


Enguany el GUALBA MOTS ve farcit d’activitats per a totes les edats.       
Des dels més menuts de l’escola bressol municipal "La Cuca de Llum", que 
gaudiran d’una sessió de contes especial per a ells, fins a històries de 
llegendes més actuals que ens han explicat els més grans de Gualba i que 
ens narrarà l’Elena Codó.

Els alumnes de l’escola “Aqua Alba”, després d’haver escoltat històries que 
la Laura Asensio i la Gisela Llimona els hauran explicat, crearan 
personatges i objectes que exposarem durant tot el festival a la Riera de 
Gualba i faran un “Recorregut de llegenda”. Tothom podrà gaudir d’aquest 
espai durant els dies del festival. 

Si teniu ganes d’aventures, no us deixeu perdre el joc d’escapada en viu 
(escape room) que ha preparat el jovent de l’“Espai Jove Can Godalls” a can 
Figueres i, si voleu passar por, la Lídia Clua us portarà a un indret secret, 
vosaltres només heu de venir ben abrigats i portar-hi llanternes.

Per a tots aquells que els agradi llegir, enguany el Bibliobús Montnegre ens 
proposa un espai lector i ens regala poder gaudir de les llegendes de la 
narradora Clara Ribatallada.

Qui vulgui viatjar fins a Llatinoamèrica sense agafar un avió, no ha de 
dubtar i venir a la sessió que ens ha preparat en Rubén Martínez Santana, 
nascut a Veneçuela i director del festival “Munt de Mots”.

Però si el que teniu ganes és de ballar, assistiu al “Concert de Llegendes de 
Carrer” que faran TM i Pateando Calles.

Esperem que les llegendes no parin de sonar aquest cap de setmana!

Georgina de Yebra



LAURA ASENSIO PLAZA
Actriu amb formació en tècnica de Lecoq i el 
clown. Creadora, narradora-rondallaire i 
pallassa d'hospital. Instructora de teatre i 
expressió corporal per a adults amb diversitat 
funcional. Creadora d’objectes de manipulació 
i titelles. Va ser actriu a la “Granja Escola” de 
Palautordera. Amant de la natura, el ball i de 
l’esperit viatger. Viu a Cànoves i Samalús des 
de fa sis anys, encisada per la natura i els 
paisatges del Montseny.

TÍTOL ACTIVITAT

RECURREGUT DE LLEGENDA
La Laura Asensio i la Gisela Llimona narraran diverses llegendes del 
Montseny i de Catalunya als alumnes de “Aqua Alba”, amb l’objectiu que 
cada curs construeixi un element d’una llegenda. Aquestes creacions 
artístiques quedaran exposades a la Riera de Gualba durant el festival 
perquè tothom les pugui visitar.

instagram.com/laura.asensio.plaza/

XARXES SOCIALS



LÍDIA CLUA
I tot va començar a Galícia, on acabant la 
carrera d'Educació Social va començar a 
explicar contes i titelles tot aprenent amb 
la Cia. El Chon Chon d'Argentina. Poc 
després s’embarca amb diverses 
companyies i per compte pròpia treballant 
arreu de la península i l'estranger, per 
diversos festivals, biblioteques, places, 
teatres o qualsevol escenari on hi hagi un 
públic disposat a escoltar.

TÍTOL ACTIVITAT

LA FANTASMA
Si vas sol pel bosc de nit, obre bé els ulls i les orelles, i apreta bé les cames 
perquè potser hauràs de fugir corrents…

Mentrestant es va formar en manipulació de titelles, treball actoral, dramatúrgia i 
direcció amb Jordi Bertran, Forn de Teatre Patothom o Marc Rosich (Sala Becket), 
entre d'altres. 

Indicacions importants per a la realització de l’activitat: 

+7

XARXES SOCIALS

instagram.com/cluaserra/



ELENA CODÓ GÓMEZ
Actriu i dramaturga ocasional, llicenciada a 
l'Institut del Teatre de Barcelona. Fa més de 
20 anys que exerceix professionalment, 
principalment amb la seva companyia En Clau 
de Clown (teatre familiar) i Maia Teatre 
(adults). També ha treballat amb altres 
companyies com Els Comediants, La Perla 29, 
Terra Teatre, AIET, Cia. del Príncep Totilau, 
Milnotes teatre... Com a narradora-rondallaire 
ha desenvolupat la seva tasca des del 2005.

TÍTOL ACTIVITAT

LES VEUS DINS L'AIGUA
Les fonts de Gualba guarden secrets, sons, veus… en definitiva, històries de la 
seva gent. Les minyones que omplen el càntir per la mestressa cercant el 
miracle, els caçadors que refresquen la gola després de la batuda, el francès 
malferit pel sometent o el mossèn perseguit que neteja la ràbia. El so de l'aigua 
conté les veus sense delatar-les, cal saber escoltar molt bé per discernir cada 
petita engruna del relat.

