza activitats de narrativa fotogràfica.
Salat es tracta d’un cicle sortides - tallers fotogràfics en els quals 
es vol aprofundir a les històries dels carrers i paratges de Lloret 
de Mar i per la memòria del seus protagonistes per mostrar-
ho com alguna cosa més que un escenari turístic. En aquesta 
ocasió treballarem la tradició de la Tirada a l’art. 

Activitat organitzada per: Montphoto
A càrrec de: David Salcedo, fotògraf i Xavi Orri com a guia 
acompanyant.

Places molt limitades. Inscripció gratuïta i obligatòria a: 
https://forms.gle/gPCd31PnSGKYc9v36 (QR)
Més informació:
https://montphoto.com/website/noticies.asp?id_noticia=356

Programa Islàndia 
especial Capital 
Cultura Catalana

SOM EL QUE COMPARTIM

Data: Dimecres 15 de febrer
Hora: 19h
Lloc: Teatre de Lloret
Durada: 1h 30 minuts
Preu: Gratuït

Hi ha programes que els sintonitzes perquè ja saps de què 
et parlaran. I després, n’hi ha d’altres que potser els escoltes 
precisament per tot el contrari: perquè no saps mai de què et 
parlaran. Això és el que ens agradaria que fos Islàndia: una 
illa de ràdio al final del dia. Un programa que estigués més 
pendent de la realitat que de l’actualitat. Històries humanes, 
converses, música, la gent, la vida, la ràdio de sempre posada 
al dia…  
Albert Om i el seu equip ens visitaran amb motiu de la Capital 
de la Cultura Catalana per fer en directe el seu programa des 
del Teatre de Lloret.
Direcció i presentació: Albert Om 
Guió i producció: Maria Xinxó, Eva Catalán, Mireia Ardèvol i 
Marc Ferragut. 
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Dia Internacional 
de la Llengua 
Materna

SOM EL QUE DEFENSEM

Data:  Dimarts 21 de febrer
Hora: 12h
Lloc: Carrer del Pla de Carbonell, 25 (al costat de la Discoteca 
Revolution)
Preu: Gratuït

El dia 21 de febrer és el Dia Internacional de la Llengua 
Materna i, amb l’objectiu de deixar constància de la diversitat 
lingüística del nostre municipi, es portarà a terme una activitat 
participativa i inclusiva: la pintura colectiva d’un mural.
El mural inclourà un vers traduït en diferents idiomes. La 
realització anirà a càrrec de l’artista Borbála Rámpay i el mur 
que es pintarà serà el del carrer del Pla de Carbonell, 25.
Us animem a participar en l’elecció del vers que es traduirà!

Activitat organitzada per: PLAC i l’Oficina del Català

UAP 23  Poder
SOM EL QUE CANTEM

Data: Divendres 24 febrer 
Hora: 20h
Lloc: Teatre de Lloret
Edat: Tots els públics
Preu: 8€

La UAP! fa 15 anys que treballa per difondre els valors de la pau 
a través de la música i el teatre en els instituts de les comarques 
gironines. Al llarg d’aquest temps, el projecte educatiu ha 
produït espectacles, interpretats sempre per alumnes de 
secundària, sobre l’holocaust, els refugiats, l’assetjament escolar 
o la crisi climàtica. I, en l’edició d’enguany, titulada Poder, 
moltes de les idees plantejades en les últimes actuacions es 
concentren en una única obra. L’espectacle d’aquest any, doncs, 
presenta quatre històries independents però relacionades 
entre sí, que tracten diferents perspectives de la idea de poder, 
des de la dominació del poder religiós, militar o polític, fins al 
poder dels joves per canviar l’ordre establert del món.

Els Instituts participants al projecte de Lloret
Institut de Caldes de Malavella
Institut Font del Ferro
Institut Ramon Coll i Rodés
Institut Rocagrossa
Institut S’Agulla
Institut Sant Elm
Institut Sant Quirze
Institut Serrallarga
Institut Teresa Pàmies

Activitat organitzada per: Departament d’Educació de 
l’Ajuntament de Lloret en el marc dels actes de la Capital de la 
Cultura Catalana.      
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VOGAR  
Espectacle Inaugural de la Capital de la 
Cultura Catalana

SOM EL QUE CELEBREM

Data: Dissabte 25 de febrer
Hora: 19h
Lloc: Plaça Pere Torrent
Durada: 30 minuts
Preu: Gratuït

Vogar és l’homenatge a les dones marineres de Lloret de 
Mar que tot mirant l’horitzó trepitjaven fort la terra ferma i 
assumien les tasques de capitanes de les seves llars mentre els 
seus desitjos, les seves pors, anhels i molt sovint els seus amors 
s’endinsaven dins el mar. Vogar és un espectacle visual i aeri, on 
les emocions d’aquesta dona marinera s’humanitzen i donen 
relleu a la façana de la Casa de la Cultura com a símbol de 
l’herència emocional i cultural que Lloret té vers el mar, i com la 
mirada fixada en la llunyania ha enriquit el caràcter i l’imaginari 
de la vila. Vogar és un salt salvatge dins l’ànima d’aquest far 
humà que embelleix el litoral de la costa brava. Vogar pot ser 
tu, un rem i la immensitat.

