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ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERACONTENIDOR ARTÍSTIC
Concert 
Nit dels 
Museus
GUILLEM CARMONA

Dissabte 
20 MAIG

21 h

Can Caciques

Gratuït
Per amenitzar l’acte i el sopar de la Nit 
dels Museus comptarem amb l’actuació de 
Guillem Carmona, músic llagosterenc que 
acompanyat de la guitarra ens oferirà ver-
sions de clàssics de les últimes dècades.

concert

ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA poesia

Arrimat, festival de poesia de Llagostera, 
és un projecte transversal que neix l’any 
2021, en plena pandèmia, per tal d’apropar 
la poesia en les seves múltiples vessants. 
Reivindica el valor de les petites coses, 
d’allò que no fa fressa però que cala en-
dins. El valor de la paraula, de l’escriptura, 
de la lletra com a mitjà de comunicació i 
d’evasió. Un festival que busca retrobar-nos, 
arrimar-nos i compartir el plaer i la funció 
essencial de la literatura i la poesia a les 
nostres vides.

Recitats, jocs de falda 
i breus contes rimats
JUDITH NAVARRO

TALLER PER A FAMÍLIES AMB 
INFANTS D’1 A 3 ANYS

Creació 
de Haikus
ANNA M. VILA I 
CRISTINA SIMON

TALLER FAMILIAR PER A 
INFANTS A PARTIR DE 10 ANYS

Recital i 
exposició 
de Haikus

Divendres 
17 MARÇ

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Places limitades. 
Cal inscripció prèvia 
contactant amb la biblioteca.

Divendres 
17 MARÇ

de 18 a 19.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Places limitades. 
Cal inscripció prèvia a 
www.culturallagostera.cat

19.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Jocs de falda, de mans, de dits, recitats, 
breus contes rimats... i altres jocs per saltar 
i dansar. El joc, el ritme i el vincle afectiu 
són la plataforma sobre la qual descansa la 
primera literatura (oral), de caràcter majori-
tàriament tradicional, dels nadons.

El Haiku és un poema-imatge que ens 
permet despertar la imaginació i crear pe-
tites composicions literàries juntament 
amb una imatge plàstica de gran creativitat.

Aquest taller, pensat per a infants i famílies, 
ens introduirà en el món del Haiku a partir 
de la paraula, la imatge i la font principal: la 
natura. Collage, pintura i poesia ens esperen 
per realitzar el nostre primer Haiku inspirat 
en les estacions.

Juntament amb la lectura i presentació del 
poemari Sota un cirerer a càrrec d’Anna-
Maria Vila, s’exposaran i es recitaran les obres 
treballades durant el taller familiar de Haikus.

taller 

taller 
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ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERAARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERA
Enric Casasses: 
Marrameus i 
marramaus
“VERITATS QUE VOLIEN FUGIR, IDEES QUE PASSEN VOLANT, 
VERSOS I COSES, POEMES I QUASI POEMES, RIMES I 
RITMES, O NO, I TOT DE VIVA VEU I EN PERSONA.”

Blowing
MÚCAB DANS

Fira d’editorials de poesia

Dissabte 
18 MARÇ 

12 h

Espai Cultural Casa 
de les Vídues

Gratuït

Dissabte 
18 MARÇ 

de les 16 a les 19.30 h

plaça Catalunya

Gratuït

Diumenge 
19 MARÇ 

18 h

Teatre Casino Llagosterenc

5 € / 4,5 €

Entrades anticipades a 
Llibreria Sureda durant la 
setmana de l’espectacle

Enric Casasses i Figueres és poeta, autor 
d’una obra genuïna i inclassificable, rapsode 
de prolífica activitat recitadora i traductor 
i col·laborador amb diverses editorials. La 
seva poesia beu de diverses fonts, heterogè-
nies i variades. De la cultura rock dels anys 
setanta als poetes trobadorescos medievals, 
de la psicodèlia a la mística, dels romàntics 
anglesos als alternatius nord-americans, 
dels moviments avantguardistes europeus 

Parades d’editorials especialitzades en la 
publicació de poesia i espai per a la presen-
tació de llibres.

recital

als poetes barrocs. Que l’oralitat n’és un dels 
trets característics ho demostra el fet que ha 
recitat sense aturador sempre. El juliol de 
2012 va rebre el Premi Nacional de Cultura 
de Literatura, en reconeixement a la seva 
trajectòria, i el 2020 el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes.

