
IMMERSIÓ EN 
LA TARDOR 
Els diferents parcs naturals de la Diputació 
de Barcelona organitzen passejades 
guiades per entrar en contacte amb la nova 
estació enmig de la natura que ens envolta. 

El Parc Natural del Montseny esdevé aquests primers dies de la tardor tot un espectacle natural.  FOTO: DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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ITINERARIS DE TARDOR 
PER GAUDIR DELS 
MILLORS PARATGES    

La Diputació de Barcelona proposa passejades 
guiades per visitar els diferents parcs naturals  
i viure una experiència immersiva en els espais 
naturals del nostre territori durant aquesta tardor 

PASSEJADES 
ALS PARCS 
NATURALS

DANI LÓPEZ 
ocicat@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Amb l’arribada de la tardor, els nostres 
paisatges prenen el protagonisme. El seu 
encant, la seva bellesa, la seva especta-
cularitat, la seva inalterable tranquil·li-
tat i abstracció fan gala en una època 
que tenyeix la naturalesa i la dibuixa de 
tonalitats diverses. 

 Per poder gaudir dels paratges que 
vesteixen la nostra terra, la Diputació de 
Barcelona proposa itineraris i passeja-
des guiades. Es tracta d’una oportunitat 
per visitar els diferents parcs naturals i 
viure una experiència immersiva en la ri-
quesa i el patrimoni natural i cultural. 
Totes les passejades són guiades per al 
mà d’experts mediambientals i grans co-
neixedors del territori. 

� PARCS DEL GARRAF, OLÈRDOLA I EL FOIX 
PASSEJADES GUIADES   
� Activitats cada cap de setmana. Per po-
der descobrir en profunditat els parcs 
del Garraf, Olèrdola i el Foix, s’han dis-
posat diverses activitats per a cada cap 
de setmana, com ara les excursions 
guiades. Es tracta d’itineraris guiats per 
bons coneixedors del territori i adreçats 
al públic en general. Per exemple, es pot 
fer una travessa pel massís del Garraf des 
de Begues que finalitza al mar. D’altra 
banda, les visites guiades o teatralitza-
des inclouen visites al conjunt  monu-
mental d’Olèrdola i els seus exteriors 
sempre de la mà d’un guia expert. En 
aquests parcs també podeu gaudir de  
les visites familiars, amb tallers, jocs de 
descoberta o passejades de curta dura-
da i baixa dificultat, adreçades especial-
ment als infants. Per altra banda, els 
adults disposaran d’un servei adreçat es-
pecialment a ells, amb visites que in-
clouen un taller pràctic. 

 � PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU 
MARXA NÒRDICA  
� Itineraris guiats. Des del Parc del Cas-
tell de Montesquiu es dóna impuls al 
projecte de la marxa nòrdica amb l’ob-
jectiu de descobrir racons singulars de 
la vall del Ges, Orís i Bisaura. Pel que fa a 
la marxa nòrdica, es tracta d’una pràcti-
ca esportiva aeròbica, saludable i apta 
per a tots els públics, independentment 
de l’edat i la forma física. Consisteix a ca-
minar amb l’ajuda de bastons similars 
als utilitzats en l’esquí. La seva tècnica 
permet millorar la força muscular, el sis-
tema cardiovascular i pulmonar, la co-
ordinació i la mobilitat. Totes les sor-

tides que es faran al Parc del Castell de 
Montesquiu fins al novembre. La distàn-
cia dels itineraris varia entre 8 i 11 
quilòmetres, les sortides tenen una du-
rada de 3 a 4 hores i estan guiades per 
Jordi Torruella, preparador físic i gran 
coneixedor del territori. El pròxim 4 
d’octubre, els usuaris podran realitzar el 
camí de l’Orra i bauma del Ginestet. Es 
tractarà d’una ruta que transcorrerà en-
tre els municipis de Sant Quirze de Be-
sora i Sora.  