A càrrec de: Companyia Les Estampades i coreografia de Sergi 
Ots - Ponten Pie

BAR BODEGA CAN 
PEPITU

SOM EL QUE IMAGINEM

Data: Dissabte 25 de febrer Hora: 21h 
Data: Diumenge 26 de febrer Hora: 18h
Lloc: Casal de l’Obrera
Edat: Tots els públics
Preu: 7 €
Venda d’entrades:  Venda a El Puntet, a www.entrapolis.com i 
a taquilla el dia de la representació.

CASAL DE L’OBRERA
Comèdia en un acte. Fresca i actual. El Bar Bodega Can Pepitu 
és el centre de trobada de la gent del barri, on les situacions 
esbojarrades fan els dies més divertits.
Vine a comprovar-ho!
Activitat organitzada per: Casal de l’Obrera.

FEBRER FEBRER



Dia d’Andalusia
SOM EL QUE CELEBREM

Data: Diumenge 26 de febrer
Hora: a partir de les 13.30 h
Lloc: Hotel Samba
Inscripcions: 635 53 53 95 // 619 71 69 10 // 691 57 16 52

El Dia d’Andalusia se celebra el 28 de febrer i commemora el dia 
de la celebració del referèndum sobre la iniciativa del procés 
autonòmic d’Andalusia de l’any 1980, que va donar autonomia 
plena a la comunitat andalusa.

A Lloret ho celebrarem el diumenge 26 de febrer amb el 
següent programa d’actes: 

13.30h.  Recepció dels assistents
14.30h.  Dinar de germanor (només per assistents amb reserva)
17.30h.  Homenatge a les banderes (assistència lliure) 
18.30h.  Gran festa amb actuacions de diferents grups  
 (assistència lliure) 

Activitat organitzada per: Casa de Cúllar.

Març

FEBRER



Pel·lícula i 
conferència del 
Cicle Cinema i Dona

SOM EL QUE DEFENSEM

UNA HISTORIA DE AMOR Y DESEO
Data: 2 de març
Hora: 20.30h
Lloc: Teatre de Lloret
Durada: 102 minuts
Preu: 5€

L’Ahmed és un noi de 18 anys, francès d’origen algerià, que ha 
crescut a l’extraradi de París. A la universitat coneix la Farah, una 
jove tunisiana plena d’energia que acaba d’arribar a París. Mentre 
descobreix una col·lecció de literatura àrab sensual i eròtica que 
mai va imaginar que existís, Ahmed s’enamora perdudament de 
Farah però, tot i que se sent literalment abocat pel desig, intentarà 
resistir-s’hi.
LEYLA BOUZID, 2022. TUNÍSIA-FRANÇA. VOSE. DCP.

Activitat organitzada per: Associació de dones l’Aurora i Cineclub 
Adler.

SETMANA DELS FEMINISMES

LAS COTTON
SOM EL QUE DEFENSEM

Data: Diumenge 5 de març
Hora: 12h
Lloc: Teatre de Lloret
Durada: 50 minuts
Idioma: Sense text
Edat: A partir de 5 anys
Preu:  1 entrada 8€, amb la compra de 4 entrades, 6€ cadascuna.

CIA ANITA MARAVILLAS (PAÍS BASC)
Deixant enrere els perills del seu poble natal, la família Cotton 
es dirigeix a la ciutat a la cerca de noves vides i oportunitats. 
Entre les teulades i els llums de la ciutat, entre les teles, els 
fils i les màquines de la fàbrica, la mare i les seves dues filles 
viuran noves aventures i perills desconeguts. Però, aquest cop, 
no estan soles i desitjaran ser felices amb totes les seves forces.
Un cop més, el teatre de titelles ens permet crear un imaginari, 
una estètica i uns codis que ens ajuden a explicar conceptes 
“adults” al públic més petit.

Activitat organitzada per: Teatre de Lloret

SETMANA DELS FEMINISMESMARÇ MARÇ



CURVY amb Eva 
Cabezas

SOM EL QUE DEFENSEM

Data: Dimarts 7 de març
Hora: 20h
Lloc: Teatre de Lloret
Durada: 90 minuts
Idioma: Català
Edat: Més de 18 anys
Preu: 5€

Espectacle nominat a la categoria de Millor Monòleg en els 
Premis de Teatre Barcelona 2019.
Un show d’humor de l’actriu de Lloret que busca l’acceptació 
dels complexes i ressaltar allò positiu de la diversitat de talles, 
cossos i estils.
Reivindicar a la dona amb corbes i trencar amb els cànons de 
bellesa establerts. Aquest és el propòsit de CURVY, un monòleg 
de la humorista de Lloret, Eva Cabezas. Un espectacle que 
forma part de la setmana dels feminismes dins dels actes de la 
Capital de la Cultura Catalana 2023.
Durant més d’una hora i fidel al seu estil clar i  directe, Cabezas 
ens parlarà de la pressió estètica que exerceix aquesta societat 
a les dones com ella, a la trentena i una miqueta més, que 
segueix soltera, té despeses i, sobretot, supera a la talla 
estàndard. Amb el seu humor elegant però afilat, desmuntarà 
etiquetes, divertint i conscienciant al públic a parts iguals.

