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CINEMA ENTRE VINYES

EL MOST FESTIVAL DE VILAFRANCA DEDICA UNA SECCIÓ ALS MÉS MENUTS
Un cop ﬁnalitzada la verema,
arriba el moment màgic del most,
quan el raïm es fermenta ﬁns a
convertir-se en vi. Aquest procés
també dóna nom al Festival Internacional de Cinema del Vi i el
Cava que es celebra anualment a
Vilafranca del Penedès, un marc
immillorable per maridar el món
de la vinya i del cinema. El Most
Festival ofereix en quatre dies un
bon grapat de ﬁlms, degustacions, presentacions de llibres i debats que combinen el millor de la
cultura cinematogràﬁca i la cultura vinícola. En la seva tercera
edició, el Most també consolida

la seva oferta familiar amb curts
animats i un taller creatiu.
ENÒLEGS DE BUTACA

Mentre els adults gaudeixin de
l’última collita cinematogràﬁca
acompanyats d’una bona copa
de vi o cava i un tast de formatge, els petits podran veure una
selecció de curtmetratges d’animació al Mini Most Filmets,
una secció que arriba fruit de
la col·laboració amb el Festival
Filmets. La sessió tindrà lloc
aquest diumenge al Cinema
Casal i s’acompanyarà d’un tast
de most natural, per establir un

símil amb la versió de maridatge
dels adults. La desena de curts
internacionals tenen una gran
varietat de protagonistes, des
de ballarines i vagabunds ﬁns a
taronges animades i llibres voladors. La projecció es completarà
amb un taller de construcció de
zoòtrops que permetrà als joves
dissenyar els seus propis ﬁlms.
DE LA VINYA AL CINEMA

L’auditori del Vinseum, una
moderna estructura al centre de
Vilafranca, acull la secció oﬁcial
del Most, amb títols com Red
Obsession, narrada per Russel

Crowe, Deconstruint el vi català
o Crossroads, que explica la
trobada entre un pintor nordamericà i un vinater nepalès.
Entre les activitats paral·leles,
destaquen Brot, una mostra de
curts, i Vins de Pel·lícula, un tast
de vins que han aparegut en els
clàssics del cinema i les ﬁccions
més recents. J. B.
MINI MOST FESTIVAL
Data: Ds. 10 de novembre. Lloc: Cinema
Casal. Rambla Nostra Senyora, 35-37.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
d Renfe Vilafranca del Penedès. Edats:
De 6 a 12 anys. ( 93 890 05 82. € 4,50
euros. Web: www.mostfestival.cat.

RECOMANAT
EMOCIONS DE CARRER
Manresa acull un any més la Fira
Mediterrània, una celebració de la cultura i les tradicions de costa a costa del
Mediterrani. Entre les manifestacions
artístiques que ompliran la capital del
Bages ﬁns a diumenge, hi ha una bona
porció dedicada a les famílies amb nens,
especialment pel que fa a teatre de carrer. Des d’Itàlia, per exemple, arriba la
companyia Faber Teater amb un viatge
carregat d’accions, balls i cants en homenatge als emigrants. Des d’Holanda, en
canvi, vénen els Lichtbende amb Poufff,
que despertarà les emocions de grans i
petits gràcies a unes antigues llanternes
màgiques que serveixen per fabricar somnis. L’oferta cultural a la ﬁra és àmplia,
però un espectacle que cal no passar per
alt és Mons (quan tanco els ulls), de Nats
Nus, inspirat en el treball de l’escriptor i
il·lustrador Jimmy Liao.
Fira Mediterrània. C/ de l’Arquitecte
Oms, 5 (seu de la Fira). Manresa (Bages).
d Renfe Manresa. ( 93 875 35 88.
C Fins al dg. 10. € Gratuït i de pagament.
Web: www.ﬁramediterrania.cat.
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DESCOBREIX LA TARDOR A TERRASSA
Un cap de setmana per gaudir de l'art, la natura, l'oci i la gastronomia.
Aprofita el Pack turístic
Nit d'hotel+visita guiada a la
Seu d'Ègara+dinar o sopar a
un restaurant
Des de 58€ persona
XVI Jornades Gastronòmiques
Menús especials de caça i
bolet a 28 restaurants de
Terrassa i Comarca

VIII Fira del bolet
Dissabte 9 de novembre, al
Mercat del Triomf
Tallers- Aules de Cuina Excursions
+info:
Oficina de Turisme
Tel. 93 739 70 19
www.terrassa.cat/bolets

