
Barri del poblat ibèric del Molí de l’Espígol de Tornabous, un dels exemples d’urbanisme més desenvolupat entre les poblacions dels ilergets.                  FOTO: MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA (MAC)
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RERE LES 
PASSES  
DELS IBERS  
Tots els jaciments de Catalunya fan difusió del 
passat iber amb el 16è Cap de Setmana Ibèric, 
que se celebra els dies 1 i 2 d’octubre. A Lleida, 
ens fixem en la petjada deixada pels Ilergets.
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20minutos 

Viatgem en el temps per conèixer els 
nostres avantpassats més antics, els 
ibers, dels quals en tenim referències 
que es remunten al segle VII aC, i que 
es van estrendre per l’orient de la penín-
sula Ibèrica. La seva cultura és el resul-
tat de l’evolució de la del ferro i con-
seqüència dels contactes entre la pobla-
ció indígena i els pobles mediterranis, 
fenicis i grecs, que van colonitzar aquest 
territori, el país dels Ilergets.  
      A Catalunya hi ha molts testimonis 
que s’han recuperat d’aquests antics po-
bladors i tenim constància de tribus ibe-
res a tot el territori, amb jaciments a 
moltes comarques. Així trobem restes de 
la tribu dels Ausetans, a Osona; dels 
Cessetans, al Penedès; dels Ilercavons 
a la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el 
Montsià; dels Ilergets, a l’Urgell i Les Ga-
rrigues; dels Indigets, al Baix Empordà 
i a la costa de La Selva; dels Lacetans, al 

Bages; i dels Laietans, al Vallès Occiden-
tal i al Barcelonès.  
    Des de fa anys, el Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya impulsa la Ruta dels 
Ibers formada per 17 jaciments ibèrics 
museïtzats  i amb set itineraris diferents, 
amb l’objectiu de donar a conèixer tots 
aquest patrimoni. A més, els dies 1 i 2 
d’octubre organitza el 16è Cap de Set-
mana Ibèric, amb desenes d’activitats 
a tots els jaciments.  
 
● POBLATS IBERS 

Fortalesa dels Vilars (Arbeca). Anem 
cap a les terres de Lleida per conèixer els 
ilergets, un dels pobles més destacats, ja 
que controlava gran part de les actuals 
comarques del Segrià, la Noguera, l’Ur-
gell, les Garrigues i les terres orientals de 
l’Aragó. Les seves terres eren riques i 
molt aptes pel conreu i les pastures, i 
tenien com a principals ciutats Iltirta i 
Atanagrum. Tenien moneda pròpia i sa-
bem que van participar en les guerres 
contra els romans, encapçalats, segons 

En ruta Comarques

Els dies 1 i 2 d’octubre se celebra el 16è Cap de 
Setmana Ibèric, amb el comerç de fa 2.300 anys 
com a tema principal i activitats familiars i visites 
guiades a tots els jaciments de Catalunya.

UN VIATGE PER 
LLEIDA AL PAÍS  
DELS ILERGETS

Dalt, 
fotografia 
aèria de la 
Fortalesa dels 
Vilars 
d’Arbeca. A la 
següent 
pàgina, dalt  
i al mig, 
Estinclells de 
Verdú. I a sota, 
d’esquerra a 
dreta, 
panoràmica 
del Molí de 
l’Espígol de 
Tornabous i 
detall d’un 
dels barris.  
FOTOS:  MUSEU 

D’ARQUEOLOGIA DE 

CATALUNYA. 

PASSAT 
IBÈRIC
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CAP DE SETMANA 
IBÈRIC. Durant el Cap de 
Setmana Ibèric, de l’1 el 2 
d’octubre, hi ha activitats a 
tots els jaciments ibers de 
Catalunya al voltant del 
comerç de fa 2.300 anys. A 
Ullastret podeu participar en 
la visita teatralitzada a la 
ciutat ibèrica i al jaciment de 
Sant Sebastià de la Guarda 
(Palafrugell), o descobrir la 
ciutat tal com era fa 2.200 
anys gràcies a una visita 
virtual en 3D.  

� � � 
CIUTADELLA  
DE CALAFELL.  
A la Ciutadella de Calafell 
s’hi celebrarà una jornada 
de portes obertes i una 
activitat familiar 
anomenada Mercadeig 
Mediterrani. Què s’hi 
guanya, per aprendre 
jugant com es comerciava 
al Mediterrani antic. I a la 
tarda, podreu participar 
en la fabricació de 
moneda amb tallers 
d’encunyació.  