Activitat organitzada per: Teatre de Lloret

COMANDO 
SEÑORAS i vermut 
amb l’Aurora 

SOM EL QUE DEFENSEM

Data: Diumenge 12 de març
Hora: 12h
Lloc: Teatre de Lloret
Durada: 50 minuts
Idioma: català i castellà
Edat: recomanat a partir de 7 anys
Preu: Gratuït amb invitació fins a completar l’aforament

RITOS DE AMOR Y GUERRA
En un racó de l’imaginari col·lectiu, resideix la Senyora per 
antonomàsia. La que té el secret millor guardat del brou de 
Nadal. La que et cura el refredat amb una sopa de farigola. La 
que et treu la tanda del supermercat, controla les millors ofertes, 
et cuida, et cuina, t’acompanya… La que calla o la que han fet 
callar. La construïda a partir d’una imatge que poques vegades 
correspon a la realitat: la bruixa dolenta, la sogra, l’alcavota, la 
xafardera, la viuda, la madrastra… La Senyora és l’ombra de la qual 
no saps res. Ara totes aquestes “senyores” han decidit apropiar-se 
de la seva història i organitzar-se. N’hi ha moltes, estan per tot 
arreu. Han sortit d’aquell racó i han desplegat la seva grandesa. 
Són un comando. Són bèsties. Són bruixes. I estan en guerra.

Acte organitzat per: Ajuntament de Lloret i Associació de 
dones l’Aurora.

SETMANA DELS FEMINISMES SETMANA DELS FEMINISMESMARÇ MARÇ



Per la Setmana dels Feminismes, l’Associació de dones l’Aurora 
també organitza:

CONFERÈNCIA “ECOFEMINISME I MITE” AMB MIREIA INIESTA

Data:  Dissabte 11 de març 
Hora:  18.30 h 
Lloc:  Llibreria Can Gallissà 
Preu:  Gratuït

Anàlisi dels vincles que hi ha entre feminisme i 
ecologia en diferents produccions cinematogràfiques.

TALLER “IMAGINARIS DE L’AMOR ROMÀNTIC”

Data:  Dijous 16 de març 
Hora:  18 h 
Lloc:  Puntet 
Preu: Gratuït

Taller destinat especialment per a adolescents. A 
partir de diferents exemples s’analitza la manera com 
el cinema i, en general, els mitjans audiovisuals han 
reforçat un model d’amor romàntic, i es valoren altres 
maneres o models de relació afectiva i sexual.

SORTIDA LA MUSEU D’ART DE GIRONA, EN CLAU DE DONA

Data:  Dissabte 18 de març

Visita guiada al Museu d’Art de Girona en clau de dona. 
Una mirada a la col·lecció permanent en perspectiva 
de gènere, amb un recorregut per la història de la 
dona a través de les obres de la col·lecció permanent.
Un recorregut per les sales de romànic i gòtic 
observant les obres amb una nova mirada femenina 
per a descobrir-hi històries de dones. Dones que han 
estat models d’art, models de vida, artistes i fins i tot 
mecenes.
Inscripció i preu: Associació de dones l’Aurora

Holi  o Festa dels 
colors

SOM EL QUE CELEBREM

Data: Dissabte 11 de març 
Hora: d’ 11 h a 14 h 
Lloc: Plaça Pere Torrent
Preu: Gratuït

La festa Holi o la festa dels colors celebrada per la comunitat 
de la India té l’objectiu de donar la benvinguda a la primavera i 
consisteix en el llançament de colors en pols. Tradicionalment, 
el significat d’aquesta festa era purificar el cos de la negativitat 
acumulada al llarg de l’any alhora que es pretenia immunitzar-
lo davant els al·lèrgens propis de l’arribada d’aquesta nova 
estació. Els colors solien estar elaborats amb materials d’origen 
natural amb propietats medicinals que contribuïen a aquesta 
acció purificadora. Veniu a celebrar-ho amb nosaltres! 

Activitat organitzada per: PLAC i l’Associació Cultural de la India.

