




Can Xurroia 7, 1r 2ª Cabrils 08348

Memòria d'activitats 
de l'Associació Cultural La Jugada

(abans La Pepeta) de l'any 2016



Dissabte 23 de gener de 2016
Acte de presentació del programa d'actuació als socis de 
l'Associació Cultural la Pepeta per a l'any 2016.

Dimecres 3 de febrer de 2016
Trobada de l'Associació amb el Regidor de Cultura de 
l'Ajuntament de Cabrils, Xavier Badia. Presentació de l'entitat, 
del programa d'activitats del 2016 i estudi de vies de col·laboració 
entre l'Associació i l'Ajuntament de Cabrils.

Dijous 25, divendres 26 de febrer de 2016
Visita a l'exposició “Nada temas, dice ella”, amb obres de Josefa 
Tolrà al Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

Dimarts 8 de març de 2016
Trobada de l'Associació amb Pilar Bonet, Sandra Martínez i Dani 
Monlleó de l'Associació Josefa Tolrà de Mataró. Presentació 
dels respectius programes i exploració de vies de col·laboració.

Divendres 27 de maig de 2016
Presentació del Programa d'Activitats de l'Associació Cultural La 
Pepeta a la convocatòria de subvencions 2016 de l'Ajuntament 
de Cabrils.



Abril/maig i juny de 2016
Tasca d'identificació i recopilació de totes les publicacions 
(catàlegs, llibres, assaigs, revistes i premsa) amb referències a la 
vida i obra artística de Josefa Tolrà. Tant a nivell català, com 
estatal i internacional.

Setembre/octubre/novembre de 2016
Tasca d'identificació de fins a onze indrets en el terme municipal 
de Cabrils relacionats amb la vida i obra de Josefa Tolrà. 
Elaboració d'un itinerari pel casc urbà.

Novembre/desembre de 2016
Recerca documental sobre l'estrena i representació de l'obra 
teatral (poesia escènica) de Joan Brossa “La Jugada”, que va tenir
lloc el 19 de novembre de 1960 a la Societat La Concòrdia de 



Cabrils. Amb la col·laboració de la Fundació Joan Brossa i el 
Centre de Documentació del Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona MACBA.

Divendres 11 de novembre de 2016
Assemblea general de socis de l'Associació per aprovar el canvi 
de nom de l'entitat i la corresponent modificació dels estatuts 
socials. Atenent al suggeriment fet per l'Associació Josefa Tolrà de
Mataró, i per tal d'evitar confusions en l'activitat pública, 
l'Associació Cultural La Pepeta passarà a dir-se Associació 
Cultural La Jugada.



Divendres 18 de novembre de 2016
Presentació, per part de Jorge Carrasco, del logotip de 
l'Associació Cultural La Jugada:

Octubre de 2016
Trobada amb David Martínez i Lisbet Aznar, de l'associació teatral 
La Nave Va, per preparar una reestrena a Cabrils de l'obra “La 
Jugada”, de Joan Brossa. Converses amb Denís Fornes, de Cop de
Teatre (Vilassar de Dalt) amb el mateix propòsit.

Dimarts 22 de novembre de 2016
Lliurament de la Relació de publicacions sobre Josefa Tolrà a la
Biblioteca Municipal de Cabrils. Per a la seva adquisició i 
configuració d'una col·lecció local accessible als cabrilencs i 
públic en general.

Diumenge 27 de novembre de 2016
Creació i publicació de la pàgina/perfil de l'Associació Cultural La
Juagada a facebook: https://www.facebook.com/lajugadacabrils/?
fref=ts
Adquisició del domini www.lajugada.org per a la creació i 
publicació de la pàgina web de l'associació.

Dimarts 30 de novembre de 2016
Presentació de dues propostes a la convocatòria de Pressupostos 
Participatius 2016, de l'Ajuntament de Cabrils.
Una proposta d'adquisició del fons de publicacions sobre Josefa 



Tolrà (de suport econòmic a la Biblioteca Municipal). I uns segona
proposta de creació d'una ruta/itinerari d'indrets relacionats amb la
vida i obra de Josefa Tolrà, per al casc urbà i rodalies de Cabrils.

Divendres 2 de desembre de 2016
Acte de presentació pública de l'Associació Cultural La Jugada, 
a la Biblioteca Municipal de Cabrils. Presentació de l'entitat i el 
seu programa d'actuació a càrrec de Jorge Carrasco, Muntsa Roca 
i Florenci Guntín. (cartell)

Dissabte 17 de desembre de 2016
Xerrada de Gerard Horta. “L'espiritisme català: una potència 
popular de la classe treballadora des de mitjan XIX fins a la 
Guerra Civil”. El Maresme és territori d'espiritisme, mèdiums i 
senadores. És un context propici a l'aparició de personatges tan 
especials com la Josefa Tolrà, l'artista i mèdium de Cabrils (1880-
1959). A la sala d'actes de l'Hotel d'Entitats de Cabrils. (cartell)



Divendres 30 de desembre de 2016
Xerrada d'Héctor Mellinas: “Introducció a la poesia escènica de 
Joan Brossa. LA JUGADA escrita el 1953 i estrenada a La 
Concòrdia de Cabrils, l'any 1960”.

La xerrada es planteja com una introducció a la poesia escènica de
Brossa des d'una lectura detallada de La jugada (publicada el 1953
i estrenada a Cabrils el 1960), que en permeti una posada en 
escena de l'obra a partir d'aquells elements que defineixen la 
jactància amb què el poeta representa l'omnipotència de l'home; 
una superioritat, és clar, il·lusòria i insignificant que Brossa 
recrearà a partir dels recursos metateatrals que el caracteritzen.

Graduat en Filologia Catalana (UB, 2014) i màster en Estudis 
Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (UAB/UB, 2015), és 
professor associat al Departament d’Educació Lingüística i 
Literària de la Universitat de Barcelona i forma part del grup de 
recerca POCIÓ (Poesia i Educació) de la mateixa universitat. 
Actualment prepara una tesi doctoral dirigida pels doctors Josep 
Murgades i Glòria Bordons sobre l’assumpció de pressupòsits 



surrealistes en el teatre contemporani europeu de mitjan segle XX 
a partir de la poesia escènica de Joan Brossa (de la qual n’és el 
curador per a les edicions d’Arola Editors). (cartell)

 

Algunes dades a  a 31 de desembre de 2016

Nombre d'associats: 18
Nombre d'assistents a les activitats públiques del 2016: 74
Likes a facebook: 55
Abast a facebook:



Gener de 2017
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