Sessió creada gràcies a l’ajut de la Roser Basté i les trobades amb Marta Ragué, 
Maruja Monteys i Jaume Teixidó.

XARXES SOCIALS

facebook.com/elenacodogomez/ 

youtube.com/@elenacodogomez5708 

instagram.com/elenacodogomez/

WEB

www.maiateatre.com



RUBÉN MARTÍNEZ SANTANA
Periodista (UCV, 1990) y narrador oral desde 
1984, sus artículos y libros de cuentos, poesía 
y teatro han sido publicados en España y 
Latinoamérica. Director teatral y actor, 
compuso también la música para una veintena 
de obras. Ha grabado diez discos, junto a 
Silvio Rodríguez y Aquiles Báez, entre otros. 
Su ópera breve "Campana de Silencio" fue 
Premio Teatro Infantil Nacional, 1992. Forma 
narradores orales para Biblioteques de 
Barcelona desde 2002. Dirige el Festival de 
Narració Oral de Barcelona Munt de Mots, 
desde 2010.

TÍTOL ACTIVITAT

AMERICANTOS Y LATICUENTOS
Tío Tigre y Tío Conejo, la Tortuga Manuelita, la Hormiga Tragaldabas, la 
Leyenda del cazador de Tigres… Todo está listo para que un montón de 
personajes y de historias, venidas de más allá del mar, se nos metan por los 
oídos y nos hagan cosquillas… ¿Quieres sorprenderte un poco? Son tantos 
americantos… ¡Y cuántos laticuentos!

Canal infantil “Yupi” - youtube.com/@YoVeoYupi 

youtube.com/rubenmartinezsantana 

music.youtube.com/channel/UChDJZeK-S3qei3ZEHLLQkxA 

(Rubén-artesyoficios) - facebook.com/rubencantado 

open.spotify.com/artist/5sN40a72fs3hfNsVIOt3Bo

WEB
www.rubenmartinezsantana.com

XARXES SOCIALS



GISELA LLIMONA
Georgina de Yebra és doctoranda a la UCM. 
Llicenciada en Art Dramàtic i Màster 
Universitari d'Estudis Teatrals. Com a 
especialista en teatre en vers del segle d'or 
espanyol, desenvolupa la seva carrera 
treballant com a actriu amb la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico en diverses 
produccions des del 2008. Com a narradora 
oral, utilitza el pseudònim de Gisela Llimona. 
Ha explicat històries per tot el món: Xile, 
Colòmbia, Perú, Espanya o Guatemala. 
Actualment té el seu propi canal de YouTube.

TÍTOL ACTIVITAT

RECORREGUT DE LLEGENDA
La Laura Asensio i la Gisela Llimona narraran diverses llegendes del 
Montseny i de Catalunya als alumnes de “Aqua Alba”, amb l’objectiu que 
cada curs construeixi un element d’una llegenda. Aquestes creacions 
artístiques quedaran exposades a la Riera de Gualba durant el festival, 
perquè tothom les pugui visitar.

Els alumnes de P1 i P2 de la llar d’infants “La Cuca de Llum” gaudiran dels 
treballs dels alumnes de “Aqua Alba” i també d’una sessió de contes 
especial per a nadons amb personatges de llegenda.

Com a docent, dona classes d'interpretació a alumnes de l'Institut del Teatre de 
Barcelona. Recentment ha estat treballant com a actriu en un muntatge de la CNTC 
dirigit per Lluís Homar, “La comedia de maravillas”, i ha coproduït amb aquesta 
companyia l'espectacle familiar de narració oral “Lope sobre ruedas”, sobre la vida i 
l’obra de Lope de Vega, candidat als Premis Max 2022 i 2023.

instagram.com/cuentacuentos_giselallimona/

facebook.com/gisela.llimona/

XARXES SOCIALS 

www.giselallimona.com

WEB



CLARA RIBATALLADA
Música i narradora, ha actuat amb els seus 
espectacles literaris a la Fira d’Espectacles 
Mediterrània (Manresa), a la Fira d’Espectacles 
Literaris Litterarum (Móra d’Ebre), a la 
Setmana del llibre en català (Barcelona), al 
Festival Poesia i + (Caldes d’Estrach), a la Fira 
del Conte de Medinyà, a la Fête du Livre 
Vivant (Toulouges), al Saló del Llibre Infantil i 
Juvenil de Catalunya (Mollerussa), al Festival 
Pirinenc de Literatures Infantils i Juvenils 
(Sort) i a un munt de biblioteques, teatres, 
places i escoles de tot Catalunya. El 2015 va 
guanyar el Concurs de Narració Oral Joan 
Bahí. També té formació en narrativa 
terapèutica i és educadora en el lleure.