Ara mateix en el món, en aquest precís 
moment, deuen estar volant milions i mi-
lions de desitjos que volen fer-se realitat. 
Demanem desitjos de moltes maneres dife-
rents; bufant les espelmes el dia del nostre 
aniversari, veient passar un estel fugaç, 
bufant una pestanya, tirant una moneda 
a un pou o bufant una flor de dent de lleó. 
Desitgem moltes coses, en molts moments 
de la nostra vida, però... on van a parar 
aquests desitjos? Es compleixen? Qui els fa 
possibles?

A Blowing viurem el viatge d’una petita 
espora que té una missió: complir el desig 
de la Yuri. Un viatge a través del vent, ple 
d’aventures i situacions en què trobarem les 
respostes a totes aquestes preguntes… o no!

Un espectacle visual, poètic i innovador, on 
la dansa, la música en directe i la tecnologia 
ens convidaran a volar per un món fantàstic, 
màgic i absurd.

fira

No sé com 
gloses

Vine a gaudir de l’enginy de la glosa, la màgia 
del teatre i la bellesa de la música tradi-
cional. Descobreix la riquesa de la cançó 
improvisada en un espectacle vibrant que 
reuneix glosa de Mallorca i de Menorca, amb 
cant d’estil valencià, nyacres de l’Empordà, 
corrandes i garrotins de Lleida…

Dissabte 
18 MARÇ

20 h

Teatre Casino Llagosterenc

10 € / 6 €

Entrades anticipades a 
www.ticketara.com △ Veus: Mireia Mena, Hilari Alonso

 △ Acordió diatònic: Marçal Ramon
 △ Direcció: Joan Antoni Sunyer
 △ Idea i producció: David Coll

 △ Creació: Múcab Dans i Toni Mira
 △ Direcció escènica: Toni Mira
 △ Coreografia: Toni Mira, Irina Martínez i 
Guille Vidal-Ribas

 △ Composició musical: Dani Campos
 △ Ballarins: Irina Martínez i Guille Vidal-Ribas
 △ Músic: Joan Laporta

concert

espectacle familiar 
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Un poema 
a la porta 
de casa
MERITXELL YANES I 
DAVID PLANAS

Nit màgica i poètica 
de peluixos a la 
biblioteca

Regala un poema recitat a la porta de casa! 
Els actors David Planas i Meritxell Yanes 
trucaran a la porta de la persona a qui vul-
gueu fer el regal i li recitaran un poema. 
Podeu triar el text o deixar-vos aconsellar 
pels actors, només cal que proposeu l’autor 
o la temàtica.

Tornem a convidar als peluixos dels nens i 
nenes de Llagostera a passar una nit màgica 
i POÈTICA a la Biblioteca, descobrint llibres 
bonics, suggerents i plens de poesia!

I què heu de fer? Només heu de portar a la 
Biblioteca el vostre peluix preferit i es que-
darà a passar una nit plena de sorpreses a la 
sala infantil de la Biblioteca!

Durant la tarda del dilluns 20 de març, els 
nens i nenes podran deixar els seus pe-
luixos a la Biblioteca.

La recollida dels peluixos es farà la tarda 
del dimarts 21 de març, de 16 a 20 h.

poesia

tallerARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERA ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERA

Dilluns 
20 MARÇ
Dimarts 
21 MARÇ

de 18 a 20 h

A domicili

Gratuït

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Dilluns 
20 MARÇ
Dimarts 
21 MARÇ

de 16 a 20 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Poemes 
del món
Dimarts 
21 MARÇ 

19 h

Teatre Casino Llagosterenc

Gratuït

Acte dedicat a la poesia i a la intercultu-
ralitat, on persones de diferents orígens i 
procedències llegiran, recitaran i cantaran 
textos i cançons en les seves llengües. Serà 
una mostra de la diversitat lingüística de 
la nostra terra que sempre ha estat d’aco-
llida, posant de manifest la riquesa cultural 
d’aquest intercanvi.