�� � � 
CASTELLET DE 
BANYOLES. També al 
Castellet de Banyoles, a 
Tivissa, el diumenge 2 pel 
matí podreu fer una visita 
guiada a la ciutat ibèrica. 
Tindreu l’oportunitat de 
descobrir la importància de 
la sal com a producte de 
luxe i elaborareu sals 
aromàtiques com es feia a 
l’antiguitat. Més inf: 
www.mac.cat/Rutes/Ruta-
dels-Ibers/Cap-de-
Setmana-Iberic.

els textos clàssics, pels prínceps iler-
gets Indíbil i Mandoni. Actualment 
d’aquest poble en queden tres jaci-
ments.Potser el més espectacular és La 
Fortalesa dels Vilars, situat a Arbeca i 
construït fa 2.800 anys. Aquesta fortifi-
cació és una de les restes més singulars 
que es poden veure a Catalunya, amb els 
seus elements de defensa, com la mura-
lla, de cinc metres d’amplada, una dot-
zena de torres, una barrera de pedres 
clavades al terra que dificultaven l’avenç 
de l’enemic, i un fossat que la feien pràc-
ticament inexpugnable.  
    Podeu visitar el jaciment tots els dis-
sabtes i diumenges de 10 h a 14 h i, si vo-
leu, podeu participar en les visites guia-
des que s’inicien a les 12 h. Però si us hi 

acosteu durant el Cap de Setmana 
Ibèric, també veureu  la mostra La For-
talesa dels Vilars d’Arbeca. Terra, Aigua 
i Poder en el món iber que recull els re-
sultats dels més de trenta anys de re-
cerca arqueològica.  
Estinclells de Verdú (L’Urgell). La sego-
na cita amb els nostres avantpassats els 
ilergets és als Estinclells de Verdú, a l’Ur-
gell, un poblat ibèric del segle III aC, si-
tuat a la vora de la carretera local que 
va de Tàrrega a Sant Martí de Maldà i a 
uns 5 quilòmetres del poble de Verdú. La 
fortalesa està formada per un fossar, una 
muralla, una bateria de cases de dife-
rents superfícies i una bassa, disposades 
entorn d’un carrer empedrat.  
    El dissabte 1 d’octubre, des de les 10 
h i fins a les 2 h del migdia, podreu gau-
dir de l’activitat El comerç de la ceràmi-
ca ibera, on descobrireu com es realitza-
va la cocció de la ceràmica dins d’un forn 
iber, i els antics habitants us explicaran 
què feien després de la cuita i com co-
mercialitzaven les peces. A les 12 h es 
farà una visita guiada al poblat perquè 
conegueu tots els aspectes relacionats 
amb el comerç, el vi, la ramaderia i el tèx-
til. I diumenge 2 d’octubre, de les 11 h i 
fins a les 14 h, podreu veure una versió 
teatralitzada del bescanvi entre ibers, 
una recreació del comerç amb vi, i par-
ticipar en tastos de vi.   
Molí d’Espígol de Tornabous. I final-
ment la ruta ens porta fins al Molí d’Es-
pígol de Tornabous, un dels exemples 
d’urbanisme més desenvolupat entre les 
poblacions dels ilergets, amb una anti-
ga bassa avui seca fora del nucli emmu-
rallat que garantiria el subministrament 
d’aigua a l’assentament. Va ser un cen-
tre polític i comercial molt important de 
l’època i els treballs arqueològics han 
descobert cases molt complexes, com-
partimentades en diferents estances i 
amb habitacions enllosades utilitzades 
com a magatzems. A més, alguns dels 
carrers tenien canalitzacions, sota l’en-
llosat, per reconduir l’aigua de pluja. Si 
decidiu anar-hi el primer cap de set-
mana d’octubre, podreu participar en 
una de les visites guiades, a les 11 h i a les 
13 hores.

 

* OCIpèdia
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Agenda de tallers

� COSTURA PER A BEBÈS 

EL CALAIX 

Aprèn a utilitzar la màquina de 
cosir mentre realitzes un kit de 
benvinguda per regalar a un bebè. 
Aquest inclou una borsa, un pitet i 
una cinta porta xumets. El taller 
està pensat per a principiants, 
perquè s’inicien en la costura amb 
la màquina de cosir. No calen 
coneixements previs. Divendres 30 de 

setembre. C/ Sant Medir 15, Barcelona. 

� COSTURA EXPRÈS 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

Aprèn a cosir fent un preciós coixí 
adornat amb aplicacions i botons 
folrats de tela amb el que pots 
decorar qualsevol racó de la teva 
llar i donar-li un aire nou. En 
aquest taller t’ensenyaran a enfilar 
la màquina de cosir, a fer puntadas 
rectes, a tallar tela i a ajustar-la 
amb agulles. Divendres 30 de setembre. C/ 

Verdi 81, Barcelona. 

� SABONS ARTESANALS 

CARROUSEL CRAFT 

Recicla oli per fer bonics sabons 
plens de propietats. En aquest 
taller faran que siguis capaç de 
crear dos tipus de sabó amb un 
mètode senzill i que podràs repetir 
sempre que vulguis. Aposta per la 
bellesa natural i ajuda al medi 
ambient fent la teva pròpia 
cosmètica. Dissabte 1 d’octubre. C/ Verdi 

58, Barcelona. 

� MINI ÀLBUM YOU & ME 

CROMATISMES 

En aquest taller, impartit per la 
professora Shei, aprendràs a fer un 
mini àlbum des de zero amb Bind it 
all i una enquadernació amagada. 
A més a més, t’ensenyaran a 
practicar les diferents tècniques 
existents de scrapbooking perquè 
puguis decorar les teves pàgines. 
Dissabte 1 d’octubre. Travessera de Gràcia 114, 

Barcelona. 