TÍTOL ACTIVITAT

LLEGENDES DEL MONTSENY
De llegendes, al Montseny, n'hi ha tantes com menes de bolets hi creixen 
cada tardor. N'he arreplegades algunes, les que a mi més m'agraden, i avui 
us les porto acompanyades de melodies d'un acordió diatònic. Si veniu, 
sentireu rondalles que narren fets misteriosos que diuen que van passar ben 
a prop d'aquí, al nostre Montseny, al seus boscos, als seus masos, a les 
seves viles, a les seves rieres i als seus castells.

clarartespectacles.blogspot.com/
WEB



GRUP

TM
ARTISTA

IAGO FLORES
Iago Flores és un jove gualbenc que ens 
delectarà amb la seva música. Lletres que 
reflexen les seves vivències, les dificultats que 
ha viscut i les realitats que més l’han marcat.

GRUP

PATEANDO CALLES
ARTISTA

PAUL BUITRÓN, 
ÓSCAR ROMÁN,
XAVIER MARTÍNEZ, 
MIKEL GÓMEZ
Formació musical que neix en plena ciutat 
comtal amb connexió amb Blanes, per amor al 
graffiti, la música, l'amistat, la llibertat i el hip 
hop.Totes les lletres de Pateando Calles estan 
basades en vivències pròpies i estan 
compromeses amb la natura i la cultura.

instagram.com/iagvxx/

XARXES SOCIALS

pateandocalles.bandcamp.com/
WEB



NOM ACTIVITAT

ESCAPE ROOM - ESPAI JOVE
Els i les joves de l’“Espai Jove Can Godalls” 
s'han organitzat per fer-vos passar una estona 
d’allò més divertida i misteriosa amb el primer 
Escape Room de Can Godalls. Amb tot l'enginy 
possible haureu de resoldre misteris per 
descobrir què passa a la Masia de Can 
Figueres i ajudar a la població de Gualba. 
Prepareu-vos per trencar-vos la closca i gaudir 
de valent!

Inscripció a través del següent enllaç: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHJ07FR2MUIQmjWRrrvFBOBpjW70-yDswwFhanJhrIyweXDg/viewform

instagram.com/gualbajove/

XARXES SOCIALS



ARTISTA

MARINA VALLO
Artista mural i multidisciplinària de Sant 
Celoni, neta de Miquel Camps i Teresa Daniel 
de Gualba de Baix. És capaç de treballar amb 
tota mena de formats, textures i elements, 
gràcies als coneixements adquirits en tota la 
seva trajectòria artística i professional.  
Aquesta versatilitat li permet donar vida i color 
a tot allò que toca, ja sigui una paret, una 
porta, una taula o un cartell. Amb un estil 
genuí, fresc i vistós, on les formes orgàniques i 
els colors són combinats de forma harmoniosa, 
la Marina aconsegueix el seu objectiu: no 
deixar indiferent a ningú. Pots trobar murals 
seus a Malàisia, Indonèsia, Mèxic, Madrid, 
Barcelona i Sant Celoni.

XARXES SOCIALS i WEB

instagram.com/marina.vallo/

www.marinavallo.com



DIA HORA ESPAI
TÍTOL

ACTIVITAT
ARTISTA PÚBLIC

27/2

16 -
19/3

Matí

Tot el dia

18/3

18/3

19/3

10:30h

19:00h

12:00h

ESCOLA
AQUA ALBA

RIERA DE
GUALBA

CAN FIGUERES

SALA
GORG NEGRE

CAN FIGUERES

RECORREGUT
DE LLEGENDA

RECORREGUT
DE LLEGENDA

ESPAI 
LECTOR

AMERICANTOS 
Y LATICUENTOS

LES VEUS DINS
L’AIGUA

LAURA ASENSIO
GISELA LLIMONA

ALUMNES
AQUA ALBA

BIBLIOBÚS

ALUMNES 
AQUA ALBA

GENERAL

GENERAL

GENERAL

ADULTS

RÚBEN
MARTÍNEZ

ELENA CODÓ

Ajuntament de Gualba

16/3 10:30h
RIERA DE
GUALBA

CONTES PER
A NADONS

GISELA LLIMONA
ALUMNES 
CUCA DE LLUM

17/3 19:30h
SORTIDA DE
CAN FIGUERES LA FANTASMA LIDIA CLUA +7 anys

18/3 11:30h CAN FIGUERES
LLEGENDES DEL
MONTSENY

FAMILIAR
CLARA
RIBATALLADA

18/3 20:00h
SALA
GORG NEGRE

CONCERT
LLEGENDES DE
CARRER PATEANDO

CALLES

TM

GENERAL

19/3 16:00h CAN FIGUERES ESCAPE ROOM
JOVES 
CAN GODALLS

GENERAL


