


20.00h - Plaça Sitjar 

El periodista Jordi Brescó i el fotògraf Pau 

Riera ens presenten el seu llibre, de 

l’editorial Panenka, al que han donat forma 

durant dos anys en els quals han recorregut 

Europa de nord a sud, d'est a oest, per captar 

l'essència d'una desena de ciutats a través dels 

seus enfrontaments de màxima rivalitat. 

 

El resultat són textos i fotografies que estan a 

camí entre la crònica esportiva i la de viatges, 

entre el retrat social i cultural d'una ciutat, i 

la perspectiva històrica i política que la 

defineixen.  

 

Comptarem amb la presència de Jordi Borda, 

periodista i director adjunt de Catalunya 

Ràdio, que moderarà la presentació.  

Presentació del llibre: Rivalidades Crónicas 

Entrada gratuïta            Durada: 45 minuts            Edat recomanada: Tots els públics 



21.00h - Plaça Sitjar 

Concert 

Walkin' Roots és un duo acústic format per 

Santi de Pablo a la guitarra i Juh Japleroots a 

la veu. Neix a Mollerussa l'any 2015 fruit de la 

casualitat, que uneix als dos músics locals en 

un projecte íntim i proper, però amb molta 

força escènica i musical, que amb poc temps 

s’ha fet un lloc al panorama musical arribant a 

actuar a llocs com el Hard Rock Café de 

Barcelona, el Festival de Blues de Benicàssim o 

guanyant el Concurs de Blues de Lleida el 

2018. 

La idea principal és retre homenatge a les 

arrels de la música negra, interpretant els seus 

diversos estils com són el Jazz, el Blues, el 

Soul... així com qualsevol dels seus derivats. 

A Castellserà ho faran acompanyats del 

percussionista David Vall.  

Entrada gratuïta            Durada: 75 minuts            Edat recomanada: Tots els públics 



20.00h - Plaça Sitjar 

La Cobla Contemporània neix l’any 1995 i des 

de llavors ha difós una manera de fer música 

del tot innovadora. 

 

El concert, que porta per títol "Festa Major", 

està distribuït en quatre blocs, en els quals 

podrem escoltar sardanes d'autors 

contemporanis, sardanes actuals, adaptacions 

de bandes sonores de diferents pel·lícules en 

forma de sardana i versions de temes coneguts 

(mambo, rumba, reggaeton, rock...) en format 

sardana, així com diversos temes musicals 

escoltats durant la pandèmia. 

 

Sens dubte, el “sardaxou” de la 

Contemporània no deixa a ningú indiferent.  

Entrada gratuïta            Durada: 75 minuts            Edat recomanada: Tots els públics 

Festa Major 



20.30h - Pantà 

Presentació del llibre: Un clar al bosc 

Oriol Ginestà ens presenta el seu primer 

llibre; Un clar al bosc. Una faula per inspirar a 

persones altament sensibles. 

Músic, professor de ioga i terapeuta musical, 

després de diversos discs publicats, ara 

s'endinsa per nous camins creatius amb aquest 

relat publicat recentment per 

l'editorial Comanegra. 

A més de presentar-nos el llibre, oferirà també 

un concert de silenci, en el qual podreu 

escoltar una fusió entre la cançó d'autor, i la 

música de relaxació, que ens invitarà a sentir 

la natura de ben a prop, i a gaudir amb calma 

dels sons i colors de la posta de sol en un dels 

racons emblemàtics de la nostra serra. Si us ve 

de gust, podeu endur-vos el sopar. 

Entrada gratuïta            Durada: 50 minuts            Edat recomanada: Tots els públics 



20.00h - Plaça Sitjar 

El gran Mag Lynch que ens va enlluernar al 

programa Got Talent Espanya, arriba ara a 

Castellserà. 

Un il·lusionista que amb el seu estil urban i 

eloqüència llatinoamericana, pot, de forma 

elegant, editar la realitat a pocs centímetres 

de distància, de manera que l'espectador sigui 

testimoni d'efectes amb qualitat de miracle. 

Un espectacle agosarat on la màgia es serveix 

d'objectes quotidians, prestats del mateix 

espectador per dissipar qualsevol dubte sobre 

truc o preparació prèvia, un espectacle on la 

màgia es veu, i se sent fins i tot en el cos de 

l'espectador.  

Il·lusionisme In Your Face 

Entrada gratuïta            Durada: 60 minuts            Edat recomanada: Tots els públics 



20.00h - Plaça Sitjar 

L’any 2019 a Castellserà celebràvem la 15a 

edició de la Festa de Bandoler. Un dels 

projectes per a commemorar l’aniversari fou 

l’edició d’un conte basat en la història de la 

festa i els bandolers Perot i Alera.  

 

Malgrat tenir un esborrany del text, el temps no 

ens va permetre tenir-lo enllestit per la festa. 

