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ESTIU A LES PLATGES 
DE LA MUNTANYA 
A Catalunya hi ha un total de 16 pantans i 23 trams de riu amb possibilitats 
lúdiques. La Baells, Sau o Rialb són alguns dels embassaments on poder 
nedar, bussejar, practicar esports nàutics o fer senderisme a l’estiu. 2 i 3

Famílies senceres acudeixen al pantà de Sau, on es pot gaudir de moltes activitats a l’aire lliure, com ara nedar, fer un passeig en barca, organitzar un pícnic per dinar, pescar o caminar pels voltants. JOSEP MASFERRER
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Nedar, practicar esports nàutics, fer ca-
minades a peu, bussejar, prendre el sol, 
llegir vora l’aigua, jugar, gaudir d’un píc-
nic a l’aire lliure... Totes aquestes activi-
tats que acostumem a fer a l’estiu a les 
platges de la costa catalana, també es po-
den dur a terme als embassaments i rius 
de l’interior del territori català. Precisa-
ment, l’Agència Catalana de l’Aigua ha 
creat recentment un nou marc normatiu 
per incentivar els usos turístics i de lleu-
re de pantans i trams de riu.   

Aquest estiu, el nivell d’aigua de les 
platges de muntanya catalanes és òptim 
per a banyar-s’hi o practicar-hi els es-
ports nàutics. Els embassaments de les 
conques internes catalanes estan al vol-
tant del 83% de la seva capacitat aquests 
dies de juliol (576 hm3). Es constata una 
estabilització, ja que el volum de l’ai-
gua embassada ha variat molt poc en 
aquests últims dos mesos. Amb aquest 
nivell de reserves, es garanteixen totes les 
demandes ordinàries per a un període 
aproximat de 15 mesos i, també, el ple 
lleure dels banyistes muntanyencs. 

A les platges del litoral català es fan 
controls periòdics de la qualitat de l’ai-
gua. Però, enguany, aquesta campanya 
també vetllarà pel bon estat qualitatiu de 
13 zones de bany interior. Cinc d’elles 
corresponen a Lleida (tres a l’embassa-
ment de Sant Antoni, una al riu Segre a 
Camarasa, i la platja d’Ogern a Bassella), 
tres a Girona (una a l’embassament de 
Boadella i dues a l’estany de Banyoles), 
quatre a Barcelona (dues a l’embassa-
ment de Sau, una a Sant Ponç i una al-
tra a la Baells) i, finalment, una a Tarra-
gona (embassament de Siurana).  

A Catalunya, hi ha més d’una quinze-
na d’embassaments amb possibilitats 
d’usos lúdics i més d’una vintena de 
trams de riu on es pot gaudir del lleure 
a l’estiu. Entre tots ells, hem fet aquesta 
selecció per oferir algunes pistes. 

� PROPOSTES PER A L’ESTIU  

Baells. En aquest pantà es poden llo-
gar canoes, patinets, piragües, hidro-
pedals, esferes aquàtiques i embarca-
cions a motor, a més de divertir-se en 
el parc inflable a l’aigua o practicar esquí 
nàutic i wakeboard. Més informació a 
www.altbergueda.com.  

Sau. L’embassament ofereix bones zo-
nes per al bany i per a fer una barbacoa o 
un pícnic, amb taules habilitades per a 
menjar a l’aire lliure. També es poden fer 
excursions a peu i a cavall pels entorns 
del pantà. A l’aigua, es poden practicar el 
wakeboard i el wakeskate, el piragüisme, 
l’esquí nàutic, la vela, el windsurf o anar 

amb caiac. Una opció ideal per a famílies 
i parelles és llogar una barca. Més infor-
mació a www.vicsau.com. 
Sant Ponç. Ens situem a Clariana de Car-
dener, on aquest embassament ofereix la 
possibilitat de practicar esports aquàtics, 
com navegar amb caiac. També és agrada-
ble fer una llarga passejada a peu o amb 
BTT pel camí que voreja el pantà. Més in-
formació a www.turismesolsones.com.  