Amb la col·laboració del Servei Comarcal 
de Català del Gironès (CPNL)

poesia

descoberta 

Caixes de 
salvament
A CÀRREC DE MANUEL 
MORANTA

TALLER PER A ADULTS A 
PARTIR DE 16 ANYS

Diumenge 
19 MARÇ 

d’11 a 14 i de 16 a 18 h

Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol

10 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Cada alumne realitzarà una Caixa de Sal-
vament a partir del tema que triï. Una 
Caixa de Salvament és un recipient que 
guarda en el seu interior recursos per a una 
cura metafòrica.

OBJECTIU
Aprofitar la força poètica de la caixa i de la 
seva especial naturalesa per a donar forma 
i fons a una idea abstracta. Aprendre eines 
comunicatives de la poesia visual, tècniques 
de narrativa, recursos per a trobar una veu 
pròpia i formes de simplificació i materia-
lització d’idees complexes. Tutoritzaré tot 
el procés des de la conceptualització a l’exe-
cució de la caixa.

PROGRAMA
La caixa. Filosofia de la ‘caixa’. La caixa com 
a artefacte poètic. Exemples de caixes en 
l’art i el disseny.

Ecceïtat. Introducció a la conceptualització 
visual des de la introspecció i la individuació.

Poesia visual. Recursos comunicatius i ex-
pressius de la poesia visual. Figures retòri-
ques. Presentació de referències de creadors 
visuals.

Unboxing. Els alumnes presenten les seves 
caixes i es valoren en grup.
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Concert 
Nit dels 
Museus
GUILLEM CARMONA

Dissabte 
20 MAIG

21 h

Can Caciques

Gratuït
Per amenitzar l’acte i el sopar de la Nit 
dels Museus comptarem amb l’actuació de 
Guillem Carmona, músic llagosterenc que 
acompanyat de la guitarra ens oferirà ver-
sions de clàssics de les últimes dècades.

concert

ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA poesia

Arrimat, festival de poesia de Llagostera, 
és un projecte transversal que neix l’any 
2021, en plena pandèmia, per tal d’apropar 
la poesia en les seves múltiples vessants. 
Reivindica el valor de les petites coses, 
d’allò que no fa fressa però que cala en-
dins. El valor de la paraula, de l’escriptura, 
de la lletra com a mitjà de comunicació i 
d’evasió. Un festival que busca retrobar-nos, 
arrimar-nos i compartir el plaer i la funció 
essencial de la literatura i la poesia a les 
nostres vides.

Recitats, jocs de falda 
i breus contes rimats
JUDITH NAVARRO

TALLER PER A FAMÍLIES AMB 
INFANTS D’1 A 3 ANYS

Creació 
de Haikus
ANNA M. VILA I 
CRISTINA SIMON

TALLER FAMILIAR PER A 
INFANTS A PARTIR DE 10 ANYS

Recital i 
exposició 
de Haikus

Divendres 
17 MARÇ

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Places limitades. 
Cal inscripció prèvia 
contactant amb la biblioteca.

Divendres 
17 MARÇ

de 18 a 19.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Places limitades. 
Cal inscripció prèvia a 
www.culturallagostera.cat

19.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Jocs de falda, de mans, de dits, recitats, 
breus contes rimats... i altres jocs per saltar 
i dansar. El joc, el ritme i el vincle afectiu 
són la plataforma sobre la qual descansa la 
primera literatura (oral), de caràcter majori-
tàriament tradicional, dels nadons.

El Haiku és un poema-imatge que ens 
permet despertar la imaginació i crear pe-
tites composicions literàries juntament 
amb una imatge plàstica de gran creativitat.

Aquest taller, pensat per a infants i famílies, 
ens introduirà en el món del Haiku a partir 
de la paraula, la imatge i la font principal: la 
natura. Collage, pintura i poesia ens esperen 
per realitzar el nostre primer Haiku inspirat 
en les estacions.