SETMANA DELS FEMINISMESMARÇ MARÇ



“La gestió de la cultura 
popular i tradicional 
als municipis”

SOM EL QUE COMPARTIM

Ponents: Jordi Fosas/ Joan Pau Romaní
Data: Divendres 17 de març
Hora: 20h
Lloc: a determinar
Durada: 1h
Preu: Gratuït
Inscripcions a ccclloret@lloret.cat

En un ambient distès, l’actor lloretenc Joan Pau Romaní i en 
Jordi Fosas, Director Artístic de  Fira Mediterrània de Manresa, 
faran un amistós intercanvi d’opinions respecte a la gestió de la 
cultura popular i tradicional als municipis. 
L’espai “Debat a bat” pretén ser un petit foro on diferents 
ponents, un d’ells de Lloret i l’altre de fora la vila, trobin una 
oportunitat per repassar diferents aspectes relacionats amb 
la cultura en clau històrica o d’actualitat.
El debat es podrà recuperar en format podcast.
Col·laboració de la Fira Mediterrània de 
Manresa amb la CCCLloret23.

Poetes de 
guàrdia

SOM EL QUE COMPARTIM

Data: Dimarts 21 de març
Hora: de 17 h a 22 h
Lloc: Al teu telèfon! Demana cita 
prèvia i el teu poeta de guàrdia 
et recitarà un poema a través de la 
línia telefònica
Formulari: QR
Preu: Gratuït

Dintre del marc de CCCLLORET2023* volem donar rellevància 
al món de la poesia i dels rapsodes.
Oferim la possibilitat de participar en un projecte intimista on, 
a través de la línia telefònica, es vol posar en contacte la veu del 
poeta amb el seu oient.
Vols que un poeta de guàrdia et truqui o truqui algú dels teus 
coneguts?
Només has d’omplir el formulari amb les dades de contacte 
que et demanem. El dia 21 de març del 2023 a l’hora que 
assenyalis rebràs la trucada del teu poeta de guàrdia.

MARÇ MARÇ



LA PELL FINA 
Celebració del Dia Mundial del Teatre

SOM EL QUE IMAGINEM

Data: Diumenge 26 de març  
Hora: 18 h  
Lloc: Teatre de Lloret 
Durada: 75 minuts   
Idioma: Català
Edat: Recomanada per a +16 anys   
Preu: 10€

El Nacho i la Miranda, una jove parella de Barcelona, visiten uns 
amics que acaben de ser pares per conèixer el petit Jan. Tot 
sembla anar bé fins que el Nacho deixa anar, sense donar-li 
molta importància, que el bebé de l’Eloi i la Sònia... és molt lleig. 
A partir d’aquí, i tot i que els recent estrenats pares intenten 
treure ferro a l’assumpte, l’ambient s’enrareix i comencen a 
sortir a la llum algunes altres veritats que fins ara cadascú 
guardava.
LA PELL FINA parla de tot allò que no estem preparats per dir 
ni per rebre. Dir la veritat està molt bé, però... què passa quan 
aquesta veritat ofèn? Cal dir-la? Aquesta obra reflexiona, en 
clau d’humor, sobre la manera que tenim de tractar-nos. Ens 
cuidem prou els uns als altres? Temes com la maternitat, el 
talent o les relacions de parella posen de manifest que tenir 
cura dels altres segueix sent una assignatura pendent.  
Una producció de la SALA FLYHARD. Text Contemporani.

Activitat organitzada per: Teatre de Lloret

Dia Mundial del 
Piano

SOM EL QUE CANTEM

Data: Dimecres 29 de març
Hora: de 19 h a 21 h
Lloc: Hall de la Biblioteca

Amb motiu del Dia Mundial del Piano us convidem a fer sonar 
el piano de cua que tindrem a la vostra disposició al hall de 
la Biblioteca. Veniu a participar o a gaudir de la música en un 
entorn diferent! 
Per poder participar contacteu amb el personal de la biblioteca. 

Activitat organitzada per: Biblioteca de Lloret

MARÇ MARÇ



Acte d’inauguració de l’exposició 
Pintor de rem i de vela. Joan Sala 
Lloberas  (1925-2010)

SOM EL QUE IMAGINEM

Data: Dijous 30 de març Hora: 19 h  Lloc: Can Saragossa
Preu: Gratuït 

L’obra de Joan Sala Lloberas (Lloret de Mar, 1925 – 2010) recull 
en els seus pinzells l’essència del mar i la seva gent. Nascut en 
el si d’una família de pescadors, va amarar-se de la llum de les 
albades i la calma dels capvespres. Una paleta de colors que li 
van servir d’inspiració en la seva llarga i fructífera trajectòria com 
a pintor. Amb l’ofici de pescar a la sang i l’esquena salada va 
saber captar la màgia de les onades. Escenes que ens presenten 
com a teló de fons una vila marinera que encara havia de veure 
el canvi que significaria el turisme pel tarannà quotidià.
Paisatges, carrers i places, que traspuen vides passades i velles 
costums. I el mar, el seu inoblidable mar, sempre present en 
tota la seva esplendor. Una costa amb un perfil inconfusible 
resseguida milers de cops barquejant i coneguda per ell com 
el palmell de la mà. Una manera de fer reviure la identitat 
perduda d’un Lloret que avui ens pot semblar romàntic i 
pintoresc. Personatges i veus del passat que evoquen les tardes 
que ell mirava el mar des de Sa Caleta, ja en els seus últims 
anys de vida.
Acte organitzat per: Departament Patrimoni Cultural de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. Exposició comissariada per la 
historiadora de l’art Marina Garcia i Carbonell. 

