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IV Festival de Tardor Escena Poblenou
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d'aquest festival se celebra
entre els dies 13i 16 d'octubre. Escena Poble-

~ nou vol potenciar algunes disciplines poc
, apreciades pel gran públic, com ara la dansa, el circ,

el mim, el teatre de carrer i d'objectes... i fugir alhora
del concepte de teatre convencional. És una manera
de defensar les propostes que ho tenen difícil per ac-
cedir a les sales teatrals. A més, per tal d'aconseguir
que un nou tipus de públic s'amsti al teatre, el festi-
val continua apostant per la gratuïtat de les actua-
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.. Banyoles
Oe/20 a/24 d'octubre
Festa major
Entre la densa activitat que
concentra el programa de les
festes, hi destaca el teatre infantil,
la cercaviJa de gegants i
capgrossos, els concerts de
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barraques, el concert de mLlsica
clàssica al monestir de Sant
Esteve i el concert de festa major
al Pavelló de la Draga.
EIdissabte 22 hi ha un acte
original: el sisè campionat de
l'home més fort
del Pla de l'Estany. Els forçuts hi
teniu una cita.

Te/. Ajuntament: 972 581 848
www.banyo/es.org
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III Arbúcies
15 i 16 d'octubre
Fira de Tardor
AI cor del Montseny, l\rbLicies
presumeix de vestir-se amb una
de les tardors més de
Catalunya. Això ha la vila
a organitzar la Fim de Tardor,
durant la qual el
visitant pot
degustar els

més

~
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cions i d'aquesta manera dóna suport als nous llen-
guatges de les arts escèniques.
És una proposta atrevida que també vol servir de
punt d'encontre entre els grups emergents i els pro-
fessionals.

.

Els principals emplaçaments del festival són alguns
dels escenaris més coneguts del barri: el Centre Cí-
vic Can Felipa, el Casino de l'Aliança, la rambla del
Poblenou, el Centre Moral Cultural del Poblenou,
entre d'altres. I!!i

Tel. 93 226 44 41
www.escenapoblenou.com

AGRAMUNT

Fira del Torró
i I.a Xocolata

~
Avellanes de primera qualitat, mel triada,
una cocció tranquil. la i pa d'àngel. Amb
aquests elements bàsics, anys de tradició

i la bona mà dels mestres turronaires, els torrons
d'Agramunt (Urgell) han aconseguit un renom me-
rescut. Aquest any la Fira del Torró i la Xocolata a la
Pedra d'Agramunt arriba a la setzena edició, i se ce-

I lebra el cap de setmana delIS i 16 d'octubre.
Si hi aneu, a banda d'una gran exposició de produc-
tes, hi trobareu molts altres atractius, tant al recinte
firal com als carrers de la vila. Podreu assistir, per
exemple, a la tradicional venda de torró seguint el
costum de Lo Catxo, una mena de joc-sorteig autòc-
ton.També és possible participar en xocolatades,
en una mostra gastronòmica de plats típics cuinats
amb xocolata i torró, o veure de primera mà com es
cou el torró. 11Tel.Ajuntament 973 390 057
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de
bolet i la castanya), tastar

la cuina de tardor a les
Jornades Gastronòmiques
o participa¡' a la Trobada de
Boletaires. Durant la fim també
es fa una demostraciÓ d'oficis
tradicionals i una exposiciÓ de
vegetació i fauna del Montseny.

Tel. Ajuntament 972 162477
\i\l!lvW.arbuCies. com

.. Alcover
Del 10 al 17 d'octubre
Festa major
La poblaciÓ de l'Alt
celebra aquesta setmana la seva
festa EI dissabte 15
es farà la ediciÓ del
Festival Internacional de Titelles
Guant. EI diuraenge 16 la cantant
Monica actuarà
al pavellÓ

Tel.Ajuntament 97776044

@ BarcelonJa¡
Fins al 22 d'octubre
EI Gran Circ de Diagonal Mar
Fins al 22 Mar
ha convertit la seva rotonda

en una carpa. cje circ. De
i diraecres Eldissabte a la se

succeeixen eis eis
nl!merOS de

éJ.
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