Juntament amb la lectura i presentació del 
poemari Sota un cirerer a càrrec d’Anna-
Maria Vila, s’exposaran i es recitaran les obres 
treballades durant el taller familiar de Haikus.

taller 

taller 
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Un poema 
a la porta 
de casa
MERITXELL YANES I 
DAVID PLANAS

Nit màgica i poètica 
de peluixos a la 
biblioteca

Regala un poema recitat a la porta de casa! 
Els actors David Planas i Meritxell Yanes 
trucaran a la porta de la persona a qui vul-
gueu fer el regal i li recitaran un poema. 
Podeu triar el text o deixar-vos aconsellar 
pels actors, només cal que proposeu l’autor 
o la temàtica.

Tornem a convidar als peluixos dels nens i 
nenes de Llagostera a passar una nit màgica 
i POÈTICA a la Biblioteca, descobrint llibres 
bonics, suggerents i plens de poesia!

I què heu de fer? Només heu de portar a la 
Biblioteca el vostre peluix preferit i es que-
darà a passar una nit plena de sorpreses a la 
sala infantil de la Biblioteca!

Durant la tarda del dilluns 20 de març, els 
nens i nenes podran deixar els seus pe-
luixos a la Biblioteca.

La recollida dels peluixos es farà la tarda 
del dimarts 21 de març, de 16 a 20 h.

poesia

tallerARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERA ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERA

Dilluns 
20 MARÇ
Dimarts 
21 MARÇ

de 18 a 20 h

A domicili

Gratuït

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Dilluns 
20 MARÇ
Dimarts 
21 MARÇ

de 16 a 20 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Poemes 
del món
Dimarts 
21 MARÇ 

19 h

Teatre Casino Llagosterenc

Gratuït

Acte dedicat a la poesia i a la intercultu-
ralitat, on persones de diferents orígens i 
procedències llegiran, recitaran i cantaran 
textos i cançons en les seves llengües. Serà 
una mostra de la diversitat lingüística de 
la nostra terra que sempre ha estat d’aco-
llida, posant de manifest la riquesa cultural 
d’aquest intercanvi.

Amb la col·laboració del Servei Comarcal 
de Català del Gironès (CPNL)

poesia

descoberta 

Caixes de 
salvament
A CÀRREC DE MANUEL 
MORANTA

TALLER PER A ADULTS A 
PARTIR DE 16 ANYS

Diumenge 
19 MARÇ 

d’11 a 14 i de 16 a 18 h

Escola Municipal 
d’Art Pere Mayol

10 €

Inscripcions a: 
www.culturallagostera.cat

Cada alumne realitzarà una Caixa de Sal-
vament a partir del tema que triï. Una 
Caixa de Salvament és un recipient que 
guarda en el seu interior recursos per a una 
cura metafòrica.

OBJECTIU
Aprofitar la força poètica de la caixa i de la 
seva especial naturalesa per a donar forma 
i fons a una idea abstracta. Aprendre eines 
comunicatives de la poesia visual, tècniques 
de narrativa, recursos per a trobar una veu 
pròpia i formes de simplificació i materia-
lització d’idees complexes. Tutoritzaré tot 
el procés des de la conceptualització a l’exe-
cució de la caixa.

PROGRAMA
La caixa. Filosofia de la ‘caixa’. La caixa com 
a artefacte poètic. Exemples de caixes en 
l’art i el disseny.

Ecceïtat. Introducció a la conceptualització 
visual des de la introspecció i la individuació.

Poesia visual. Recursos comunicatius i ex-
pressius de la poesia visual. Figures retòri-
ques. Presentació de referències de creadors 
visuals.

Unboxing. Els alumnes presenten les seves 
caixes i es valoren en grup.
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Nit dels 
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20 MAIG
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Can Caciques

Gratuït
Per amenitzar l’acte i el sopar de la Nit 
dels Museus comptarem amb l’actuació de 
Guillem Carmona, músic llagosterenc que 
acompanyat de la guitarra ens oferirà ver-
sions de clàssics de les últimes dècades.

concert

ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA poesia

Arrimat, festival de poesia de Llagostera, 
és un projecte transversal que neix l’any 
2021, en plena pandèmia, per tal d’apropar 
la poesia en les seves múltiples vessants. 
Reivindica el valor de les petites coses, 
d’allò que no fa fressa però que cala en-
dins. El valor de la paraula, de l’escriptura, 
de la lletra com a mitjà de comunicació i 
d’evasió. Un festival que busca retrobar-nos, 
arrimar-nos i compartir el plaer i la funció 
essencial de la literatura i la poesia a les 
nostres vides.