� PARC DEL MONTSENY 
RESERVA DE LA BIOSFERA  
� Passejades tots els diumenges. Aques-
tes passejades guiades permeten desco-
brir el ric patrimoni natural i cultural 
d’aquest espai singular, declarat Reser-
va de la Biosfera per la Unesco el 1978. 
Tots els itineraris estan destinats al pú-
blic en general. El  pròxim 4 d’octubre 
es podrà gaudir de la passejada dels bo-
lets de tardor. Es tractarà d’una sorti-
da a la recerca de bolets que permetrà 
als participants identificar algunes de 
les espècies que es distribueixen per 
la fageda de Santa Fe, conèixer-ne as-

pectes generals i saber-ne curiositats. 
Pel que fa al diumenge 11, es podrà fer 
una passejada per conèixer els cas-
tanyers dins del marc de la 17a edició de 
la Fira de la Castanya de Viladrau. Hi 
han més activitats programades cada 
diumenge fins a final d’any. 

� SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC 
ITINERARIS GUIATS  
� Entorn i gastronomia. La visita al parc 
comporta gaudir també de la seva pro-
posta gastronòmica i dels productes 
ecològics i de proximitat que ofereix el 
programa específic Parc a taula. Pel que 
fa als itineraris programats, aquests te-
nen com a objectiu ajudar a conèixer 
millor el patrimoni natural i cultural de 
l’espai. Estan dirigits a un públic gene-
ral i familiar. Tenen entre dues i quatre 
hores de durada. La propera activitat 
serà el diumenge 4 d’octubre i es farà 
una visita a l’església romànica de San-

69 
Són les passejades guiades que podeu fer cada 
cap de setmana del que resta de tardor en nou 
espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.

Una marxa 
nòrdica al Parc 
del Castell de 
Montesquiu (a la 
imatge gran). 
Excursió guiada 
Olèrdola: una 
muntanya 
d’història 
(petita, al 
centre). Claustre 
del monestir de 
Sant Jeroni de la 
Muryra, a 
Badalona (petita 
a l’esquerra). 

Descobrint la 
vall de l’Avencó 
al Montseny  
(petita, a la 
dreta). FOTOS: 

JORDI TORRUELLA, 

GONZALO 

SANGUINETTI, ALOC I 

TRÍADE
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ta Creu de Palou, al Pont de Vilomara 
i Rocafort, actualment molt malmesa 
per la vegetació i el pas del temps. 

� PARC DE LA SERRALADA LITORAL 
PASSEJADES GUIADES  
� A la descoberta dels seus racons. Els iti-
neraris, com a la resta dels parcs, estan 
guiats per un expert coneixedor de l’es-
pai que ajudarà als participants a inter-
pretar i comprendre els paisatges i a des-
cobrir racons amagats del parc i dels 
seus municipis. L’activitat més pròxima, 
el diumenge 4 d’octubre, és la visita de 
les guaites de la Via Augusta i el Camí Ral, 
a Montornès del Vallès. Una mostra 
històrica de com, a totes les èpoques, els 
humans han hagut de disposar de punts 
enlairats per controlar el territori. El diu-
menge 25 també serà una bona opor-
tunitat per gaudir de les altures en el mi-
rador estratègic del Montcabre, Montca-
bre, entre Cabrils i Cabrera de Mar, una 
de les muntanyes emblemàtiques del 
Baix Maresme. Des d’allà, es pot gaudir 
de les vistes de la plana litoral. 

� PARC DE LA SERRALADA DE MARINA 
PASSEJADES GUIADES  
� Patrimoni natural i cultural. Des del Parc 
de la Serralada de Marina s’han progra-
mat diverses passejades amb l’objectiu 
de donar a conèixer el patrimoni natu-
ral i cultural del territori. Es tracta de sor-
tides adreçades al públic general i fa-
miliar amb ganes de caminar i aprendre. 
Les rutes endinsaran als participants en 
els diferents ecosistemes, visitant valls 
amagades i turons ocupats des d’antic 
pels pobladors d’aquestes terres. A més, 
el parc compta amb la col·laboració de 
diferents entitats d’estudiosos i amants 
de la natura. Els usuaris podran gaudir 
de les diferents activitats programades, 
tot aprofundint en el coneixement del 
patrimoni del parc i de la seva gestió 
com a espai protegit. La propera activi-
tat serà el diumenge 18 d’octubre amb 
una passejada anomenada Ecosistemes: 
Torribera, Ecometropoli i Can Zam, a 
Santa Coloma de Gramenet. Els parti-
cipants passejaran per la serralada de 
Marina i finalitzaran el matí a Torribe-
ra, amb la visita al Centre d’Educació 
Mediambiental Ecometropoli. 

� PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 
PASSEJADES GUIADES  
� Excursions en dissabte i diumenge. El 
Parc del Montnegre i el Corredor té pro-
gramades per a aquesta tardor interes-
sants passejades en dissabte o diumen-
ge, que ajudaran als participants a inter-
pretar els paisatges i a descobrir racons 
poc coneguts del parc i dels seus mu-
nicipis. Totes les sortides estan guiades 
per educadors ambientals de l’Escola de 
Natura del Corredor. El dissabte 3 d’oc-
tubre, per exemple, tindrà lloc la pro-
pera passejada, que té previst sortir a 
la recerca del liró gris o rata esquirole-
ra, un petit mamífer propi d’aquests 
boscos. La sortida està organitzada con-
juntament  pel Museu de Ciències Natu-
rals de Granollers i es farà des de l’Ajun-
tament de Sant Iscle de Vallalta.* OCIpèdia

VISITA 
TEATRALITZADA 
Aquestes activitats  
són un format de 
turisme poc explotat, 
que, no obstant això, 
es troba en auge. En 
elles no és un guia 
turístic, sinó un elenc 

d’actors, els que 
s’encarreguen no de 
narrar la història 
d’una ciutat o un 
monument, sinó 
d’escenificar-la 
davant d’un reduït 
públic, al que a més 
es fa partícip directe 

de la mateixa 
història. 

� � � 

RESERVA  
DE LA BIOSFERA  
Es tracta de llocs 
geogràfics 
representatius dels 

diferents hàbitats del 
planeta. Serveixen 
per impulsar 
harmònicament la 
integració de les 
poblacions i la 
naturalesa, a fi de 
promoure un 
desenvolupament 

sostenible. A 
Catalunya, el 
Montseny i les  
Terres de l’Ebre 
gaudeixen d’aquesta 
figura de protecció. 

� � � 

BAUMA 

La bauma o balma és 
una cova petita. En 
alpinisme i escalada, 
es tracta d’una roca 
que sobresurt en una 
paret rocosa i forma 
una cavitat al 
dessota on pernocta 
la calor.

Trobareu totes les propostes a:  

http://parcs.diba.cat/web/agenda 

        @xarxadeparcs 

        Diputació de Barcelona

+
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Parada i fonda A la carta

Shopping per...

Moda 

BISSÚ ESTRENA NOVA COL·LECCIÓ DE 
COMPLEMENTS A GRAN DE GRÀCIA 

Els teixits singulars i els dissenys atrevits 
caracteritzen els complements de Bissú, que 
ara es poden trobar en una nova botiga al 
número 60 de Gran de Gràcia, que s’ha sumat 
a les altres que la firma té a Barcelona. Demà 
dijous, a partir de les 18 hores i fins a les 22, 
s’inaugurarà oficialment aquest espai i 
durant l’acte, es presentarà la nova col·lecció 
Tardor-Hivern 2015-2016. La periodista i 
tertuliana Alessandra Martín, que serà 
l’ambaixadora oficial de la firma, apadrinarà 
l’esdeveniment, en el que no faltarà un còctel 
i música, a càrrec de la DJ Simone Siel. Fins fa 
poc, Bissú era sinònim de bosses, fulards i 
bijuteria però darrerament ha incorporat 

sabates, rellotges, ulleres, paraigües i guants, 
entre altres complements. A la nova col·lecció 
les textures de pell de cocodril, per a les 
dones més sofisticades, tenen un paper 
protagonista. També destaca el feltre i 
l’estampat de lleopard per a les més atrevi-
des. A més, hi ha espai pel Tweed i per 
models retro inspirats en els anys 70.  
Carrer Gran de Gràcia, 60. Barcelona. www.bissubags.com. 

EXPERTS  
EN CARN 

Nova obertura a Las Arenas. Quinto 
Quinta, un nou espai gastronòmic 
d’Osborne amb la carn com a protago-
nista, acaba d’obrir les seves portes a 
Las Arenas de Barcelona. Compta amb 
una terrassa de 300 metres amb vistes 
panoràmiques de la ciutat que estarà 
oberta durant tot l’any, com la del ja 
consolidat restaurant La Cocina de San 
Antón de Madrid, del mateix grup de 
restauració. A la carta, de cuina 
mediterrània, destaquen les carns 
vermelles d’Imanol Jaca de Txogitxu i 
les 100% ibèriques de Cinco Jotas.

QUINTO 
QUINTA  

Proposta: Cuina medite-

rrània ideal per a carnívors. 

