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ACTIVITATS DESTACADES

L’AGENDA
DE BARCELONA

FESTIVAL DE NARRACIÓ ORAL
Del 20 al 27 d’octubre es fa el Festival Munt de Mots a la ciutat. Amb
més de quaranta activitats proposades per narradors i narradores
de diferents nacionalitats, més de
trenta espais s’ompliran durant tota
la setmana d’espectacles i esdeveniments per promoure la paraula
narrada per a petits i grans.
Més informació a:
www.muntdemonts.org.
OBJECTES DE CINEMA
La capella de Santa Àgata acull ﬁns
al 6 de gener l’exposició Il·lusió i
moviment, de les ombres al ﬁlm, un
recull d’objectes de cinema de la
col·lecció Josep Maria Queraltó que
cobreixen des dels inicis del cinema

partir d’ara, els espectacles musicals i lluminosos més coneguts
de la ciutat es faran els divendres
i dissabtes, de 19 a 21h, ﬁns al 30
d’abril del 2013.
Més informació a:
www.bcn.cat/media.
d’ombres ﬁns a l’aparició del cinematògraf dels germans Lumière, i
ens permet gaudir d’una de les colleccions privades de cinema i audiovisual més importants d’Europa.
Més nformació a:
www.barcelonacultura.bcn.cat.
NOUS HORARIS A MONTJUÏC
La font Màgica de Montjuïc passa
a funcionar en horari d’hivern. A

TROBADA D’ENTITATS
El diumenge 21 d’octubre, al Moll
de la Fusta, 48 entitats del Consell
Municipal d’Immigració organitzen
la tercera trobada d’entitats. Amb la
voluntat de mostrar la diversitat de
la nostra ciutat, s’ofereixen tota una
sèrie d’activitats per compartir, entendre i gaudir d’aquesta multiculturalitat que conforma Barcelona.
Més informació a:
www.bcn.cat/novaciutadania.

MERCAT DE MERCATS

LA GRAN FESTA DEL PRODUCTE I LA GASTRONOMIA

La tercera edició de la ﬁra Mercat
de Mercats aposta aquest any per
donar a conèixer joves cuiners
mentre comparteixen espai i protagonisme amb grans ﬁgures de
la cuina catalana, tot oferint sessions conjuntes i tallers amb paradistes de mercat. A més, també
es proposen un seguit d’activitats
lúdiques 2.0, on podran participar totes aquelles persones usuàries d’Instagram i Twitter i blogaires gastronòmics. Per primer
cop també, hi serà present el bus
Alícia, un espai per promocionar i
fer difusió de la vida saludable.
MERCATS DE BARCELONA
Amb l’objectiu de donar a conèixer i potenciar els 39 mercats que
hi ha a la ciutat, les avingudes de
la Catedral i de Francesc Cambó

s’ompliran de parades on, a part
de comprar productes del país, es
podran fer degustacions del millor de cada mercat i de la cuina
del territori. Seguint la dinàmica
d’altres edicions, es posaran a
la venda tiquets als punts d’informació amb diferents opcions
perquè cadascú pugui escollir
i elaborar el seu propi àpat. Les
degustacions de tapes, platets i
racions elaborades per dotze establiments oferiran la possibilitat
de fer un àpat de cuina de mercat
dins la ﬁra.

bars i restaurants de Barcelona,
i es dedica un espai al Patronat
de Turisme de la Costa Brava,
on es podran comprar i degustar
productes amb denominació
d’origen de les terres gironines.
Per últim, es comptarà amb la
presència de l’Institut Català de
la Cuina per donar a conèixer
la presentació a la Unesco de la
cuina catalana com a patrimoni
immaterial de la humanitat.
Durant tots els dies, es recolliran
signatures i adhesions entre tots
els participants. ELISABET R. LUJÁN

MÉS PARTICIPANTS A LA FIRA
A més de la participació de les parades dels mercats de la ciutat, se
sumen a la iniciativa productors
de proximitat i qualitat, cellers
de vins i caves de Catalunya i

MERCAT DE MERCATS
Data: Del 19 al 21 d’octubre.
Lloc: Avingudes de la Catedral i Francesc
Cambó. C De 10 a 20h.
Més informació a:
www.mercatdemercats.wordpress.com.

TOWN OF RUNNERS

PASSIÓ PER L’ATLETISME A ETIÒPIA
Bekoji és un poble d’Etiòpia
d’on han sortit alguns dels millors atletes del món en el terreny de les curses a distància.
El documental Town of Runners
explica la història de dues noies
d’aquest municipi que somnien
ser atletes professionals, ja que
a Bekoji, tal com explica l’entrenador del poble, “córrer és una
forma de vida”.

la projecció, esperen poder
demostrar als clubs d’atletisme
i a tota l’audiència mundial el
que aquest poble sap fer millor:
córrer. D’aquesta manera, tot
el suport internacional que
arribi anirà destinat a aconseguir ajuda en els dos àmbits en
què Bekoji està més necessitat:
l’educació i els serveis.

UNA FINALITAT SOCIAL
AFNE, l’Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia,
promou aquest documental per
contribuir a donar oportunitats
als nens de Bekoji. A través de

DOCUMENTAL
TOWN OF RUNNERS

ELISABET R. LUJÁN

Data: 20 d’octubre.
Lloc: Auditori Axa. Avinguda Diagonal,
547. € 5 euros; 3 euros socis AFNE.
C 18h. Web: www.afne.org.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