Recitats, jocs de falda 
i breus contes rimats
JUDITH NAVARRO

TALLER PER A FAMÍLIES AMB 
INFANTS D’1 A 3 ANYS

Creació 
de Haikus
ANNA M. VILA I 
CRISTINA SIMON

TALLER FAMILIAR PER A 
INFANTS A PARTIR DE 10 ANYS

Recital i 
exposició 
de Haikus

Divendres 
17 MARÇ

17:30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Places limitades. 
Cal inscripció prèvia 
contactant amb la biblioteca.

Divendres 
17 MARÇ

de 18 a 19.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Places limitades. 
Cal inscripció prèvia a 
www.culturallagostera.cat

19.30 h

Biblioteca Julià Cutiller

Jocs de falda, de mans, de dits, recitats, 
breus contes rimats... i altres jocs per saltar 
i dansar. El joc, el ritme i el vincle afectiu 
són la plataforma sobre la qual descansa la 
primera literatura (oral), de caràcter majori-
tàriament tradicional, dels nadons.

El Haiku és un poema-imatge que ens 
permet despertar la imaginació i crear pe-
tites composicions literàries juntament 
amb una imatge plàstica de gran creativitat.

Aquest taller, pensat per a infants i famílies, 
ens introduirà en el món del Haiku a partir 
de la paraula, la imatge i la font principal: la 
natura. Collage, pintura i poesia ens esperen 
per realitzar el nostre primer Haiku inspirat 
en les estacions.

Juntament amb la lectura i presentació del 
poemari Sota un cirerer a càrrec d’Anna-
Maria Vila, s’exposaran i es recitaran les obres 
treballades durant el taller familiar de Haikus.

taller 

taller 
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LLIBRES I LLETRES

Organitza: 
Biblioteca Julià 
Cutiller

Activitat gratuïta

Club de lectura 
per a adults

Actualment  hi ha 2 clubs de lec-
tura a la Biblioteca, un de tarda i 
un de nit, conduïts per Cristina 
Montiel i que es reuneixen un cop 
al mes, llevat dels mesos de juliol, 
agost, setembre i desembre.

De sobte 
pensa 
en mi
DE JORDI DAUSÀ

Sessió especial de club en la 
que ens acompanyarà l’autor 
de la novel·la, Jordi Dausà.

Dijous 9 MARÇ

20 h

Biblioteca Julià Cutiller

Sessió també oberta a persones 
que no formen part del club de 
lectura

Amb la col·laboració del Servei 
de Biblioteques de la Diputació 
de Girona

Lectura 
fàcil
DE CRISTINA 
MORALES

Dimecres 25 GENER

TARDA - 18.30 h

Sala polivalent del 
Centre Cultural Can Roig

Dijous 26 GENER

NIT - 21 h

Biblioteca Julià Cutiller

ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA DE LLAGOSTERA

Un pati 
al cap
LA POESIA VISUAL D’EN 
MANUEL MORANTA

exposició

recital i música

4 MAR - 15 ABR

de dilluns a divendres de 9 
a 14 h i dissabtes d’11 a 13 h

La Sala de Can Roure

Gratuït

Les 
lleialtats
DE DELPHINE DE VIGAN

Dimecres 26 ABRIL

TARDA - 18.30 h

Sala polivalent del 
Centre Cultural Can Roig

Dijous 27 ABRIL

NIT - 21 h

Biblioteca Julià Cutiller

Temporada 
de 
huracanes
DE FERNANDA 
MELCHOR

Dimecres 24 MAIG

TARDA - 18.30 h

Sala polivalent del 
Centre Cultural Can Roig

Dijous 25 MAIG

NIT - 21 h

Biblioteca Julià Cutiller

Panza de 
burro
DE ANDREA ABREU

Dimecres 28 JUNY

TARDA - 18.30 h

Sala polivalent del 
Centre Cultural Can Roig

Dijous 29 JUNY

NIT - 21 h

Biblioteca Julià Cutiller

club de lectura per a adults

Poesia eròtica de la 
cabília algeriana
A CÀRREC DE KAISSA OULD BRAHAM 
(AMAZIC) I MASSINISSA AÏT-AHMED