Adreça: Centre Comercial 

Las Arenas. Avda. de les 

Corts Catalanes, 373-375. 

Telèfon: 934 237 752. 

Web: www.quintoquin-

ta.com.

CUINA 
JAPONESA  

Sushi assequible en un entorn rosa. 
Cuina japonesa adaptada al gust europeu 
i a bon preu. Això és el que ofereix el grup 
de restauració Miss Sushi, que acaba 
d’obrir un nou restaurant al carrer Aribau, 
el segon després del que es troba al 
centre comercial L’Illa. Aposta per una 
gastronomia basada en productes frescos 
i per una decoració girly neobarroca en la 
que domina el color rosa, senyal 
d’identitat que comparteix amb els 11 
locals de la mateixa cadena oberts a 
l’Estat. El niguiri de vieiras, el maki de foie 
i albercoc o el tataki de bou són alguns 
dels plats que es poden tastar.

MISS SUSHI  

Proposta: Cuina japonesa i 

productes frescos. 

Adreça: Aribau, 39. 

Telèfon: 937 079 191. 

Web: www.misssushi.es. 

HOTEL 
RURAL 

LA VELLA 
FARGA  

Proposta: una casa rural 

amb un servei hoteler de 

quatre estrelles. 

Adreça: s/n, LV-4241. Lla-

durs, Lleida. 

Telèfon: 973 05 91 54. 

Preu: des de 180 euros 

nit /dues persones. 

Web: www.hotelvellafar-

ga.com.

Calma, natura i elegància. L’Hotel La 
Vella Farga és un hotel rural emmarcat 
en un espai idíl·lic de descans i 
benestar. El nou establiment, un somni 
fet realitat per una parella d’emprene-
dors, és el resultat de la restauració 
d’una masia de l’any 1036 envoltada de 
boscos de pi i silenci. Avui dia, 
complementa l’oferta hotelera de la 
comarca del Solsonès garantint el 
confort i els serveis d’un gran hotel de 

quatre estrelles 
superior. L’establiment 
es troba al poble de 
Lladurs, en un paratge 
natural intacte i 
gaudeix d’una ubicació 

privilegiada a vuit quilòmetres de 
Solsona. L’hotel disposa de 9 allotja-
ments i, a part, es troba a tocar una 
casa independent anomenada La 
Caseta del Masover, la qual pot ser 
llogada sencera o en format d’aparta-
ment. En aquesta última, els hostes 
poden gaudir dels serveis de gastrono-
mia i neteja que ofereix l’hotel si ho 
volen o, al contrari, poden escollir 
allotjar-se de forma independent.

L’hotel combina l’encant 
d’una exclusiva casa rural 

amb el confort i els serveis 
d’un gran hotel de quatre 

estrelles superior

Tastets

Restaurant d’alta 
qualitat. El 
restaurant té 
terrassa amb 
vista, un espai 
versàtil on es pot 
prendre un cafè o 
sopar sota els 
estels. Els fogons 
de la Vella Farga 
ofereixen cuina 
d’autor amb 
producte de 
proximitat. 

Piscina oberta.  
L’espectacular 
piscina exterior 
està envoltada de 
naturalesa i 
tranquil·litat. De 
dia és un oasi de 
pau i bellesa. A la 
nit, és el lloc 
perfecte per 
admirar els estels 
en companyia.
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Una reflexió sobre la fama. Aladdín és un dels 
components de la banda Top Flash, qui es 
presenta a un concurs televisiu per a obtenir una 
gira i la gravació del seu primer disc. Els proble-
mes arriben quan a Aladdín se li trenca la seva 
guitarra i el jove no es pot permetre comprar una 
altra. Gràcies a una llanterna màgica i el poder del 
Geni que la vigila, Aladdín obtindrà tres desitjos 
que li permetran prendre decisions importants i, 
especialment, fer realitat el seu somni. 

Aladdin 
#PopMusical 

Proposta: una versió musi-

cal del famós conte. 

Quan? Del 3 al 18 d’octubre. 

Dissabtes a les 17.30 i diu-

menges i festius a les 12.00 

i 17.30 hores. 

On? Sant Andreu Teatre.  

C/ Neopàtria, 54. 

Web: www.sat-teatre.cat.