Abril

MARÇ



Visites MOLL
SOM EL QUE COMPARTIM

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ PINTOR DE REM I DE VELA. 
JOAN SALA LLOBERAS (1925-2010)

Data: Tots els diumenges del mes d’abril
Hora: 11 h
Lloc: Can Saragossa
Preu: 3 € (adults). 1.5 € (estudiants i jubilats). Menors de 12 
anys, gratuït
Inscripcions: patrimoni.lloret.cat

VISITA GUIADA THE GARDENS OF THE DRAGON

Data: Dissabte 1 d’abril i diumenge 2 d’abril
Hora: 18h
Lloc: Jardins Sta. Clotilde
Preu: 6€(adults). 3€(estudiants i jubilats). Menors de 12 anys, 
gratuït
Inscripcions: patrimoni.lloret.cat

Els seguidors de “Juego de Tronos”, tenen una cita als Jardins 
de Santa Clotilde. Els visitants podran gaudir de primera mà 
d’un dels escenaris més espectaculars de la sèrie “La casa del 
dragón”, la preqüela de la sèrie fantàstica que produeix la 
plataforma HBO.
Els amants d’aquesta sèrie, tindran l’oportunitat de passejar per 
un dels escenaris principals, de la mà de guies especialitzats. 
L’espectador també gaudirà de reclams dissenyats per l’ocasió, 
que faran d’aquesta experiència, un viatge únic amb el segell 
Targaryen.

DIA EUROPEU DELS JARDINS HISTÒRICS. PORTES OBERTES I 
VISITA GUIADA ALS JARDINS DE SANTA CLOTILDE

Data: Dimecres 26 d’abril 
Hora: 17 h
Lloc: Jardins Sta. Clotilde 
Preu: Gratuït
Inscripcions: patrimoni.lloret.cat 

Portes obertes  
Entrada gratuïta sense inscripció en l’horari d’obertura dels 
jardins 
Visita guiada
Orígens, inspiració i cronologia del Jardins de Santa Clotilde, cites 
comparatives amb 20 jardins de Catalunya, Illes Balears, Estat 
Espanyol, Portugal i Itàlia. Sis d’ells es troben inclosos a la Xarxa 
Europea de Jardins Històrics.  Jardí de Raixa, Jardí Històric Parc 
Samà, Giardino di Villa d’Este, Giardino storici di Boboli, Jardines 
patrimoniales de la Alhambra y Generalife,  Parque de Pena.

Activitats organitzades per: Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament 
de Lloret.

ABRIL ABRIL



Cicle Radical 
Poesia

SOM EL QUE COMPARTIM

Data: Dissabte 1 d’abril
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala polivalent de la Biblioteca
Preu: Gratuït

La corresponsal poètica Anna Maluquer recitarà una tria de 
versos de  Maria Mercè Marçal  (Ivars d’Urgell, 1952 - Barcelona, 
1998), Antònia Salvà (Palma, 1869 - Llucmajor, 1958) i Mercè 
Rodoreda (Barcelona, 1908 - Girona, 1983) . 
Marçal defineix l’escriptura com a «activitat vertebradora». Els 
seus textos combinen la tradició, la innovació i la investigació 
sobre les formes poètiques. Des dels seus primers escrits 
demostra un gran rigor i cura lingüístics, que palesen la seva 
gran coneixença de la llengua.
Salvà és considerada la primera poeta moderna en llengua 
catalana, està vinculada a la Renaixença mallorquina. 
Els poemes de Rodoreda són plens d’influències i lectures. 
Creadora incansable la seva producció comprèn tots els 
gèneres literaris.

Activitat organitzada per: L.E.A.D.

“Estiuejants i turistes a 
Catalunya: un somni”

SOM EL QUE COMPARTIM

Ponents: Salvador Palaudelmàs i Dolors Vidal
Data: Dijous 13 abril
Hora: 20h
Lloc: a determinar
Durada: 1 hora
Preu: Gratuït
Inscripcions a ccclloret@lloret.cat

A principis del segle XX, les viles de pescadors veuen arribar 
forasters que, de seguida,anomenaren “estiuejants”,per passar 
la llarga temporada estival i amb ells, arribaren noves pràctiques 
d’oci i esport, possibilitats de feina, relacions paternalistes, 
primers enfrontaments i canvis urbanístics. 
L’antic obrer major de Santa Cristina, Salvador Palaudelmàs 
i l’especialista en turisme, Dra. Dolors Vidal ens traslladaran 
amb la imaginació a aquells llargs estius d’envelats i casetes de 
platja…
L’espai “Debat a bat” pretén ser un petit foro on diferents 
ponents, un d’ells de Lloret i l’altre de fora la vila, trobin una 
oportunitat per repassar diferents aspectes relacionats amb 
la cultura en clau històrica o d’actualitat.
El debat es podrà recuperar en format podcast.

