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FESTES POPULARS I FIRES

LA ROCA (Vallès Oriental)
Viatge a la prehistòria
17 de juny. A la Verneda, de 10
a 14 h. www.laroca.cat

SORTIM - Del 15 al 21 de juny del 2012

MONT-ROIG DEL CAMP (Baix Camp)
Cap de setmana mironià
16 i 17 de juny. Pl. Joan Miró, c/ Major, pl. Mn. Gaietà Ivern i c. de la Pica.
Ruta gastronòmica mironiana a 16 restaurants i bars. www.centremiro.com

Cap al neolític
● Una de les fires de recreació històrica més prestigioses de Catalunya convida a
conèixer com vivien els humans al neolític. Per això
posa a l’abast del visitant la
reproducció fidel d’un poblat, més d’una desena de
tallers i també demostracions i visites guiades. A
més, al nou espai Juga amb
la Prehistòria, els més petits
hi trobaran contes i tallers
com el de Primers Artistes,
per pintar amb pigments
naturals. | M.J.R.

Les reproduccions en tafetans es podran veure pels carrers del poble./ D.B.

Esperit mironià
● Joan Miró va fer llargues estades a Mont-roig del Camp. La
seva petjada es recorda al Centre Miró i es manté ben viva
gràcies al lligam que encara
senten els veïns del poble amb
el genial pintor. Un lligam que
es tornarà a demostrar aquest
Cap de Setmana Mironià, quan
els veïns sortiran al carrer per
reproduir 24 quadres de Miró
amb encenalls pintats de co-

lors. Artistes locals també hi faran la seva aportació. D’altra
banda, diumenge a la tarda es
podrà assistir a una cercavila
de capgrossos i grallers, que inclourà diverses actuacions.
L’esperit del pintor també serà a taula gràcies a la ruta gastronòmica mironiana, amb
plats com l’Espardenya mironiana, l’Amanida acolorida o
els Caragols mironians. | M.J.R.

COLERA (Alt Empordà). X Fira de la Mel Novella
17 de juny. Tot el dia, fira de productes artesans al centre del poble. 972 389 050. www.ajcolera.org

Dolçor vora la mar
Un any més, i ja en són deu,
els apicultors de la zona posaran a la venda la mel que acaben de recollir en aquesta fira,
que també ofereix una seixantena de parades artesanes. A
●

més, quatre restaurants locals
ofereixen del 9 al 17 de juny
menús on la mel és la protagonista, dins la Setmana Gastronòmica de la Mel Novella, una
bona oportunitat per degustar

aquest dolç en diferents varietats. La mostra es complementa amb la XVI Trobada de Puntaires, l’exposició Art garrotxí i
una xerrada de l’apicultor
Francisco Montenegro. | J. PEÑA