Proposta d’oci i turisme. El Playa Montroig 
Camping Resort obre aquesta tardor les seves 
portes i continua sent una excel·lent opció per 
passar uns dies d’escapada. Es tracta d’una 
proposta d’oci i turisme amb molt bona recepció 
per part del públic nacional, però al que també se 
li uneix el visitant suís. De moment, el càmping ha 
finalitzat l’estiu amb un registre en l’ocupació de 
parcel·les i bungalous superior al 13%, en 
comparació amb el mateix període de 2014.

Escapada  
de tardor 

Proposta: opció per fer una 

escapada durant aquesta 

tardor. 

Quan? Temporada fins a fi-

nals d’octubre. 

On? Miami Platja,  provín-

cia de Tarragona. 

Web:www.playamon-

roig.com.

Teatre, 
dansa i circ 

Proposta: festival d’arts 

escèniques. 

Quan? Del divendres 2 al 

8 d’octubre. 

On? A les ciutats de Giro-

na i Salt. 

Web: www.temporada-

alta.net.

D’autoria catalana i 
internacional. Arriba el 
festival d’arts escèniques 
que se celebra a les ciutats 
de Girona i Salt durant els 
mesos d’octubre, novembre i 
desembre. Enguany ho fa 
amb voluntat de ser motor 
de la creació escènica, en 
tant que cada vegada hi ha 
menys produccions. En 
aquesta línia, el festival 
aposta per aquelles 
produccions on hi hagi tant 
d’artistes consagrats com de 
joves i de dedicats a la nova 
creació. La dinàmica del 
festival s’escampa per molts 
espais  de l’àrea urbana de 

Girona i Salt (19), però també 
programa espectacles a 8 
espais més de fora de Girona 
i Salt (Perpinyà, Barcelona, 
Sant Cugat, Celrà, Bescanó, 
Banyoles, Palafrugell i 
Torroella de Montgrí). També 
tenen clar que volen facilitar 
la relació entre artistes 
catalans i internacionals. 
Així doncs, el festival 
presentarà 40 espectacles de 
fora de Catalunya, dels quals 
29 són de fora de l’Estat i 11 
de la resta d’Espanya. A més, 
tot i que també hi ha moltes 
propostes musicals i de 
cinema, l’àmbit de les arts 
escèniques (teatre, dansa i 

circ) és l’eix de la programa-
ció internacional. Alguns 
exemples són la companyia 
francesa Carabosse, el 
director lituà Oskaras 
Korsunovas, Willian 
Kentdrige i la Handspring 
Puppet Company o Peter 
Brook, un dels mestres 
europeus del teatre dels 
darrers 50 anys. Per la seva 
banda, el festival té clar que 
l’autoria catalana ja fa uns 
anys que genera artistes 
d’èxit. Des de Temporada 
Alta volen col·laborar en 
continuar fent possible 
aquest fenomen, a ajudar a 
fer créixer les noves veus 
escèniques i a afavorir el 
creixement artístic a escala 
nacional i internacional 
dels que ja s’han anat 
consolidant en els darrers 
anys. Enguany han progra-
mat 66 obres catalanes.

XAVIER GARCIA  
Director del Servei Terapèu-
tic de Cel Obert ( 93 311 69 
05, celobert@cel-obert.com) 

SI NECESSITEM UNA 
FAMÍLIA DE SUPORT 
Acollides de nens i nenes. A Catalunya 
hi ha molts nens i nenes que, per 
diferents motius, no poden viure amb 
les seves famílies d’origen i resideixen 
a centres d’acollida, tutelats per la 
Generalitat. Molts d’aquests nens i 
nenes, estan proposats per anar a 
conviure amb famílies acollidores 
però, malauradament, alguns d’ells no 
poden anar-hi, perquè no hi ha prou 
famílies  disposades a acollir-los a 
casa seva. No és fàcil, suposa un 
compromís d’acceptar el rol de pares i 
mares de l’infant, fins que no se 
solucionin els problemes familiars que 
els han portat a aquesta situació, i en 
la majoria de casos això esdevé molt 
difícil. El percentatge de retorn a la 
família d’origen dels nens i nenes que 
es troben en situació d’acolliment 
familiar és molt baix. És per això que la 
família haurà d’adquirir el compromís 
de vetllar per aquesta persona fins a la 
seva majoria d’edat, sabent que en 
aquest procés la seva família biològica 
està treballant per solucionar les seves 
dificultats i que, si arriben a superar-
les, suposarà una bona notícia per tots 
els implicats i el retorn del nen o la 
nena a la seva llar. En aquest cas, 

