
Arrela’t
Jornades del
segar i el batre
14, 15, 16 i 17 de juliol de 2022



Tornar al bosc recull la veu de seixanta persones  
que van viure i treballar al bosc, i que mentre 
expliquen què hi feien,  ens recorden tot el que 
els boscos encara ens donen. Els autors Josep 
Coti i Antoni Gimeno s’han dedicat a recollir 
experiències i vivències dels últims bosquerols. La 

Presentació del llibre
Tornar al bosc. 
Les feines dels bosquerols 
14/07 |  Pati de Can Caciques | 19 h

Amb l’Arrela’t - Jornades del segar i el 
batre volem consolidar la festa tradicional de 
la pagesia, arrelar-la, omplir-la de contingut 
festiu i d’expressions de la nostra cultura 
popular. Volem, també, fer memòria per 
entendre qui som i d’on venim, però sobretot 
reflexionar sobre el present i el futur de la 
pagesia i la seva vinculació al territori. 
En aquesta edició ens centrem en un aspecte 
molt vinculat al món agrari: el bosc. Parlarem 
de les activitats forestals, dels incendis i de 
la seva gestió. El volem evocar, reivindicar i 
pensar precisament aquest any en què els 
focs ens l’ha fet tan present.    

Llagostera només ha tingut un arbre al 
catàleg d’arbres singulars de la Generalitat 
de Catalunya: el Pi de can Salvador. Tenia 
una alçada de 22,5 m i una capçada de 22,5 
m. Cap al 2009, un cop mort, es va talar.
Volem localitzar i catalogar els arbres 
d’interès local del nostre terme municipal. 
Vols col·laborar en aquest projecte? Entra al 
web culturallagostera.cat on trobaràs els 
requisits i les indicacions per ajudar-nos a 
elaborar el catàleg d’aquells arbres que per 
una raó o per una altra són mereixedors de la 
protecció municipal. 
  

Els arbres singulars de Llagostera



presentació anirà a càrrec de Josep Matas i Eloi Madrià i 
comptarà amb la presència  dels autors. 
També es mostraran eines relacionades amb els oficis del 
bosc de la col·lecció de Can Caciques, i així identificar-les 
i anomenar-les correctament.

Amb la col·laboració de Llibreria Sureda.

L’any 1994 Antoni Marti evidenciava amb aquest 
documental que el progressiu abandonament dels boscos 
havia donat lloc a la substitució dels alzinars i les suredes 
per pinedes, un dels molts factors que  havien canviat el 
paisatge i fet que proliferessin els incendis forestals.
Us proposem una reflexió sobre  la gestió actual dels 
boscos i les alternatives econòmiques sostenibles. 

Presentació: 
Pere Pons Ferran, professor de Ciències Ambientals de la 
Universitat de Girona.

Taula rodona amb: 
Antoni Martí i Gich, documentalista i cineasta; Maria 
Casamitjana Causa, enginyera forestal de la Secció de 
Boscos i Recursos Forestals a Girona de la Generalitat 
de Catalunya; Núria Prat, responsable de projectes de la 
Fundació Pau Costa, i un membre de la unitat GRAF dels 
Bombers de la Generalitat (Girona).

Projecció de documental i i taula rodona
El color de les cendres, Antoni Martí
15/07 |  Teatre Casino Llagosterenc | 19 h

La punta al coixí, randa o boixets és un art tèxtil que 
consisteix a elaborar unes filigranes fines i complexes a 
partir de l’ús d’un patró de cartolina, fil, boixets, agulles 
i un coixí. Els grups de puntaires mantenen aquesta 
tradició i mostren el seu treball en les trobades com la que 
es farà a Llagostera.

Trobada de puntaires
16/07 |  Parc de l’Estació | a partir de les 17 h



Demostració de batre i fer un paller en diferents 
modalitats a càrrec de l’associació Segadors/es de 
Llagostera. 

Amb la participació de Ramon Redorta, músic i 
divulgador de la cultura popular i tradicional.

Demostració
Batre i fer el paller
16/07 |  Aparcament pg. Romeu | 18 h

Degut a la des massificació dels espais urbans, 
la fauna dels boscos catalans ha recuperat el seu 
espai. Serem capaços de conviure-hi? De trobar un 
equilibri? 

El campament d’Animàlia és una proposta que 
parla de com l’egocentrisme humà ens ha portat 
a la destrucció d’una biodiversitat equilibrada. 
Veniu a conèixer quines tasques desenvolupen 
els biòlegs, a descobrir com expliquen contes, 
com fan els treballs de camp, com observen o com 
entrenen habilitats físiques. Un espai per descobrir 
l’equilibri de la biodiversitat i la fauna catalana. 

Instal·lació participativa | Sàndal Produccions
El campament d’Animàlia
16/07 |  Parc de l’Estació | de 18 a 21 h

Vine a un taller creatiu on ens deixarem portar per 
la verticalitat dels arbres, dansarem com els arbres 
amb l’aire, pintarem amb les seves branques i farem 
una tinta amb les seves arrels. 

A càrrec de Lourdes Ral.

 
Taller artístic familiar
16/07 |  Parc de l’Estació | 19 h
A partir de 3 anys



Julivert és un grup format per músics del Baix 
Gaià (violí, acordió diatònic, guitarra i baix). La 
seva proposta es basa en el cant de cançons 
populars i de taverna en català, castellà, occità, 
italià, euskera, etc. Entre el seu repertori també 
trobem peces ballables i versions de Sisa, Llach, 
els Catarres, la Trinca, Skatalà, els Esquirols, 
Nadau, Mikel Laboa, etc. Cançons i gresca en un 
concert divertit per fer cantar a tothom.

Concert de cançons populars i de taverna
Grup Julivert
16/07 |  Parc de l’Estació | 22.30 h

Presentació a càrrec de Lluïsa Fuentes.

Taula rodona amb: Quim Gubau, biòleg i gerent 
del Consorci Gavarres;  Ricard Grabulosa, enginyer 
forestal i impulsor del projecte Carbó d’Ardenya i 
Gavarres; i Xavi Laporta, enginyer tècnic forestal i 
tècnic d ’inserció de la cooperativa Foresterra. 

Taula rodona
Gestió forestal 
socialment responsable
17/07 |  Parc de l’Estació | 19 h

Xiomara Abello és una cantautora, filòloga 
i guitarrista de jazz de Castelló de la Plana. 
Actualment està presentant el seu segon disc, 
Flor de xicoia, que arrenca amb els ritmes 
llatinoamericans establint llaços entre cultures 
amb cançons en castellà i valencià.  

 Concert
Xiomara Abello (trio)
17/07 |  Parc de l’Estació | 21 h

www.culturallagostera.cat



Servei de bar i sopar
ASSOCIACIÓ  SEGADORS/ES 

DE LLAGOSTERA

Durant la tarda i nit del dissabte 16 
de juliol i del diumenge 17 de juliol hi 
haurà servei de bar i sopar popular a 

càrrec de l’Associació Segadors/es de 
Llagostera

Amb la col·laboració de:     Segadors/es de Llagostera 
Grup puntaires de Llagostera | Consorci de les Gavarres