ABRIL ABRIL



DON RAMÓN 
MARÍA DEL  
VALLE-INCLÁN

SOM EL QUE IMAGINEM

Dirigida per Xavier Albertí. Estrena a Catalunya
Data: Divendres 14 d’abril - Hora:  20 h - Lloc: Teatre de Lloret
Durada: 90 minuts - Idioma: Castellà
Edat: Recomanat a partir de 16 anys- Preu: 18€

A Don Ramón María de la Vall-Inclán, de Ramón Gómez de la 
Serna, es produeix un doble retrat, el del retratista i el retratat, 
els dos Ramons.
Viatjant cap a la vida, l’obra i l’ànima de Valle-Inclán, Gómez de 
la Serna ens permet observar les eines d’anàlisi, els instruments 
de dissecció i el cànon estètic. Així es produeix el miracle de la 
suma estilística i vital de dos creadors literaris essencials per 
entendre una bona part de les espanyoles del segle XX.
Moltes han estat les aproximacions ditiràmbiques cap a la 
figura de Valle, fins i tot esperpèntiques, per fer honor al gènere 
batejat per ell. Gómez de la Serna ens convida a recórrer un 
altre camí, més proper a la intimitat, a la realitat quotidiana, 
a la valoració d’uns principis ètics de vegades enfosquits per 
la distorsió. Ens convida, en fi, a conèixer en profunditat els 
mecanismes creadors de Valle, el seu compromís irreductible 
amb el seu posicionament ètic al món i com tot això genera 
una de les obres cimeres de la literatura espanyola.

Xavier Albertí

Activitat organitzada per: Teatre de Lloret

Cicle Radical 
Poesia

SOM EL QUE COMPARTIM

Data: Dissabte 15 d’abril
Hora: 19.30h
Lloc: Sala polivalent de la Biblioteca
Preu: Gratuït

L’actor Lluís Soler recitarà una sel.lecció de textos del poeta 
Jacint Verdaguer.
“La poesia és un aucell del cel, que fa sovint volades a la terra, 
per vessar una gota de consol en lo cor trist dels desterrats 
fills d’Eva.”
Verdaguer és una de les grans figures de la Catalunya moderna. 
Poeta romàntic, adscrit a la generació de la Restauració de 
1874, que en el marc de la Renaixença tornà a situar la llengua 
catalana en la categoria de llengua literària.

Activitat organitzada per: L.E.A.D.

ABRIL ABRIL



SER O NO SER i 
el musical ¡QUÉ 
TIEMPO TAN FELIZ!

SOM EL QUE IMAGINEM

Data: Dissabte 15 d’abril - Hora: 21 h
Data: Diumenge 16 d’abril - Hora: 18 h
Lloc: Teatre de Lloret
Edat: Per a tots els públics
Preu: 7 € anticipada, 8 € a taquilla el mateix dia
Venda d’entrades: Casal Municipal de la Gent Gran

GRUP JUBIL 
A la Vila de Bé de Mar organitzen unes jornades culturals i han 
demanat col·laboració als vilatans. Ells (i elles) ja volen col·laborar 
però si al mateix temps se’n pot treure alguna cosa, millor.
I ben contents, posteriorment ho celebrarem amb el musical 
“¡Qué tiempo tan feliz!”.
Us hi esperem, segur que ho passarem molt bé. 

Activitat organitzada per: Grup Teatral Jubil, del Casal Municipal 
de la Gent Gran

Festa de la Cultura 
Lloretenca

SOM EL QUE CELEBREM

Data: Dijous 20 d’abril
Hora: 19.30 h
Lloc: Teatre de Lloret 

La Festa de la Cultura Lloretenca és una festa cultural en el 
transcurs de la qual es fa el lliurament dels premis literaris del 
concurs de literatura de viatges, el Joan Llaverias de contes 
il·lustrats infantils i el guardó Sa Gavina, que s’atorga a una 
entitat o persona que hagi acumulat mèrits suficients en 
l’àmbit de les arts i les lletres.

A més, la vetllada serveix per reconèixer la tasca a lloretencs que 
han destacat en algun àmbit de la cultura. Durant la gala, reben 
un reconeixement els escriptors de Lloret que en el darrer any 
han publicat un llibre, així com també algunes persones de la 
vila per la seva contribució en l’àmbit cultural.

La Nit de la Cultura Lloretenca és un esdeveniment de referència 
dins el calendari literari i cultural de Lloret de Mar.

Activitat organitzada per: Departament de Cultura i Festes

ABRIL ABRIL



Diada de Sant 
Jordi

SOM EL QUE CELEBREM

Data: Diumenge 23 d’abril
Hora: De 10 h a 20 h
Lloc: Passeig Verdaguer

Enguany, la tradicional fira de llibres i roses arriba a la seva 42a 
edició. 
Gaudeix de l’ambient i les parades en una de les jornades més 
emblemàtiques de Catalunya.