s’haurà 
completat 
l’objectiu final de 
l’acolliment, que 
no és un altre 
que protegir i 
educar amb 
qualitat a un 
infant, mentre 
que els seus 

familiars treballen per superar les 
greus dificultats que varen suposar la 
no continuïtat del nen o nena en la 
seva llar. Si no es troba família 
acollidora, els infants han de viure en 
centres residencials fins que assolei-
xen la seva majoria d’edat.  És per això 
que us animo a revisar la vostra 
situació actual i, en cas que penseu 
que físicament i emocionalment hi cap 
un infant en la vostra llar, us plantegeu 
la possibilitat d’ajudar a aquests nens i 
nenes, a donar-los-hi l’oportunitat 
d’una vida millor, amb figures estables 
de suport i referència, amb atenció 
exclusiva, amb més estabilitat i amb 
més oportunitats. Hi ha diferents tipus 
d’acolliment, en funció de les 
necessitats dels menors i de la vostra 
disponibilitat. Per informar-vos, cal 
acudir a qualsevol de les entitats 
acreditades per la Generalitat, Cel 
Obert ho és, i informar-vos de totes les 
possibilitats. Si teniu ganes d’ajudar i 
disposeu de temps limitat, també 
podeu col·laborar en el Servei de 
Famílies Col·laboradores de l’Ajunta-
ment de Barcelona.Sovint, petites 
ajudes en moments puntuals, suposen 
un gran ajut per famílies que no tenen 
recursos econòmics ni suport social.

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

El Festival Temporada Alta de 
Girona aposta per impulsar  
la creació escènica catalana

Què passa si...

EL TANT PER 
CENT DE 
RETORN  
A LA FAMÍLIA 
D’ORIGEN DELS 
NENS EN 
ACOLLIMENT  
ÉS MOLT BAIX

Tingues en compte

� ARRELS GIRONINES. 
Temporada Alta recolza 
als artistes de les 
comarques de Girona tan 
participant en la 
producció d’alguns dels 
espectacles com 
programant-ne d’altres. 

� MÚSICA. Tot i que 
Temporada Alta és 
bàsicament un festival de 
teatre, dansa i circ, també 
té un apartat musical, 
amb una especial mirada 
a espectacles que 
combinen música i arts 
escèniques.  

� CINEMA. Des de fa dos 
anys el cinema s’ha anat 
fent el seu lloc al festival i 
la seva presència s’ha 
anat incrementant.
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30 SETEMBRE / 7 D’OCTUBRE : ACTIVITATS
DIJOUS 1 
MÚSICA 

SONS POPULARS 

La 35a edició del Festival de Música 
Popular i Tradicional (FIMPT) arriba 
amb una programació on la gralla i 
l’acordió ressalten com a elements 
protagonistes. Dissabte 3 d’octubre, 
Kepa Junquera serà el reclam 
principal, amb el concert Una 
pequeña historia de la Trikitixa a la 
Plaça de la Vila. Al costat dels músics 
consolidats hi haurà formacions 
emergents, com per exemple, The 
new catalan ensemble. També estan 
previstos tallers, espectacles de 
carrer i activitats gastronòmiques. 
VILANOVA I LA GELTRÚ. Diversos espais. De l’1 

al 4 d’octubre. Des d’espectacles gratuïts fins a 

altres amb un preu d’entre 5 i 18 euros. 

www.vilanova.cat/fimpt. 

 
DIVENDRES 2 
MÚSICA 

BARREJA D’ESTILS MUSICALS 

Arriba la desena edició del Festival 
Internacional de Música, Musiquem 
Lleida!, que omple de música els 
carrers de les places de la ciutat i 
comarques. El certamen reunirà des 
de jazz fins a música contemporània, 
passant per sons més clàssics i 
tradicionals. LLEIDA. Diferents espais. Del 2 al 

4 d’octubre. De les 11 a les 21 hores, en funció del 

dia. Entrada gratuïta. www.coralshalom.cat. 

 
FESTIVAL 

MOSTRA D’ARTS ESCÈNIQUES 

Més de 50 companyies de teatre, 
dansa, circ i màgia participaran en la 
24a Mostra d’Arts Escèniques Josep 
Fonollosa, Fono. Ocuparan el Teatre 
Municipal de l’Escorxador de Lleida 
per oferir funcions de tots els 
gèneres i estils. La pretensió de 
l’esdeveniment és afavorir i estimular 
la creació escènica local, tot oferint 
als artistes un espai d’exhibició. 

