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Festa de les entitats
Barcelona (Barcelonès)
Diumenge, gran festa del
lleure infantil per celebrar
els 40 anys de Tamborinada.
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Tot a punt
Torroella de Montgrí (Baix
Empordà)
Inici del Fimag, amb 200
funcions de 50 artistes.
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De prop o de
lluny, Corpus
pel juny

Falten poques hores. Tor-
roella de Montgrí ja està a
punt per convertir-se en la
capital de la màgia més im-
portant del sud d’Europa.
La sisena edició de la Fira
Internacional de Màgia,
Fimag, comença avui, a les
deu del vespre, amb l’es-
pectacle Somnis de sorra,
a càrrec de la companyia
Ytuquepintas, que combi-
na art amb sorra, circ, mú-
sica en directe, marione-
tes de gran format i pintu-
ra ràpida. Comença, així,
una edició que aposta per
créixer en tots els àmbits:
amb la programació de
més espectacles, més in-
novadors i de més quali-
tat; amb més presència al
carrer; amb la incorpora-
ció de noves arts afins a la
màgia; amb nous espais i

amb nous reptes. I les xi-
fres que es presenten ho
demostren: hi ha previstes
les actuacions de 50 artis-
tes de set països, amb un

total de 200 funcions que
tindran lloc en 22 espais
escènics.

D’entre la multitud de
propostes destaca com ca-

da any la Gran Gala Inter-
nacional de dissabte (17 i
21 h), un espectacle que
reuneix estrelles de presti-
gi mundial: sis mags de

primera fila, com ara Ja-
vier Botía, Miguel Muñoz,
Alana, Adrián Conde, el
duet Soljack o i l’il·lusio-
nista Riversson. Una altra
proposta de la qual es par-
larà és la que tindrà lloc
diumenge (17 h i 20.30 h),
a través de la qual la com-
panyia francesa Sans Gra-
vité estrenarà Déluge, un
espectacle del nou corrent
anomenat magie nouvelle
que no para de rebre dis-
tincions. Pel que fa als
mags nacionals i locals, es
podrà disfrutar de les pro-
postes de Dani Daortiz,
Fèlix Brunet o Marc Sà-
bat. Durant tot el cap de
setmana, la fira també
programa tot tipus d’acti-
vitats lúdiques, com ara vi-
sites guiades, exposicions,
tallers, jocs didàctics,
presentacions de llibres o
concerts (fimag-ma-
gia.com). ■

J. Peña
TORROELLA DE MONTGRÍ

La màgia ja impregna tots
els racons de Torroella
a L’espectacle ‘Somnis de sorra’, que combina art amb sorra, circ i música, enceta avui la VI Fira
Internacional de Màgia, que fins diumenge oferirà 200 funcions de 50 artistes

Més de vint mil visitants s’acosten cada any a Torroella per disfrutar de la màgia ■ QUIM PUIG

SANT JOAN ABADESSES

Tastets casolans
d’uns cinquanta
cuiners i cuineres
Santa Cristina d’aro és el
marc demà al pavelló de la
25a edició de la Mostra de
Tastets de Cuina Casolana,
que espera repetir l’èxit dels
darrers anys, quan s’ha hagut
de penjar el cartell de “tot ve-
nut”. Aquest any hi prenen
part una cinquantena de cui-
ners i cuineres no professio-
nals de la vila i rodalia que han
elaborat plats de cuina feta a
casa. Amb sorpreses i el sor-
teig d’un gran pastís.

Festa del Mar amb
una vintena d’actes

Després de l’èxit de la primera
edició de la mostra gastronò-
mica Atipa’t de Tapes –amb
uns 500 comensals–, Sant
Joan de les Abadesses repe-
teix la proposta, que s’allarga
fins diumenge. Un cap de set-
mana dedicat a les tapes i als
productes locals que comen-
ça avui, a les set de la tarda,
amb la presentació del popu-
lar festival Clownia, amb la
presència d’alguns membres
del grup Txarango.

ROSES

Fira d’herbes i
flors de muntanya
i cuina del bosc
Mercat, artesania, conferèn-
cies, exposicions, rutes botà-
niques i menús gastronòmics
relacionats amb la cuina del
bosc conviuran al municipi
durant el cap de setmana en
la 13a edició de la Fira d’Her-
bes i Flors de Muntanya, que
s’organitza quan l’entorn
muntanyenc està en la seva
màxima esplendor. Molt acon-
sellables són les sortides bo-
tàniques per reconèixer la flo-
ra local.

SANTA CRISTINA D’ARO SETCASES

Arriba un bon cap de setmana
per disfrutar del potencial tu-
rístic de Roses. La vuitena
Festa del Mar ofereix més
d’una vintena d’activitats a
preus populars per gaudir
dels atractius del municipi.
Per exemple, s’ofereixen ex-
cursions marítimes a Cada-
qués, el cap de Creus i el cap
Norfeu, batejos de surf de ve-
la, caiac, sortides en menor-
quina per la badia de Roses,

Productes locals
i presentació del
festival Clownia

excursions en tren a punta
Falconera, banana, visites gui-
ades a la Ciutadella i el castell
de la Trinitat, i, com a novetat,
un 2X1 del Butterfly Park de
Castelló. També es farà la ter-
cera edició dels premis Arjau.

Els productes d’herbolari,
protagonistes ■ EL PUNT

El Mas Carles és nova-
ment l’espai escollit per
donar demà el tret de sor-
tida al IV Planta’t a Pals,
amb la cèlebre plantada
tradicional de l’arròs a càr-
rec dels pagesos més vete-
rans de la vila, que oferei-
xen una demostració de
com es plantava l’arròs
manualment, abans de la
mecanització. Abans, pe-
rò, l’esperat esmorzar po-
pular i les activitats amb
ponis. A la nit, i dins la pro-
gramació del festival Íta-
ca, el grup català Gossos
presentarà el seu darrer
treball, titulat Zènit. I, di-
umenge, jornada de por-
tes obertes a la Torre de les
Hores –cal inscripció prè-
via a l’oficina de turisme
(www.pals.cat).

Gaudir de la
tradicional
plantada de
l’arròs, a Pals