Activitat organitzada per: Departament de Cultura i Festes

GRAN FI DE FESTA!
A partir de les 20h, mira atentament a la façana del Museu del 
Mar i no et perdis la sorpresa que tenim preparada!

LLORET EN DANSA
Dia Mundial de la Dansa

SOM EL QUE BALLEM

Data: Dissabte 29 d’abril
Hora: de 10 a 13 h - Lloc: a determinar
Preu: Gratuït

L’any 1982, la UNESCO va establir que el 29 d’abril fos el Dia 
Internacional de la Dansa. La jornada és un dia per reivindicar 
l’esforç de totes les persones que s’hi dediquen i, alhora, és 
una festa per difondre les virtuts del ball i una oportunitat per 
acostar-la al públic en general.
Lloret, com a Capital de la Cultura Catalana 2023 no passa per 
alt aquesta data dedicant una jornada a la dansa amb l’objectiu 
de mostrar la riquesa cultural del municipi mostrant totes les 
danses que hi conviuen.
Us convidem a gaudir dels beneficis de la dansa, tant per qui 
la pràctica com qui la gaudeix des del públic. I….. per cloure 
la jornada, amb la col·laboració de l’Obreria de Santa Cristina, 
podrem participar en un Toquen a Córrer popular.

Us animeu?

Coordinació: a càrrec de les ballarines lloretenques Cristina 
Catalan i Carolina Villegas. Amb el suport de l’Obreria de Santa 
Cristina.

ABRIL ABRIL



Cicle Radical 
Poesia

SOM EL QUE COMPARTIM

Data: Dissabte 29 d’abril
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala polivalent de la Biblioteca
Preu: Gratuït

El poeta Josep Pedrals  recitarà una sel.lecció de textos del 
poeta i escriptor Josep Carner.
Si es coneix Josep Carner com el príncep dels poetes és perquè, 
amb la seva obra poètica, va situar la poesia catalana a l’alçada 
de la poesia europea del seu temps, emplenant amb la seva 
saviesa i la seva habilitat els buits a què segles d’abandonament 
del català com a llengua de cultura l’havien forçada, envigorint 
les troballes dels seus mestres anteriors (especialment, Jacint 
Verdaguer, Joan Maragall i els poetes de l’Escola Mallorquina) i 
aportant-hi la gràcia del seu inconfusible estil.
Activitat organitzada per: L.E.A.D.

Concert Orquestra 
Jove de La Selva

SOM EL QUE CANTEM

Data: Diumenge 30 d’abril 
Hora: 18h
Lloc: Teatre de Lloret
Edat: Tots els públics 
Preu: 5€

Molt contents de poder oferir un concert amb totes les seccions 
juntes de l’OJS, petits i grans, corda i vent  amb la gran aportació 
dels joves músics de l’Escola de Música d’Alcanar. Un concert 
amb músiques ben variades que ben segur us faran vibrar i 
sumar-nos així a la celebració de Lloret, Capital de la cultura 
Catalana, amb la participació de totes les seccions de corda 
de l’Orquestra Jove de la selva i l’EMMA d’Alcanar amb la 
participació de la banda juvenil i el conjunt de cordes.

Acte organitzat per: OJS amb el suport del Teatre de Lloret.

ABRIL ABRIL



Properament...

Diumenge 7 de maig 
Quantus Teatre. Les alegres casades del “Windsor”. Teatre de 
Lloret.

Diumenge 14 de maig 
Trobada de Corals Caramellaires de Catalunya. Diferents espais 
de la vila.

Diumenge 21 de maig 
Acte central de la Setmana contra la LGTBIFÒBIA. Teatre de 
Lloret.

Dissabte 27 de maig 
La sardana de l’any. Casino de Lloret.

PROPERAMENT..

ESTRELLATS DE GUST  
Nits úniques per tastar la cultura 
gastronómica i artística de Lloret de Mar.

Data: Dissabte 29 d’abril
Hora: 20h
Lloc: Hotel Roger de Flor
Reserves: www.estrellatsdegust.com

Estrelles i olé!  
Menú amb 7 plats d’Estrella Michelin amb 
el xef lloretenc Fran Agudo.
 
A partir de les 23h, FERIA D’ABRIL: concert 
i ball amb artistes de Lloret de Mar.

Organitza: Lloret Gaceta

CASINO MUSIC NIGHTS FESTIVAL
Nits de concert al Gran Casino Costa Brava - Lloret
 
1 ABRIL - CEPEDA
13 MAIG - LAS MIGAS
3 JUNY - BLAUMUT

Venda d’entrades: gccb.com
Organitza: Gran Casino Costa Brava - Lloret

I A MÉS A MÉS...