� DECORACIÓ I RECICLATGE 

TAVERNA&VALDIVIA 

Inicia’t i amplia els teus coneixe-
ments en diverses i múltiples 
tècniques decoratives i descobreix 
el plaer de crear objectes decoratius 
o donar-los una segona vida tu 
mateix. Pintura chalk paint, 
découpage, transferència d’imatges, 
estarcit, upcycling... En aquest taller 
et donaran totes les claus. Tots els 

dimarts. C/ Còrsega 81, Barcelona.   

PAS A PAS

Amb la tornada a l’escola descobrim un munt de novetats i retrobaments. Aixecar-se d’hora serà una miqueta més suportable 
aquesta temporada si s’acompanya dels accessoris més originals i si carreguem la motxilla de noves aventures DIY. I a més, 
sense necessitat de gastar gaire. Per a mostra, un botó.  DIANA RODRÍGUEZ 

1Necessitem. Uns quants 
botons de diversos colors, 

formes i mides, agulles i 
gomes per al cap, retolador 
indeleble negre per dibuixar i 
cola transparent d’adhesiu 
instantani per enganxar.  

2 Triem els botons. 
Seleccionem els que 

considerem més adients. Hem 
de procurar agafar-los de 
diferents mides i colors perquè 
el resultat final del nostre 
accessori sigui més atractiu.  

3 Encolem. Un cop triats els 
botons, agafem l’adhesiu 

instantani. Fem figures tenint 
en compte que els botons més 
grans han d’anar a sota i que 
després hem d’enganxar els 
petits a sobre.  

4 Acabem les formes. Triem 
un últim botó més original i 

ho afegim a sobre: un cor, una 
floreta... Aquests són uns 
exemples, però tu pots 
adaptar els botons que tinguis 
a les teves idees!

Tallers creatius. Si tens un nen o 
nena d’entre 6 i 13 anys que 
vulgui desenvolupar la seva 
creativitat, a la botiga Alfil 
Sagrada Familia podrà deixar 
volar la seva imaginació i 
passar-ho súper bé! Cada mes 
fan un nou projecte. La propos-

ta per al proper 1 d’octubre 
consisteix en crear una llibreta 
personalitzada al seu gust. 
Faran servir materials com 
segells, stencils, pasta de 
modelar, pintura...  
Els tallers s’imparteixen dilluns i dijous de 

17.30h a 19h. C/ Dos de Maig 269, 

Barcelona.   

* OCIpèdia PELS NENS 

Comerç al carrer. La tardor 
s’apropa amb força i també les 
activitats preparades per a  grans 
i petits. Per començar amb 
energia i no perdre la tradició, el 
comerç de Sant Andreu celebra 
la seva Festa del Comerç al 
carrer. El proper dissabte 1 
d’octubre el carrer Gran de Sant 
Andreu de Barcelona es tornarà a 
omplir de parades i carpes de 
més de 100 comerços on podreu 
trobar les millors promocions. 
Moda, artesania i bijuteria, entre 
altres, per començar la tempora-
da amb bon peu.  
www.l-eix.com

UN PLAN 

Fet a mà Oci creatiu

COCOTOLOGIA  
És l’art de fer 
ocells de paper. El 
terme que prové 
del francès 
cocotte (ocell, 
gallina) va ser 
encunyat per 
Miguel de 
Unamuno, 
escriptor i filòsof 
espanyol de la 
generació del 98. 
Mentre escribia 
part de la seva 
obra, no era 
estrany veure’l als 
cafès plegant 
tovallons de 
paper. I és que 
una de les seves 
aficions 
preferides va ser 
la papiroflèxia.

PAS A PAS

ACCESSORIS 
AMB BOTONS  
Aquesta tardor actualitza els teus 
complements per al cabell amb estris originals 
que segurament trobaràs al teu cosidor 

5 Afegim una goma o una 
agulla. Ara hem de decidir 

com volem portar el nostre 
accessori, si amb una goma o 
una agulla per al cap i 
enganxar-ho amb més cola. Ja 
tenim el nostre complement. 

6 Enllestim els detalls. Si 
volem fer el porquet ara és 

el moment de dibuixar amb el 
retolador les formes de la 
carona. Practica abans en un 
paper. Pots fer tantes versions 
com vulguis! 
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La cocteleria...

PLEASE DON’T TELL 

DE NOVA YORK A BARCELONA  

Al Please Don’t Tell (PDT)–reconegut com el 
millor bar del món al 2011 per la llista The 
World’s 50 Best Bars Drinks International– 
podràs trobar còctels i hot dogs, però tot 
clandestí i efímer. I és que una de les millors 
cocteleries del món viatja de Nova York a 
Barcelona per instal·lar-se durant uns dies a 
l’hotel Mandarin Oriental. Efímera (només 
fins al 31 de setembre) i clandestina, millor 
no desvetllar massa més enllà de la seva 
localització i que només es pot entrar amb 
reserva prèvia. Els seus còctels sense 
floritures però replets d’originalitat –atents 
al Quasimotxo– i la carta de hot dogs 
solidaris (2 euros de cada entrepà es dóna a 
l’Obra Social La Caixa) els signen xefs 
reconeguts com l’Albert Adrià, la Carme 
Ruscalleda, en Joan Roca o l’Angel León que 
conformen aquest singular equip. És una 
oportunitat única per apropar-se a una de 