LLEIDA. C/ Lluís Companys, s/n. Del 2 d’octubre al 

13 de desembre. 20.30 hores. De 4 a 10 euros. 

www.teatreescorxador.com. 

 
CONCERT 

ELS PETS, AMB VENT I CORDA 

Els Pets presentaran al Teatre-Audito-
ri Sant Cugat el seu espectacle Els 
Pets 3.0, on la banda de Constantí es 
reforça per primer cop amb una 
secció de corda i vent: La Gran 
Orquestra Petita. D’aquesta manera, 
el grup vol defugir de lectures en clau 
simfònica per anar a buscar nous 
colors que embolcallin les cançons 
de sempre i alguna d’oblidada. SANT 

CUGAT DEL VALLÈS. Pl. de Victòria dels Àngels, 1 

(21 h). Preu: 18 euros. www.tasantcugat.cat. 
 
DISSABTE 3 
MÚSICA 

HOMENATGE A QUEEN  

La banda God Save the Queen, 

reconeguda a escala mundial, 
presentarà al Palau Sant Jordi Queen 
Simfònic, un espectacle amb tots els 
èxits del grup en versió rock i amb 
l’acompanyament d’una orquestra 
simfònica i cors. Les posades en 
escena dels diferents temes 
reproduiran fidelment les de la banda 
britànica. BARCELONA. Palau Sant Jordi. Pg. 

Olímpic, 5-7 (21.30 hores). De 30 a 145 euros. 

www.palausantjordi.cat.  

 

GRUPS PER A JOVES I UN 
MERCAT D’ARTESANIA 

La plaça de Can Fitó de Premià de 
Mar serà l’escenari d’una nova edició 
del festival de música per a joves 
Gafarrock, que aposta un cop més 
per les bandes de creació lliure, 
sense versions. Les propostes 
d’enguany són Kinsale, Sash Mash, 
Snooze, Kritik, Shakti I&I, We are 
Impala, Las Furias, Proyecto Nagual, 
Malachi Estéreo i Death Keepers. El 
festival comptarà també amb un 
mercat Gafarrocker. PREMIÀ DE MAR. 

Plaça de Can Fitó. A partir de les 18.00 hores. 

Entrada gratuïta. www.premiademar.cat. 

 
GASTRONOMIA 

TEMPORADA DE BOLETS 

Berga torna a ser la capital del bolet 
amb la tradicional festa de Bergabo-
let. Reuneix jornades gastronòmi-
ques i és un espai de divulgació on es 
pot descobrir tot sobre el món del 
bolet. L’estrella és, des dels seus 
inicis, el concurs boletaire, que 
consisteix a recollir el màxim nombre 
en un temps límit. BERGA. Plaça de Sant 

Pere. Del 3 al 4 d’octubre.Gratis. www.ajberga.cat. 

 
DIUMENGE 4 
CONCURS 

CARABASSES GEGANTS 

Des de fa vuit anys, Sedó organitza el 
Concurs de Carabasses Gegants i la 
Mostra de la Terra, una jornada 
dedicada als productes de la terra, 

artesans i, com el seu nom indica, a 
les carbasses. Inclou una fira de 
menjar i diverses activitats i hi ha 
premi per la carabassa més gran. 
SEDÓ. Diferents carrers del municipi. De les 10 a 

les 18 hores. Entrada gratuïta. torrefeta.ddl.net. 

 
DILLUNS 5 
GASTRONOMIA 

OKTOBERFEST A LA FIRA 

El recinte de Fira de Barcelona a 
Montjuïc acull una jornada dedicada 
a la tradicional festa alemanya de la 
cervesa, l’Oktoberfest. BARCELONA. Av. 

Reina Maria Cristina, s/n. Dia 5 d’octubre a partir 

de les 17.00 hores. Gratis.  

 
DIMARTS 6 
CINEMA 

TRIBUT A GEORGES MÉLIÈS 

Res no és el que sembla! Mags i 
Màgia, a l’entorn de Georges Méliès 
és el cicle de cinema que el CaixaFo-
rum Tarragona oferirà a partir del 6 
d’octubre. Reunirà cinc pel·lícules de 
mags i màgia en homenatge al 
mestre. Els títols seran: La invención 
de Hugo, de Martin Scorsese; El 
rostro, d’Ingmar Berman; El truco 
final. El prestigio, de Christopher 
Nolan; La doble vida de faquir, 
d’Esteve Riambau; i Elisabet Cabeza i 
El gran Houdin, de George Marsshall. 
TARRAGONA. C/ Colom, 2. Del 6 d’octubre al 3 de 

novembre. 4 euros. www.obrasocial.lacaixa.es. 