LA 
PUBILLA 

DE 
LLORET

Per Marina Garcia i Carbonell, historiadora de l’art



LA PUBILLA DE LLORET, 
una sardana recuperada 
de la memòria oral per ser 
l’himne de la CCC2023
Amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana 2023 i, de la mà 
dels músics lloretencs Tramma (Marta Romeu) i Manel Alsina, 
s’ha treballat per transformar i actualitzar l’antiga sardana de 
tombants de segle XX, La Pubilla de Lloret i convertir-la en 
l’himne d’aquesta celebració. 
Ens hem de situar en l’època daurada de les clupetistes que 
triomfaven a Barcelona cap als anys vint: Raquel Meyer, La 
Bella Otero, Ramoncita Rovira… i entre elles despuntava una 
jovenissima Mercedes Serós que triomfava amb la famosa 
“Chica del diecisiete”. Una tonada que de ben segur molts 
de vosaltres recordareu de la veu d’altres cantants que han 
recuperat el cuplet.
Va ser precisament ella la que va posar veu a aquesta composició 
sardanista dedicada a Lloret. Una cançó que hem recuperat 
gràcies a la memòria oral i a les gravacions conservades al 
Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar, efectuades per Esteve 
Fàbregas i Barri.
Us deixem amb la lletra original d’una cançó que ha de sonar 
amb força enguany a la nostra vila.

LA 
PUBILLA 
DE 
LLORET

Jo de Lloret sóc la pubilla,
gronxa la mar el meu bressol.
Visc a la platja i me’n diuen filla
la marinada i el ventijol.

Veniu onades veniu amb mi
trepitjo la sorra vespre i matí.
Ja n’és vingut d’un llarg viatge,
del meu promès l’embarcació.

Ja no és somni, ni és miratge,
ja és la vela a l’horitzó.
Ones del mar deu-li coratge
dieu-li que aquí l’espero jo.

I a l’impuls del suau llevant
la barca es va acostant 
seguida pels dofins.
Ja atalaio el timoner 
que mena tot content
la proa costa endins.

Ja voleia el mocador
mon cos tremolador
de gois immens.
Dalt d’un bot el veig venir
i tot mirant-me així
diu amb sos ulls serens:

Pubilla de Lloret,
estrella del meu nord.
Tempestes i freds,
passo satisfet,
sabent que ets tu al port,
del meu conhort.

Et porto em diu rubins i perles
per a guarnir ta gorja bruna,
de l’orient pinsans i merles,
i en collarets una fortuna.

Estimat meu benvingut sies
dels teus presents per mi el millor
no en són plomalls, ni pedreries
ja ho saps de dies
que és el teu amor.



Amaranta
Gibert

Estic al capdavant d’un equip el qual hem dissenyat les grans 
línies de Lloret com a Capital de la Cultura Catalana 2023. Però 
són gran línies, un fil conductor, ja que sense la participació de 
les entitats lloretenques i la gent de Lloret la celebració no té 
cap mena de sentit.

Li hem volgut donar una coherència a tot plegat. I el nostre 
treball és aquest. Per això no totes les propostes que hem rebut 
s’han materialitzat o es materialitzaran tal qual es van presentar 
sinó que, fruit d’un treball conjunt, s’adapten i s’adequen al fil 
conductor de la nostra capitalitat i que s’aglutinen sota el lema, 
Som el que celebrem.

Som el que celebrem i celebrem el que som. Posar en valor que 
a Lloret som un poble ric i actiu culturalment sota un mateix fil 
conductor i ajustats al pressupost que gestionem és l’objectiu. 
Aquestes línies són doncs per animar-vos, si encara no ho heu 
fet a participar de la capitalitat lloretenca: ja sigui com entitat 
o ja sigui participant en els actes i propostes.  En aquest llibret 
que teniu a les mans hi trobareu  les primeres propostes. També 
ho podeu consultar a la pàgina web www.ccclloret.cat.

Però al llarg de l’any i a través de publicacions com aquesta 
en sorgiran més de propostes. I és que tothom hi té cabuda 
i tothom hi ha de tenir cabuda. Portes obertes, doncs, a un 
any que ha de servir per posar en valor el ric teixit cultural i 
associatiu de Lloret. 

Finalment agrair la tasca de les meves companyes d’equip i a 
tots els companys i companyes dels diferents departaments de 
l’Ajuntament de Lloret que, com bé diu el títol de l’espectacle 
inaugural, voguem per sumar. 

Recollim amb respecte i admiració el llegat històric de Lloret i 
el projectem cap al futur per explicar que Som el que celebrem.
Que tinguem bona capitalitat! 

Amaranta Gibert
Comissària Capital Cultura Catalana Lloret de Mar 2023
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Qualsevol canvi en la programació 

presentada es comunicarà al web  

www.ccclloret.cat, a les xarxes socials de 

l’Ajuntament de Lloret de Mar i a Nova Ràdio 

Lloret.

Us convidem a gaudir de la resta de la 

programació cultural de Lloret. Consulteu tota 

la informació al web www.ccclloret.cat i als 

canals habituals.

#CCCLLORET23