SESSIÓ ESPECIAL DE CLUB DE LECTURA

Dijous 
23 MARÇ 

20 h

Biblioteca Julià Cutiller

Gratuït

Recital a càrrec de Kaissa Ould Braham 
(amazic) amb acompanyament musical de 
Massinissa Aït-ahmed, autor, compositor i 
instrumentista nascut a Algèria que canta i 
toca música folk de la seva terra.

Kaissa Ould Braham és una filòloga i pe-
riodista de la Cabília. Des del 2008 viu als 

Països Catalans, acollida pel PEN català a 
causa de la persecució lingüística, ètnica i 
religiosa de què és objecte. En l’actualitat 
continua amb l’activisme a favor de la de-
mocràcia, la llibertat del poble amazic i els 
drets de les dones.

El pati és l’espai clos i descobert a l’inte-
rior d’un edifici, un espai viscut de records 
i oblits, la recreació d’un univers.

En aquesta exposició, l’autor tracta d’ex-
plicar el món a través dels espais delimitats i 
les parts aïllades del cos. D’alguna forma sent 
el cap, els braços, els ulls, les cames contra 
les habitacions, els patis, els calaixos, les pis-
cines buides. El cos contra la geometria. 

Manuel Moranta
Tarragona, 1979. Llicenciat en Dret. Director 
creatiu i poeta visual. El seu treball se centra 
en la conceptualització, l’argumentació i la 
síntesi. Escriu i pinta aforismes en els que 
la paraula cedeix la meitat del seu país al 
dibuix. Aquest llenguatge li serveix per ex-
plicar idees universals a partir de coses in-
significants. 

Treballa amb tinta xinesa, acrílic, pedra i 
fusta. S’expressa en un estil primitiu que 
busca la síntesi màxima. Mescla l’anècdota, 
l’humor, el dibuix conceptual i el món dels 
signes.
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Per amenitzar l’acte i el sopar de la Nit 
dels Museus comptarem amb l’actuació de 
Guillem Carmona, músic llagosterenc que 
acompanyat de la guitarra ens oferirà ver-
sions de clàssics de les últimes dècades.

concert

ARRIMA’T FESTIVAL DE POESIA poesia

Arrimat, festival de poesia de Llagostera, 
és un projecte transversal que neix l’any 
2021, en plena pandèmia, per tal d’apropar 
la poesia en les seves múltiples vessants. 
Reivindica el valor de les petites coses, 
d’allò que no fa fressa però que cala en-
dins. El valor de la paraula, de l’escriptura, 
de la lletra com a mitjà de comunicació i 
d’evasió. Un festival que busca retrobar-nos, 
arrimar-nos i compartir el plaer i la funció 
essencial de la literatura i la poesia a les 
nostres vides.

Recitats, jocs de falda 
i breus contes rimats
JUDITH NAVARRO

TALLER PER A FAMÍLIES AMB 
INFANTS D’1 A 3 ANYS

Creació 
de Haikus
ANNA M. VILA I 
CRISTINA SIMON

TALLER FAMILIAR PER A 
INFANTS A PARTIR DE 10 ANYS

Recital i 
exposició 
de Haikus
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Gratuït
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i dansar. El joc, el ritme i el vincle afectiu 
són la plataforma sobre la qual descansa la 
primera literatura (oral), de caràcter majori-
tàriament tradicional, dels nadons.

El Haiku és un poema-imatge que ens 
permet despertar la imaginació i crear pe-
tites composicions literàries juntament 
amb una imatge plàstica de gran creativitat.

Aquest taller, pensat per a infants i famílies, 
ens introduirà en el món del Haiku a partir 
de la paraula, la imatge i la font principal: la 
natura. Collage, pintura i poesia ens esperen 
per realitzar el nostre primer Haiku inspirat 
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treballades durant el taller familiar de Haikus.

taller 

taller 