les millors cocteleries del món. El Please 
Don’t Tell presenta a més a tres bartenders 
de la seva seu central: Jim Meehan –el seu 
fundador–, Jeff Bell –el general manager– i 
Adam Schmidt. L’accés al PDT serà molt 
semblant a l’espai de Nova York amb una 
cabina de telèfon de benvinguda al club que 
s’inspira a l’època de la Llei Seca i amb un 
aire molt clandestí. Hotel Mandarín Oriental. 

Passeig de Gràcia 38-40. Més informació al web: 

www.mandarinoriental.es/barcelona/fine-dining/ban-

kers-bar/please-dont-tell-pdt 

BON DISSENY I BONA UBICACIÓ

Ohtels!

NOU HOTEL OHLA EIXAMPLE  

Ohla Eixample és un nou hotel boutique de cinc 
estrelles situat al cor del districte de l’Eixample 
modernista de Barcelona: entre l’emblemàtica 
avinguda Diagonal i la comercial Rambla de 
Catalunya. Es tracta d’un establiment modern i 
urbà amb acabats industrials de disseny. La 
terrassa de l’hotel disposa d’una zona chill-out i 
una piscina climatizada. Acull el restaurant 
Xerta, dirigit pel xef Fran López, amb una estel 
Michelin. Carrer de Còrsega, 289. Barcelona  � 94 habitacions  

� Telèfon:  937 37 79 77 � www.ohlaeixample.com.    

 

«Situat en una excel·lent i tranquil·la 
zona. El personal molt amable, amistós i atent. 
Aconsello sopar en el seu restaurant ja que els 
seus deliciosos plats són preparats per un top 
xef amb estel Michelin.» Isamar2058 

UN RETORN 
ESPERAT

Convertit en un dels punts de 
referència de la ciutat, la Fàbrica 
Moritz completa la seva oferta amb 
l’esperat Alkimia de Jordi Vila. Nova 
localització per a un clàssic de la 
ciutat, que estrena local i decoració, 
però que segueix apostant per una 
cuina de gamma alta feta a mà i en la 
qual el producte és el protagonista. 
Jordi Vila cuida les elaboracions sense 
artificis de manera que el sabor 
original és el protagonista. Un espai 
imprescindible per als gourmets que 
vulguin i puguin donar-se un plaer. 

ALKIMIA 

Proposta: Una de les reo-

bertures més esperades 

de la Barcelona.  

On? Ronda Sant Antoni 

41, principal. Barcelona. 

Telèfon:  932076115  

Web: www.alkimia.cat 

Preu mitjà: menú degus-

tació a partir de 98 euros

BARRA 
NIKKEI

La cuina peruana està de moda i el 
Kokka s’apunta a aquesta tendència 
amb una proposta diferent i molt 
informal. Ens trobarem davant d’una 
barra nikkei en la qual els plats 
peruans i orientals van de la mà, pots 
tastar cebiches o tiraditos combinats 
amb gyozas i makis tots els compar-
tint espai en la carta. Les diferents 
versions del clàssic pisco sour són la 
millor manera de començar un menú 
en el qual cada plat es va preparant al 
moment i en la mateixa barra . Hi ha 
poques taules, així que el millor és fer 
la reserva. 

KOKKA 

Proposta:  Cuina nikkei i 

pisco sours al Gòtic a 

preus molt correctes. 

On? Avinyó, 30 (Barcelo-

na). 

Telèfon: 934127198. 

Web: gruposantel-

m o . c o m / c a / r e s t a u -

rants/kokka. 

Preu mitjà: 20-30 euros.

UN POBLE 
PER MENJAR

BELLAVISTA 
JARDÍN DEL 

NORTE 

Proposta: Un poble gas-

tronòmic on, des de 

l’esmorzar fins al sopar, 

sempre passen coses.  

Adreça: C/Enric Grana-

dos, 86.  

Telèfon: 938562949 

Pàgina web: www.be-

llavista.barcelona  

Preu miitjà: 40 euros

Bellavista del Jardín del Norte, un 
poble dins la ciutat de Barcelona.  Un 
restaurant de 1000 metres quadrats i 
un jardí d’aquells que no deixa 
indiferent ningú. Malgrat aquestes 
espectaculars xifres, Bellavista del 
Jardín del Norte no és ni un altre 
macroprojecte per a turistes ni el 
restaurant de Messi –el jugador és part 
de l’accionariat– com insisteixen a 

simplificar els titulars. 
La idea és convertir 
aquest lloc en un poble 
enmig de la ciutat, amb 
el seu quiosc, la seva 
campana d’església, les 

seves taules per jugar la partida i fins i 
tot una barberia. L’original decoració 
complerta i plena de detalls d’allò més 
curiosos comparteix protagonisme 
amb una carta molt àmplia però ben 
estructurada que permet menjar de 
tapes, o bé apostar pels arrossos o la 
graella, reivindicar el ponche o provar 
clàssics dels restaurants del Grup 
Iglesias (Espai Kru, Cañota...).