Es va treballar amb la voluntat de presentar-lo 

a l’edició del 2020 però la pandèmia ens ho va 

impedir. 

 

Ara veu la llum, amb el text i les il·lustracions 

de dos talents locals, l’Anna Utgés i el Josep 

Torres que ens explicaran com han viscut 

aquest projecte.  

Presentació del conte: Perot i Alera 

Entrada gratuïta            Durada: 30 minuts            Edat recomanada: Tots els públics 



20.30h - Plaça Sitjar 

Un espectacle fet des de l’amor, buscant reflexions i 

sortides, experiències i emocions. Aprofitem un moment 

diferent, de parada general, per intentar obrir els ulls, per 

escapar de la conformitat, per emmirallar-nos, lluitar per fer 

canvis, per fer visibles moltes de les realitats que vivim. Ens 

necessitem despertes i revolucionàries. La nostra revolució 

l’engeguem a partir de l’amor pel moviment, per la música i 

la bellesa dels nostres cossos ballant i expressant-se lliures 

de complexes, la búsqueda de l’emoció i la connexió entre 

totes.  

A càrrec d’integrants del CGR Balaguer. 

Soc Dona, el meu Superpoder 

Meravellós regal, coreografies variades a ritmes 

diferents i amb una fusió d’estils seran les protagonistes 

del festival del Club de Gimnàstica Rítmica de 

Castellserà. 

A càrrec de l’alumnat de gimnàstica rítmica i Hip Hop. 

Meravellós regal 

Entrada gratuïta            Durada: 45 minuts            Edat recomanada: Tots els públics 



19.30h - Pista d’estiu 

Entrada: 1 euro            Durada: 80 minuts  Edat recomanada: A partir de 2 anys 

Quadern de bitàcola 

Després de 3 anys The Penguins torna amb un 

nou treball discogràfic; Quadern de Bitàcola, el 

5è amb el projecte Reggae per Xics adreçat al 

públic familiar. 

Els 9 músics del grup de Sant Feliu del 

Llobregat, tornen a pujar a l'escenari amb un 

disseny escènic i sonor d'altíssima envergadura. 

A bord del Calipso viurem un seguit d'aventures 

extraordinàries, on descobrirem la fauna i flora 

oceànica i l'emoció d'una inoblidable 

experiència col·lectiva, amb la companyonia i 

l'amistat com a teló de fons, tan necessàries 

per arribar a bon port després d'aquesta llarga 

travessia a bord d'un vell vaixell, un xic 

atrotinat, però capaç de solcar mars, superar 

tempestes, esculls i onades. 



23.00h - Pista d’estiu 

Dos anys després de la publicació d’Unbroken, 

Koers varen sorprendre l’escena catalana amb 

That Day, que els ha consolidat com els 

representants nacionals del reggae estatal amb 

més projecció del moment.  

 

Koers, que en llengua afrikaans, vol dir 

“ritme”, no es queden pas curts de ritme: 

Groove, new wave, dub, pop i rock es mesclen 

amb la seva essència reggae de més arrel i amb 

el missatge vitalista de les seves lletres, 

convertint-se en marca de la casa.  

 

El ritme i la veu del seu frontman Kelly Isaiah 

et captivaran des del primer moment, 

transgredint gustos i estils.  

Entrada gratuïta            Durada: 90 minuts            Edat recomanada: Tots els públics 

Concert 



20.00h - Pista d’estiu 

L’Anònima orquestra neix l’any 1985 i amb el 

pas del temps ha esdevingut una de les 

formacions de referència de les terres 

Lleidatanes, amb una trajectòria plenament 

consolidada. 

 

L’orquestra garanteix una vetllada musical de 

gran qualitat, amb música 100% en directe i 

que presenta un concert amb cançons de totes 

les èpoques i estils. 

 

Tots els components tenen un trajecte ampli i 

reconegut al món musical, així com un equip 

tècnic i de suport que garanteix un espectacle 

ideal per una vetllada festiva. 

Entrada gratuïta            Durada: 105 minuts            Edat recomanada: Tots els públics 

Concert 



22.00h - Pista d’estiu 

El jove Peter es veu obligat a abandonar la seva 

habitació quan el seu avi Ed (Robert De Niro), 

recentment enviudat, es muda a casa seva. 

 

Amb l'ajuda dels seus amics, el Peter declara la 

guerra al seu avi per fer-li abandonar 

l'habitació, però l’Ed és molt tossut i no li 

posarà les coses gens fàcils. 

Entrada gratuïta            Durada: 94 minuts            Edat recomanada: A partir de 7 anys 

En guerra con mi abuelo 



22.00h - Plaça Sitjar 

El grup d’havaneres Mar endins fou fundat l’any 

1979 amb cantaires procedents de l’Orfeó de 

Barcelona. Actualment el formen Josep Gay 

(tenor), Miquel Marin (baríton), Àlvar Honrubia 

(baix) i Francesc Salse (mestre, acordió i 

baríton).  

