
L’ESPAI DE LES IDEES
Dues converses amables i de proximitat amb una tertúlia posterior 
per aportar idees i reflexions sobre el tema d’enguany.

11.30h | Sala de Plens de Can Casas
CONQUERINT LA MUNTANYA 

Conversa amb Núria Picas, esportista.

Tertúlia amb Rafael Vallbona, escriptor, periodista i cicloturista; 
i amb una psicòloga especialitzada en alt rendiment.

18h | Sala de Plens de Can Casas
LA NATURA, VIDA I ESPIRITUALITAT 

Conversa amb Manuel Rivas, escriptor, poeta i periodista. 
Soci fundador de Greenpeace a Espanya.

Tertúlia amb Pedro Berruezo, músic sufí i director de la revista The 
Ecologist i Enric Cassú, antropòleg.

Públic familiar
10 a 14h | Plaça de l’Ajuntament (Can Casas)
EL ROCÒDROM a càrrec d’Aventura’t

Un monòlit escalable portàtil que permetrà fer els primers passos per 
iniciar-se a l’escalada. Totes les edats.

11 a 14h i de 17.30 a 19h | Plaça de l’Ajuntament (Can Casas)
LA PETITA BIBLIOTECA DE LES MUNTANYES

Selecció de llibres del fons de la biblioteca que parlen de la muntanya, 
la natura, per a que les famílies els puguin llegir plegats.

També hi haurà un espai de dibuix lliure per anar fent entre tots les 
nostres muntanyes imaginades.

L’ESPAI DE LES EMOCIONS
Per acabar el dia, podrem gaudir de dos espectacles que parlen i 
viuen en la natura, un amb la paraula i l’altre amb la música com a 
protagonistes, però tots dos capaços d’embolcallar-nos i fer possible 
que totes les nostres emocions es deixin anar.

20.15h | Sala d’actes de Can Casas
RECITAL AMB MÚSICA A BOCA TERRA  

Amb Manuel Rivas, i la col·laboració de Nacho López, guitarra, una 
bailaora i un percussionista.

Un espectacle que recull fragment del seu llibre amb una poesia de 
naturalesa insurgent. Perquè aquí la naturalesa parla, murmura, crida 
o blasfema amb ironia en el ressò de les campanes. S’amaga en les 
ruïnes, on recorden i somien els cavalls insubmisos de Chagall. És una 
naturalesa que abasta les persones humanes i les no humanes, i també 
les entranyes de les màquines. El poeta la va destriant utilitzant petits 
elements i sons que troba entre les fulles seques que vesteixen l’esce-
nari. A l’acció s’hi uneix el cant i el ball amb el poema del Manuel sobre 
“los xitanos cesteiros” que pregunten “e u é?”.t.

22.30h | Sala d’actes de Can Casas
CONCERT MISTICA NATURA 

Amb Burruezo & Medievalia camerata

Un concert en el qual recuperen històries i melodies antigues amb una 
mirada contemporània. Principalment, peces morisques, joies sefardites 
cantades en “ladino”, cançons dedicades a místics de la cristiandat, amb 
esperit sufí i amb un punt amb comú: la relació entre el ser humà i la natura.

Tots els públics
11 a 14h i de 17.30 a 20.30h | Plaça de l’Ajuntament (Can Casas)
LA PARADA DELS LLIBRES

Un espai on trobarem els llibres dels convidats i els que parlen de 
natura i muntanya i la possibilitat d’escoltar les recomanacions de les 
llibreteres.

Núria Picas

Manuel Rivas