La  carta del Bellavista del 
Jardín del Norte és molt amplia 

i et permet començar el dia 
amb un bon esmorzar o bé 
sopar i fer una copa al jardí 

Tastets

EEl manantial interior 
del poble. Una font 
on omplir les 
ampolles d’aigua 
(amb gas i sense) o 
l’espai amb 
màquines recreati-
ves i solidàries són 
alguns dels racons 
més curiosos del 
Bellavista. No us 
perdeu ‘las cotillas’ 
per mirar sense ser 
vistos. 

Carta per repetir. 
Farà falta més d’una 
visita per tastar tota 
la carta. La tartaleta 
d’alvocat, el 
carpaccio de 
tonyina amb nap o 
les zamburiñas en 
aguachile poden ser 
un bon inici. 

FO
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Parada i fonda Por Iker Morán de La Gulateca
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Activitats familiars. L’Antiga Fàbrica Estrella Damm 
desplegarà un espai lúdic per a petits i grans amb 
propostes com les de Van de bòlit, per jugar amb 
aparells construïts de forma artesanal i amb 
materials naturals com ara la fusta (dissabte i 
diumenge de les 12.00 a les 20.00 hores). A L’estrany 
viatge del senyor Tonet, espais de joc fets amb fusta i 
material de reciclatge expliquen els viatges del 
senyor Tonet i el seu món de llum, so i color (dissabte 
i diumenge de 12.00 a 21.00 h). Tombs creatius és un 
petit cinema d’animació dins d’una caravana 
(dissabte i diumenge de 12 a 15 i de 17 a 21 h). 

La Petita Mercè 

Proposta: espectacles per a 

grans i petits.  

Quan? del 22 al 25 de se-

tembre. 

On?  Antiga Fàbrica Estre-

lla Damm i diversos es-

pais de Barcelona.   

Web: www.bcn.cat/merce.

La Festa del Foc. El XIX Festival Pirotècnic Internacio-
nal arriba per la Mercè a la platja de la Barceloneta. 
Els focs de divendres els porta Soirs de Fêtes (París)  
a partir de les 22.00 hores, una empresa amb una 
experiència de 25 anys en el món de la pirotècnia. 
Dissabte serà el torn dels colombians El Vaquero 
Pirotécnicos (Bogotà) a partir de les 22.00 hores, 
actius des dels anys cinquanta del segle passat. El 
Piromusical de la Mercè clourà les festes de Barcelona 
diumenge a les 22.00 hores de la mà de la Pirotècnia 
Igual (Catalunya) i la banda sonora de Jordi Bonet 
d’Oido, recordant els desapareguts Bowie i Prince.

Pirotècnia 
festiva 

On: Platja de la Barcelone-

ta (divendres i dissabte) i 

avinguda de la Reina Maria 

Cristina (diumenge). 

Horari: Divendres, dissabte 

i diumenge a partir de les 

22.00 hores. 

Web: www.bcn.cat/merce. 

Festes de la 
Mercè  2016 

Proposta: Actuacions a 

l’avinguda de la Catedral,  

el Fòrum, Fabra i Coats, 

la platja del Bogatell, el 

Moll de la Fusta o l’Antiga 

Fàbrica Estrella Damm.  

On: Diversos espais de la 

ciutat de Barcelona.  

Preu: Gratis.  

Web: www.bcn.cat/mer-

ce.

Barcelona esdevé per la 
Mercè (del 22 al 25 de 
setembre) un gran escenari 
a l’aire lliure i en recintes 
emblemàtics en què tindran 
lloc 88 concerts repartits 
per 11 escenaris de la 
ciutat. Hi actuaran solistes i 
bandes tan diverses com 
Manu Chao, Love of 
Lesbian, Juan Magán, Bebe, 
el Niño de Elche, Bachar 
Mar-Khalifé, Animal i Saul 
Williams, entre d’altres. 
Tots els concerts són 
gratuïts. Els concerts de la 
Mercè Música es podran 
seguir des de l’avinguda de 
la Catedral, el recinte del 

Fòrum, la Fabra i Coats (que 
s’estrena enguany com a 
escenari de la Mercè), la 
plaça de la Mercè (que 
substitueix la plaça de Sant 
Jaume, on enguany no es 
faran concerts) i la platja 
del Bogatell. Els del BAM 
(Barcelona Acció Musical) 
es distribuiran per les 
places Joan Llongueras i 
dels Àngels, el Moll de la 
Fusta i l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm. Les 
emissores radiofòniques 
s’aplegaran a l’avinguda 
Maria Cristina, convidant 
els artistes Juan Magan, 
Bebe, Fangoria, David 

Otero, Álvaro Soler  o 
Blaumut). Els directes de 
l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm es faran a l’interior 
del recinte, i actuaran Lloyd 
Cole, Sr. Chinarro (dissabte 
a les 18. 30 hores), Da 
Souza, C. Tangana, Triángu-
lo de Amor Bizarro, El Petit 
de Cal Eril, Saul Williams i 
Konono n.1, entre d’altres. 
El concert de la platja del 
Bogatell estarà protagonit-
zat per Ramon Mirabet, 
Love of Lesbian (a la 
fotografia, divendres a les 
23.30 hores) i Animal, el 
pròxim divendres.Al Parc 
del Fòrum, divendres 
actuen Oques Grasses, La 
Gran Pegatina i La Raíz. 
Dissabte Manu Chao 
(dissabte a les 23.45 hores), 
Sra. Tomasa, Dani Lança i 
Dubioza Kolectiv.

