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sentarà La gran ilusión a l’Es-
pai Ter en dues sessions (a les
17.00 hores i a les 20.00).
A més, respecte a les edici-

ons anteriors, una de les no-
vetats és la celebració d’una
Gala Internacional de màgia
dins de la qual es farà el lliu-
rament del Premi Fimag 2014
al Mag Selvin, en reconei-
xement a la seva trajectòria.
Serà un grandíssim especta-
cle amb sis reconeguts artis-
tes, tots ells amb importants
premis nacionals i interna-
cionals. També hi haurà la
possibilitat de gaudir d’una
nit màgica, amb sopar i copa
inclosa mentre s’assaboreix
un bon espectacle de la mà de
Carles Mag i Mag Xavi. Se-
rà el 6 de juny a les 21.30 so-
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MERCATMEDIEVAL
CASTELLET I LA GORNAL
(ALT PENEDÈS)
7 I 8 DE JUNY

www.enoturismepenedes.cat

Aquest cap de setmana se celebra

la12a. edició del Mercat medieval

de Castellet. El poble es trasllada

a l’èpocamedieval, i omplirà els

carrers decorats i ambientats,

d’activitats de tot mena. La

fortalesa rodejada de les vinyes del

Penedès a un costat i el Parc del

Foix a l’altre, és unmarc idoni per

aquest mercat. Hi haurà parades

de tot tipus, jocs i zones d’esbarjo

infantil, i també ambmotiu de la

gran acceptació de l’any passat, un

espai on, elaboradors i productors

de cava i vi, i alimentació del

municipi ofereixen la degustació de

productes artesans.

FIRA DE L’OU
SANT GUIM DE FREIXENET
(SEGARRA) 8 DE JUNY

www.santguim.cat

El nom de la fira es deu al fet que

en aquesta localitat hi ha una gran

quantitat de granges de gallines

ponedores, fet que converteix a

Sant Guim en una de lesmàximes

poblacions productores d’ous de

tota Catalunya. Amés demercat de

productes de la terra hi haurà tota

mena d’activitats.

FIRA DE LES ESPÈCIES,
PRODUCTES I ARTESANIA
7 I 8 DE JUNY
ARGENÇOLA (ANOIA)

www.argencola.cat

Amés demercat podrem trobar tot

un seguit d’activitats programades

al voltant de les herbes i les

espècies, per donar-les a conèixer

des de diferents vessants al públic i

potenciar-ne el seu cultiu i consum.

Hi haurà parades, exposicions,

tallers, xerrades, sortides de

reconeixement, diverses activitats

infantils i música.

PINELL ART, FIRA D’ARTESANIA
EL PINELL DE BRAI (TERRA ALTA)
7 I 8 DE JUNY

www.pinellart.cat

Aquesta població, coneguda per la

sevamagnífica bodegamodernista

construïda per l’arquitecte César

Martinell, organitza un cap

de setmana per promocionar

l’artesania de qualitat. A la setena

edició d’aquesta fira hi haurà una

abundant representació demestres

artesans, com ara de fusta, palma,

cistelleria, orfebreria, ferro entre

molts altres sectors.

agenda

TORROELLA
DE MONTGRÍ

SANT GUIM
DE FREIXENET

EL BRUC

ARGENÇOLA

CASTELLET I LA GORNAL

EL PINELL DE BRAI

ElmediàticMago Pop és l’encarregat de cloure la fira amb ‘La gran ilusión’.

Tothom té clares les funcions
d’un aparador de botiga, d’un
palau senyorial o d’un bar.
Però en el cas de Torroella

de Montgrí això no està tant
clar. Durant quatre dies, del
5 al 8 de juny, aquesta vila del
Baix Empordà fa que espais
com aquests canviïn la seva
funció habitual i es conver-
teixin en escenaris improvi-
sats de màgia. Això és en el
marc de la tercera edició del
Fimag, la Fira de màgia al
carrer. La llista de propostes
d’aquest any és molt diversa i
per a tots els gustos i públics:
cinema, exposicions, visites
guiades, màgia per als sen-
tits, mercats i fires, tallers,
jocs gegants, màgia itinerant,
conta contes... La majoria de
les quals són de franc.
Al voltant de 28 espais, 50

artistes i més de 150 funcions.
Aquestes són les xifres que
demostren que Fimag 2014,
s’apoderarà de Torroella de
Montgrí tot convertint-la en
la capital (catalana, espanyola,
o si voleu europea) de la mà-
gia. L’espectacle principal, el
que tancarà la fira, correrà a
càrrec d’el Mago Pop, que pre-

LA TERCERA EDICIÓ DE FIMAG, LA FIRA DE MÀGIA AL CARRER, CONVERTEIX

TORROELLA DE MONTGRÍ EN UN GRAN ESCENARI

Lamàgia de l’Empordà

FIMAG 2014

TORROELLA DE MONTGRÍ
(BAIX EMPORDÀ)
DEL 5 AL 8 DE JUNY
www.fimag-magia.com
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ta el nomMagic, Food and
Drinks i la proposta culinà-
ria anirà a càrrec de l’equip
de Joan Carles Sánchez a
l’Entreplat’s. I no ens po-
dem oblidar deMàgia Gol-
fa amb Alberto Figueiredo,

una proposta feta amb noc-
turnitat (començarà a les
23.30 hores, els dies 6 i 7 de
juny) i amb un punt trape-
lla, configurant un dels pocs
moments en què els nens no
formaran part de l’escena ni
del públic.
Són tantes les propostes

que es podrien citar que qui
escriu necessitaria una mà-
gia que no té per tal d’en-
cabir-les en aquestes línies.
Que comenci l’espectacle!

El timbaler fa festa
AQUEST CAP DE SETMANA ES COMMEMORA

LA VICTÒRIA DE LES FORCES POPULARS

DAVANT LES TROPES FRANCESES AL BRUC

Sonen les campanes de l’es-
glésia romànica del Bruc.
S’acosten, pel nucli antic del
poble, les tropes franceses
que volen arribar aManresa
per castigar-ne la insurrec-
ció. Al seu pasmaten veïns,
cremen cases i també vinyes.
Però el 6 de juny el Bruc va
fer història, i ara encara es
celebra. Aquell inici d’estiu
de 1808 l’exèrcit invencible
de Napoleó, format per 3.800
soldats, fou derivat per les
forces populars, mal arma-
des i molt inferiors en nom-
bre de combatents, gràcies al
timbaler. La famosa llegenda
del Timbaler del Bruc explica
que degut als repics del tim-
bal d’un jove de Santpedor,
que encara sonavenmés fe-

rotges amb l’eco de les mun-
tanyes deMontserrat, va fer
creure als francesos que s’en-
frontaven a un gran exèrcit, i
aquests van defugir.
La Festa del Timbaler del

Bruc i la Fira de la Guerra del
Francès torna a ser un punt
turístic, aquest cop els dies
7 i 8 de juny al Bruc (Anoia).
Durant dos dies es celebra la
festa, amb recreacions his-
tòriques de les batalles, una
Trobada de Colles de Tam-
bors, unmercat d’artesans
i demostracions d’oficis de
principis del segle XIX, i
amb la ofrena floral al monu-
ment del Timbaler.

ALBA R. RUPÉREZ

FESTA DEL TIMBALER DEL BRUC

EL BRUC (ANOIA) 7 I 8 DE JUNY.
www.bruc.cat