 

Dels seus més de quaranta anys d’història en 

podem destacar diverses actuacions al Palau de 

la Música Catalana, així com la participació en 

diverses ocasions al Festival d’Havaneres de 

Calella de Palafrugell. 

 

Més enllà de les actuacions, destaca també el 

seu compromís per preservar les havaneres amb 

l’edició de diversos llibres i l’enregistrament de 

més de vint discs.   

Entrada gratuïta            Durada: 105 minuts            Edat recomanada: Tots els públics 

Concert d’havaneres 



22.00h - Pista d’estiu 

Us agraden els diners? Molt? 

Els grangers d’aquesta història no perdien el 

temps pensant en els diners i sempre repartien 

el poc que tenien amb qui més ho necessitava, 

però un dia va arribar una gallina a la seva 

granja i va pondre un ou d’or. 

Us imagineu que us passa a vosaltres? 

LA GALLINA DELS OUS D’OR és una història 

que conta que el diners són un “cuento”.  

La gallina dels ous d’or 

Entrada: 1 euro            Durada: 55 minuts            Edat recomanada: Tots els públics 

’ 



22.00h - Pista d’estiu 

Denarius fou el nom d’una moneda romana de 

plata que es va convertir en la base del nou 

sistema monetari. Frenèticament i sense 

pietat, es va obrir pas en una societat 

disposada a ser abatuda i conquistada, per 

acabar convertint-se en l’actual “Societat 

capitalista del benestar”. 

Aquesta realitat, a vegades massa injusta i que 

dia a dia tolerem amb total naturalitat, és la 

que PuntMoc escenifica a través de l’humor 

absurd, amb un to descarat i divertit i amb una 

innocència que ho converteix tot plegat en un 

delirant joc corporal. Cordin-se els cinturons, 

prestin atenció i obrin les seves ments. 

Entrada: 1 euro            Durada: 55 minuts            Edat recomanada: A partir de 9 anys 

Denarius 

’ 



22.00h - Pista d’estiu 

Tres pallassos s’enfronten a un gir inesperat. 

Què ha passat? Què faran? 

La justícia els farà costat, trobaran una solució 

o hauran de ser condemnats? 

Melon, Rossinyol i Mardi us necessiten per 

contagiar optimisme i atiar l’esperit crític. 

Només us arrisqueu a morir de riure.  

Entrada: 1 euro            Durada: 60 minuts            Edat recomanada: A partir de 12 anys 

MDR (Mort De Riure) 

’ 



22.00h - Pista d’estiu 

Escorça és una formació acústica a formada 

per Marc Xandre (guitarra/veu) i Marcel 

Fabregat (teclat/bases/veu). 

"VIVIR ES URGENTE" és un concert a mida que 

repassa els millors temes de JARABE DE PALO. 

Seqüències originals, veus en off, tot el 

necessari per fer un gran homenatge a tota la 

trajectòria de Pau Donés. 

Un espectacle delicat, humil, sincer, senzill... 

tal com era ell. 

Entrada gratuïta           Durada: 75 minuts           Edat recomanada: Tots els públics 

Concert: Vivir es urgente 

’ 



 

 

Benvolguts veïns i veïnes, 

 

Teniu a les vostres mans una proposta cultural pels mesos de juny, juliol i agost 

que des de la comissió de festes de l’Ajuntament hem preparat amb la voluntat 

de poder gaudir de diversos espectacles i actes culturals per a totes les edats al 

llarg de tot l’estiu.  

 

Malgrat no realitzarem la Festa Major tal i com la coneixem per la continua 

modificació de la normativa sanitària, hem volgut preparar un seguit d’actes per 

tal que, de nou, la cultura segueixi lligada al nostre municipi i puguem gaudir, 

acompanyats dels nostres, de moltes vetllades musicals, literàries i teatrals. 

 

Us animem a participar-hi, a gaudir i a que tot plegat ens pugui fer oblidar 

aquest any tant complicat que hem passat i puguem retornar ben aviat a la 

normalitat. 

 

Ajuntament de Castellserà 



 

- Tots els espectacles requeriran inscripció prèvia a l'accés als espais d’actuació. 

  

- Els espectacles tindran l’aforament limitat segons la normativa vigent.  

 

- Als espectacles de pagament, es cobrarà l’entrada al moment d’accedir al 

recinte. Pagaran aquelles persones que ocupin una cadira.  

 

- En tot moment es seguiran les mesures Covid que estiguin vigents el dia de la 

realització de l’espectacle. Es farà especial incidència en l’ús de la mascareta 

en cas que aquest sigui obligatori. 

 

- L’organització es reserva el dret de modificació d’horaris i dates segons 

l’evolució de la normativa sanitària. 

 

- En cas de pluja o mal temps es comunicarà mitjançant les xarxes socials de 

l’Ajuntament els canvis d’ubicació o la suspensió/aplaçament dels espectacles. 
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