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

QUÈ PASSA SI ARRIBA 
DE MAL HUMOR  
Avui he tingut una discussió amb un 
amic a l’escola. Ens hem barallat i 
gairebé ens peguem. Per postres, 
després la mestra ens ha castigat a 
tota la classe per una cosa que jo no 
he fet, tot plegat molt injust. He sortit 
del col·le de mal humor. Després se 
m’ha passat una mica quan he jugat 
al parc amb altres amics. En tornar 
cap a casa sentia que alguna cosa no 
anava bé, com un neguit, un enuig 
que no sabia ben bé per què el tenia, 
però que no podia controlar. És per 
això que he contestat malament la 
mare, més d’un cop. No tenia ganes 
de fer-li cas, de dutxar-me ni de fer 
res. No sé, en realitat volia estar sol, 
però la mare sempre la tenia al costat 
i em posava molt nerviós. Quan estic 
de mal humor, no li vull explicar el 
que ha passat a l’escola, per no 
preocupar-la i perquè sé que em dirà 
que he de parlar amb la mestra, que 
ens hem de demanar perdó, i tot això 
que saben fer tan bé els grans. La 
cosa ha acabat amb la mare molt 
enfadada, jo molt neguitós i amb 
molta ràbia. M’ha dit que ella no té la 
culpa de les coses que passen a 

l’escola i que si 
m’ha anat 
malament, el 
que he de fer és 
explicar-ho i no 
guardar-m’ho 
dins. Em sap 
greu, ja veig que 
té raó, però 

m’agradaria arreglar això que he 
provocat, i a la vegada no puc 
reconèixer el que he fet malament. 
Crec que aniré aviat a dormir perquè 
passi aquest dia. El pare ha arribat 
molt seriós de la feina, sembla que ha 
tingut algun problema, arriba de mal 
humor. Quan ve així, millor deixar-lo. 
Si li dic alguna cosa, em contesta 
malament i alguna vegada m’escri-
dassa per qualsevol ximpleria. Tot el 
molesta. Jo sé que he de parlar el 
menys possible, perquè podria 
acabar castigat. La mare no li diu mai 
allò que si li ha passat alguna cosa a 
la feina, ho ha de dir, que no s’ho 
quedi dins. Ella també calla i aguanta 
l’humor del pare. La mare tampoc diu 
el que li passa. Només veig que ella ja 
no diu més paraules i procura que 
arribi el moment d’anar a dormir en 
calma. Sembla que en aquesta família 
ningú expressa el que li passa. A 
l’escola ens diuen que és molt 
important que hi hagi comunicació a 
casa. Aquesta mestra deu tenir molta 
sort de viure amb persones capaces 
de parlar del que els passa. Jo veig 
que de vegades els adults ens 
demanen coses que ni ells mateixos 
saben fer i ens fan sentir culpables de 
no saber-les fer. La veritat, de 
vegades no hi ha qui els entengui.  

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

Els 11 escenaris musicals de 
la Mercè es reparteixen per 
la ciutat amb 88 concerts

Què passa si...

JO VEIG QUE DE 
VEGADES ELS 
ADULTS ENS 
DEMANEN 
COSES QUE NI 
ELLS 
MATEIXOS 
SABEN FER 

Tingues en compte

◗ AVINGUDA DE LA 
CATEDRAL. Concerts de 
Maria Arnal & Marcel 
Bagés, Alfonso Vilallonga, 
Bachar Mar-Khalife, Cathy 
Claret i Kiko Veneno amb 
La Banda del Retumbe i el 
Cuarteto Bético de 
Cuerdas (els darrers, 
dissabte a partir de les 
00.15 hores).  

◗ MOLL DE LA FUSTA, 
PLAÇA JOAN COROMINES 
I PLAÇA DELS ÀNGELS.  
El Niño de Elche, Bad Gyal, 
Outer Space, Islam Chipsy, 
Metá Metá, Flamingords, 
Zombie Zombie o 
l’Orquestra i cor del Gran 
Teatre del Liceu 
(diumenge a partir de les 
20.00 hores).
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21/28 DE SETEMBRE: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 21 
MÚSICA 

44ES JORNADES INTERNA-
CIONALS FOLKLÒRIQUES 
 
Es celebren les Jornades Internacio-
nals Folklòriques de Catalunya, que 
compten amb grups folklòrics 
vinguts d’arreu del món que donen 
a conèixer la seva cultura, música i 
folklore. Aquest festival va néixer 
l’any 1972, a Barcelona, en el si de 
l’Esbart Lluís Millet, amb el nom de 
Jornades Internacionals Folklòri-
ques (JIF). BARCELONA. Diferents espais. 

