FESTES

LA POBLA

D’ESTIU 2022

DE MAFUMET

l’Agenda
Presentació de la
nova temporada dels
Clubs de lectura
infantils 9 DE SETEMBRE

JULIOL

cultural
setembre
2022

Vermut musical amb
Versio.cat per celebrar
la Diada de Catalunya

Teatre: ‘Diner negre’,
l’esbojarrada comèdia
teatral del Grup Atenea

Buenfafuente’s Company
ens ofereix l’obra ‘La casa
de les Bernardetes’

11 DE SETEMBRE

17 DE SETEMBRE

24 DE SETEMBRE

SETEMBRE

29a Paella Popular

3 DE SETEMBRE

setembre 2022
INSCRIPCIONS
I VENDA
D’ENTRADES

Dilluns

Dimarts

Infantil
Circ
Titelles

Dimecres

Cinema
Cine Club

Dijous

Música
Ball i Dansa

Teatre

Divendres
1

11è Duatló popular: a www.duatlopoblamafumet.com
Ball en línia (gent gran): gratuït per a socis de la Llar de jubilats i pensionistes. No socis: 3 euros.
Teatre: “Diner negre” (17 de setembre): invitacions a poblamafumet.koobin.cat
Teatre: “La casa de les Bernardetes” (24 de setembre): invitacions a poblamafumet.koobin.cat

5

Varis
Cursets

Gent Gran

Dissabte

7

3

2

9

8

De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

De 17 a 20 h. Casal Cultural
Clubs de lectura infantils:
presentació de la temporada, a
càrrec de Sílvia Ribé, coordinadora
de l’activitat

Campus
Extens URV

Diumenge

Tot el dia. Zona de les moreres
29a Paella Popular

6

Esports

4
De 19 a 21 h. Pista coberta del CEM
Ball en línia

11

10
22 h. Carpa dels Jardins del Pavelló
Havaneres i rom cremat, amenitzat
musicalment per Sopa de peix

12 h. Carpa dels Jardins del Pavelló
Vermut musical de la Diada de
Catalunya, amenitzat per Versió.cat
12 h. Camp de futbol
Futbol, Tercera Federació: CF Pobla –
CF Badalona
De 19 a 21 h. Pista coberta del CEM
Ball en línia

12

13

14

15

De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

16
17.30 h. Biblioteca
L’Hora del conte: “Contes de
vacances”, amb Joan Boher

19

20

21

22

23

De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

26

27

28

29

17
19 h. Casal Cultural
Teatre: “Diner negre”, amb el Grup
Escènic Atenea

18
De 19 a 21 h. Pista coberta del CEM
Ball en línia

24

25

Tot el dia. Pavelló
Open de patinatge

Tot el dia. Pavelló
Open de patinatge

16.30 h. Camp de futbol
Futbol, Segona Catalana: CF Pobla
B – CF Canonja

12 h. Camp de futbol
Futbol, Tercera Federació: CF Pobla –
CE l’Hospitalet

19 h. Casal Cultural
Teatre: ‘La casa de les Bernardetes’,
amb Buenafuente’s Company

De 19 a 21 h. Pista coberta del CEM
Ball en línia

30

De 17 a 18.30 h. Llar de jubilats
Coral de la gent gran

Activitats amb impacte sonor | Els actes, horaris i dates són els previstos al tancament de l’edició d’aquesta agenda. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web municipal.

29a Paella popular

Diada de Catalunya

Teatre: ‘Diner negre’

Teatre: ‘La casa de les Bernardetes’

Zona de les moreres

Carpa dels Jardins del Pavelló

Casal Cultural

Casal Cultural

El Grup Escènic Atenea, de Tarragona, ens apropa la seva
darrera producció: ‘Diner negre’ és una esbojarrada comèdia que gira al voltant d’un maletí ple de bitllets. L’adaptació
lliure que n’ha fet aquest grup teatral tarragoní ens garanteix
les rialles durant les gairebé dues hores de durada d’aquesta
representació per a tots els públics.

De la mà de Buentafuente’s Company i amb la direcció i
dramatúrgia de Maite Buenafuente (germana del televisiu
Andreu Buenafuente), arriba a la Pobla aquesta comèdia basada en el clàssic ‘La casa de Bernarda Alba’, que ens apropa
a la problemàtica i la repressió que vivien antigament les
dones, especialment en l’entorn rural.

Després de dos anys de parèntesi obligat per la pandèmia,
torna el gran clàssic de l’estiu a la Pobla: la Paella popular,
que en la seva 29a edició oferirà als seus participants nomdissabte broses activitats complementàries d’animació per a petits i
Tot el dia grans, berenar infantil, karaoke i molt més, fins ben entrada
la matinada.

3

El vermut musical serà, un any més, el protagonista en la
celebració de la Diada de Catalunya a casa nostra. Al punt
del migdia, vermut i música en directe amenitzaran la jordiumenge nada, al ritme del grup Versio.cat. Aquest interpretarà grans
clàssics de la música en català, que ens convidaran a cantar
12 h
i ballar sense parar.

11

17

dissabte
19 h

24

dissabte
19 h