 
DIMECRES 7 
CONFERÈNCIES 

FOTOGRAFIA I HISTÒRIA 

L’arxiver municipal de Girona, Joan 
Boadas, pronunciarà la conferència 
La fotografia com a document 
històric a la Casa de Cultura de la 
Diputació. Serà dins dels cicles de 
tardor i amb motiu de l’exposició 
Notes sobre París, de Joan Pujol-
Creus. GIRONA. Pl. de l’Hospital, 6. 19.30 hores. 

Entrada lliure. www.casadecultura.org.

� POLÍTICA 
@@bcn_SSTG:   
El 30 de setembre Les 
Veus de la República 
porten la projecció “E la 
nave va” a @casaorlandai  

� ART 
@bcncultura:   
De l’1 al 4 d’octubre arriba 
la primera edició del 
Barcelona Gallery 
Weekend. 

� TEATRE 
@bcn_hg:   
15a Mostra de Teatre a 
Horta-Guinardó Dia 3 
d’octubre, 21.30h, “Quan 
ell és ell... i ella” 

� EXPOSICIÓ 
@bcncultura:   
Del 2 al 4 d’octubre, 
tatuatges i art urbà a la 
@barcelonatattoo 
#CaraB  

� CINEMA 
@Bcn_CiutatVella:   
Aquest dijous torna el 
#CinemaLaPlaça al 
@CasalPou amb una més 
que interessant pel·lícula 

� FOTOGRAFIA 
@Bcn_SantAndreu:   
Participa a la 
convocatòria mundial i 
vine a la 8a passejada 
fotogràfica #Photowalk

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� FESTA MAJOR DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE . 
De l’1 al 9 d’octubre. Amb un programa ple 

d’activitats per a tota la família. Es pot arribar on tenen lloc 
els actes de la festa amb: Bus: les línies H8, H10, H12, V7, 14, 
20, 27, 32, 37, 41, 50, 54, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 78 i 115 (no 
circula diumenges i festius) t’hi apropen. Metro: baixant a 
les estacions Rocafort o Urgell (L1), Entença o Hospital 
Clínic (L5). Més informació a www.tmb.cat. 

AFECTACIONS VIÀRIES 
� CARRETERA C-31. Calçada restringida. Tram 
des del quilòmetre 215,77 a 208,57en ambdos 
sentits de la marxa, a la carreteraC-31.  

� CARRETERA C-16. Calçada restringida. Tram des del 
quilòmetre 4,65 a 1,5 en direcció creixent cap a Manresa, a 
la carreteraC-16. � CARRETERA C-17. Calçada 
restringida. Tram des del quilòmetre 4,1 a 5,5 en direcció 
decreixent cap a Barcelona, a la carretera C-17. Horari de 
09.00 a 17.00 hores. lameva.barcelona.cat.

EXPOSICIÓ 

EL FUTUR DELS HUMANS 

El Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona acollirà a 
partir del 6 d’octubre la mostra 
+Humans. El futur de la nostra 
espècie. L’exposició dóna 
continuïtat al projecte Human +, 
presentat a la Science Gallery el 
2011. Explora els camins de futur 
tenint en compte les tecnologies 
emergents i el nostre context 
cultural i ètic. Què significa ser 
ésser humà avui en dia? Des de les 
tècniques de reproducció 
assistida i els experiments 
incipients en biologia sintètica fins 
a la possibilitat de perpetuar-nos a 
través de l’àmbit digital, les 
nostres vides estan condicionades 
pels descobriments científics i les 
tecnologies. BARCELONA. C/ de 

Montalegre, 5. De dimarts a diumenges, 

d’11.00 a 20.00 hores. www.cccb.org.   

oci  Cat SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ 
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS 

Han col·laborat en aquest número.  
David Velasco (redactor en cap de 
disseny), Marta de los Dolores i Henar 
de Pedro (disseny), Puri  Caro, Carla 
Mercader i Daniel López (agenda i 
redacció).
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