Fins al 25 de setembre. www.adifolk.cat. 

 
DIJOUS 22 
PINTURA 

EXPOSICIÓ ‘ISTVAN SAN-
DORFI. RETROSPECTIVA’ 
 
El Museu Europeu d’Art Modern de 
Barcelona inaugura una mostra que 
reuneix un total de més de 140 
obres de gran grandària d’Istvan 
Sandorfi, un dels pintors europeus 
més representatius de la transició 
des de mitjan segle XX fins al segle 
XXI.  Es presenta pràcticament la 
totalitat de l’obra desenvolupada 
per l’artista en la primera meitat de 
la seva carrera, tota la seva època 
blava (per a molts la més innovado-
ra, apassionant i carregada 
d’expressivitat), molt de la seva 
època rosa i una bona part de la 
seva etapa final. BARCELONA. Museu 

Europeu d’Art Modern (MEAM). C/ de la Barra 

de Ferro, 5. Fins al 30 de novembre. Preu: 9 

euros. www.meam.es. 

 
DIVENDRES 23 
MÀGIA 

EL MAG JUAN TAMARIZ, 
AL TEATRE TÍVOLI 
 
Juan Tamariz, un dels mags més 
reconeguts de l’Estat espanyol, 
presenta al Teatre Tívoli de 
Barcelona Magia Potagia y más, un 

espectacle nou que promet misteri, 
alegria i meravelles sense fi. El 
muntatge compta també amb la 
presència de Consuelo Lorgia i el 
Mag Alan, artistes convidats. 
BARCELONA. Teatre Tívoli. C/ de Casp, 10. Fins 

al 2 d’octubre. Dijous i divendres a les 20.30 

hores, dissabtes a les 21 hores i diumenges a les 

19 hores. www.grupbalana.com. 

 
DISSABTE 24 
TALLER DE CUINA 

RECEPTES GRÀCIES A 
CRISTÒFOL COLOM 
El Món Sant Benet del municipi 
barceloní de Sant Fruitós de Bages 
proposa conèixer els sabors que van 
sorprendre els paladars europeus de 
l’època moderna elaborant unes 
receptes que sense l’aventura de 
Cristòfol Colom no haurien estat 
mai possibles. Gràcies al descobri-
ment d’Amèrica, van arribar nous 
productes que revolucionaren les 

cuines de mitja Europa. SANT FRUITÓS 

DE BAGES. Món Sant Benet. Camí de Sant 

Benet, s/n. 24 i 25 de setembre. A les 12 hores. 

monstbenet.com. 

 
DIUMENGE 25 

ART 

CONCURS DE PINTURA 
RÀPIDA A MOLLERUSSA 
 
En aquesta edició i amb motiu del 
nomenament de Mollerussa com a 
Capital de la Sardana 2016 l’indret 
escollit per fer el concurs és la 
Rotonda de la Sardana amb el 
monument a la dansa catalana i el 
monument a la Capitalitat.  
MOLLERUSSA. Rotonda de la Sardana. 

www.fira.com. 

 
CIRC 

UN ESPECTACLE QUE ACOS-
TA EL MÓN DELS SOMNIS 
La companyia Capicua presenta 
Entredos, un espectacle que fusiona 
el teatre gestual, el circ, la dansa i 
la manipulació d’objectes amb la 
finalitat d’explicar la història d’un 
personatge que desperta en un món 
fantàstic. Es tracta d’un muntatge 
visual, fresc, divertit, poètic, oníric, 
innovador, tendre i elegant que 
acosta l’espectador a la realitat del 
món dels somnis. LA GARRIGA. Plaça de 

Can Dachs. 18:30 hores. Entrada gratuïta. 

www.capicuacirc.com. 

 
DILLUNS 26 
PROJECCIÓ 

UN DOCUMENTAL DE 
FRIEDRICH MOSER  
 
La Biblioteca Pública de Tarragona 
projecta el documental A good 
American. El preu de la nostra 
seguretat, de Friedrich Moser. Se 
situa al final de la Guerra Freda, 
quan el matemàtic Bill Binney va 
rebre l’encàrrec de liderar un equip 
de l’Agència de Seguretat Nacional 
dels Estats Units per crear un 

revolucionari programa de vigilàn-
cia. El programa ThinThread seria 
capaç d’interceptar qualsevol senyal 
electrònica, filtrar-la per objectius i 
oferir els resultats a temps real 
sense envair la privacitat. A quin 
preu hem de pagar el nostre dret 
com a ciutadans a ser protegits? 
TARRAGONA. Biblioteca Pública de Tarragona. 

C/ d’en Fortuny, 30. A les 18:30 hores. Entrada 

gratuïta. bibliotecatarragona.gencat.cat.  

 
DIMARTS 27 
ESCULTURA 

MOSTRA DE JORGE OTEIZA 
 
La Pedrera ofereix una exposició de 
Jorge Oteiza, un dels referents de 
l’escultura de la segona meitat del 
segle XX, amb una clara vocació per 
l’experimentació i la reflexió teòrica. 
La mostra traça un recorregut per 
totes les etapes del treball escultòric 
d’Oteiza. Alhora, vol donar a conèixer 
diverses facetes de la seva trajec-
tòria vital, política i creativa, que 
comprenen des de l’arquitectura o la 
poesia a la pedagogia o l’agitació 
cultural. BARCELONA. La Pedrera. Passeig de 

Gràcia, 92. Fins al 22 de gener. Preu: 4 euros. 

www.fundaciocatalunya-lapedrera.cat. 

 
DIMECRES 28 
EXPOSICIÓ 

CERÀMICA APLICADA  
A L’ARQUITECTURA 
 
Una exposició mostra al Museu del 
Disseny de Barcelona una selecció de 
300 peces de ceràmica aplicada a 
l’arquitectura, des de l’antiguitat fins 
avui, procedents de museus europeus 
i de la seva pròpia col·lecció. És la 
primera exposició dedicada als usos, 
funcions, simbolisme i estètica 
d’aquest tipus de ceràmica, que 
abasta des del món antic fins a 
l’actualitat, especialment de l’àrea 
mediterrània, incloent-t’hi el pròxim 
orient. BARCELONA. Museu del Disseny. Plaça 

de les Glòries Catalanes, 37-38. Fins al 29 de gener. 

ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny.

◗ TEATRE MADAME 
BOVARY - Una cuestión de 
género. Dirigida per Ángel 
Alonso. A partir del 21 de 
setembre a la 
@SalaMuntaner 

@@belenfabra              
◗ DIA MUNDIAL DE 
L’ALZHEIMER El 21 de 
setembre se celebra el dia 
Mundial de l’Alzheimer 
amb el lema ‘El valor del 

cuidador’ @@Cocemfe_Tgn 
◗ COMPARTIR PIS 
Save the date! Proper 21 
de setembre participem al 
cicle #compartirPis amb 
@sostrecivic @BordaCoop 

18:30 al @Punt7  
@ MMasoveriaMULA 
◗ FIRA PIRATES I 
CORSARIS A LES ILLES 
MEDES Divendres 23 de 
Setembre. XII Fira «Pirates 

i corsaris a les Illes 
Medes» a L’Estartit  
@munipinfo 
◗ PORTES OBERTES AL 
MUSEU D’HISTÒRIA Ho 
sabíeu? Del 20 al 23 de 

setembre, el Museu 
d’Història de Tarragona 
ofereix una jornada de 
portes obertes 
#SantaTecla2016 
@TGNAjuntament

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
� FESTES DE LA MERCÈ 2016. Del 22 al 25 de 
setembre. El metro funcionarà ininterrompudament 

des del dijous 22 de setembre fins al diumenge 25 de 
setembre a mitjanit. Els dies 23 i 24 de setembre, amb motiu 
de l’exhibició pirotècnica, es reforçaran les línies de bus que 
donen servei al passeig Marítim. A més, amb motiu de les 
activitats programades al castell de Montjuïc, es reforçarà el 
servei a la línia 150 de bus els dies 24 i 25 de setembre. Plaça 

de Catalunya: BusH12, H16, V13, V15, V17, 19, 22, 24, 40, 41, 42, 
45, 47, 50, 54, 55, 59, 62, 66, 67, 68 i 91 (no circula els diumenges 
i festius; Metro: Catalunya (L1/L3), Urquinaona (L1/L4),Pg. de 
Gràcia (L2/L3/L4) i Liceu (L3); Plaça de Sant Jaume: Bus V15, 
V13, V17, 45, 59 i 91 (no circula els diumenges i festius), Metro: 
Jaume I (L4) i Liceu (L3); Av. de la Reina Maria Cristina: Bus 
D20, H12, H16, V7, 13, 23, 27, 37, 46, 50, 55, 65, 79, 91 (no circula 
els diumenges i festius), 109, 150 i 165 (no circula els dissabtes 
i diumenges i festius); Metro: Espanya (L1/L3).

TEATRE 

DAGOLL DAGOM PRESEN-
TA ‘SCARAMOUCHE’  
 
El Teatre Victòria de Barcelona 
enceta la temporada amb el 
musical de Dagoll Dagom 
Scaramouche, un projecte de 
creació pròpia inspirat en la 
novel·la de Sabatini i en l’imaginari 
del cinema de capa i espasa. La 
història comença l’any 1789, quan 
França es mor de gana i el poble és 
castigat per una noblesa injusta. 
Els ciutadans, molestos, es 
plantejen una necessitat de canvi. 
En aquest context de revolta, 
Scaramouche, un heroi emmasca-
rat, esdevindrà el seu defensor. És 
una obra amb música d’Albert 
Guinovart i llibret i direcció de 
Joan Lluís Bozzo. BARCELONA. Teatre 

Victòria. Av. del Para?lel, 67. Des de 25 

euros. www.teatrevictoria.com. 

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), Henar de Pedro(disseny),  
Puri Caro, Carla Mercader, Diana 
Rodríguez i Pilar Maurell (redacció i 
agenda), Isabel Serrano (coordina-
ció editorial).
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