Llosa del Cavall. Anem fins a Guixers i 
Navès. Aquest pantà és un lloc ideal per 
practicar esports d’aventura aquest es-
tiu. Una bona suggerència és fer una ru-
ta amb caiac. Més informació a www.tu-
rismesolsones.com.  
Susqueda. Estem a l’embassament més 
important del sistema hidrogràfic del Ter. 
Sota les seves aigües hi ha l’antic poble de 
Susqueda i les masies de les valls de Sus-
queda i Querós. El paisatge dels voltants 
del pantà convida a passejar. Us propo-
sem la ruta del Camí Ral de Sant Benet 
al Far. Això sí, aneu-hi ben equipats, ja 
que dura unes cinc hores. Més informa-
ció a www.laselvaturisme.com. 
Vallforners.  Anem fins a Cànoves per tro-
bar aquest pantà, que ens ofereix la pos-
sibilitat de fer una ruta a peu. L’itinerari, 
amb un bon paisatge, té unes tres hores de 
durada entre l’anada i la tornada, i ens des-
cobreix el mas de Vallforners, en el camí del 
Pla de la Calma. Més informació a www.tu-
risme-montseny.com. 
Riudecanyes. Aquest embassament si-
tuat al Camp de Tarragona ofereix unes 
vistes espectaculars, ja que està envoltat 
de muntanyes, entre les quals destaca el 
Puigpedregós, on hi trobem el castell i el 

16   
pantans catalans i 23 trams de riu de les 
conques internes, com el Segre, el Ter, el Fluvià o 
la Garona, tenen o tindran usos de lleure

La zona de bany 
del pantà de Sau 
permet prendre 
el sol i capbus-
sar-se a l’aigua, 
gaudir d’un 
pícnic a l’aire 
lliure en família o 
amb els amics, 
fer un tranquil 
passeig en barca 
o, simplement, 
gaudir amb la 
parella de les 
vistes d’un 
entorn natural 
que ofereix 
moltes 
possibilitats de 
rutes de 
senderisme. 
FOTOS: JOSEP 
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ESPORTS, CULTURA  
I RUTES A LES PLATGES 
DE LA MUNTANYA   

Els pantans i rius es converteixen a l’estiu en zones 
d’esbarjo a l’aigua � Nedar, bussejar o practicar 
esports nàutics no és només per al litoral � Sau, 
Baells, Banyoles o Rialb tenen una àmplia oferta d’oci

ACTIVITATS  
DE LLEURE ALS 

EMBASSAMENTS
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monestir d’Escornalbou. Els entorns del 
pantà ens permetran fotografiar unes 
panoràmiques inoblidables i és una zo-
na ideal per a fer-hi passejades. Més in-
formació a www.riudecanyes.com. 
Sallente, Moralets, Sant Antoni i la Tor-
rassa. Aquests quatre embassaments de 
la zona del Pallars lleidatà permeten 
practicar la modalitat de busseig d’altu-
ra. I és que bussejar no és només una ac-
tivitat reservada per als submarinistes 
amants del mar, sinó també per a les 
platges de muntanya. Aquestes immer-
sions es fan en estanys per sobre dels 300 
metres d’altura, permeten gaudir dels 
contrallums a dins de l’aigua, a més de 
descobrir la fauna i flora que s’amaga 
al fons d’aquests pantans. Més informa-
ció a www.buceing.com. 
Rialb. En aquest embassament es poden 
practicar activitats ben diverses, com pira-
güisme, windsurf, banana aquàtica, la ca-
noa de llac, el caiac o la llanxa motora. Fo-
ra de l’aigua, una proposta atractiva és fer-
hi barranquisme, que cada cop està més 
de moda. Més informació a www.ccnogue-
ra.cat/baroniarialb.  
Siurana. Aquest pantà està situat en un 
entorn privilegiat, envoltat de la serra del 

Montsant i les muntanyes de Prades. No 
només és ideal per a fer-hi senderisme, 
sinó que, a l’aigua, s’hi poden practicar 
el piragüisme o el caiac. A banda, ens po-
dem animar amb els esports d’aventu-
ra, com ara el barranquisme. Més in-
formació a www.turismepriorat.org. 
Boadella. Estem en plena Conca de la 
Muga. En aquest pantà ens podem 
banyar, practicar la pesca, navegar en 
caiac o en barca de motor de gas (algu-
nes activitats requereixen un permís 
previ). Hi ha zona de lleure i possibi-
litats d’excursions i de rutes BTT. Més in-
formació a www.empordaturisme.com. 
Saut deth Pish. Aquest impressionant 
salt d’aigua de la Val d’Aran de més de 12 
metres de longitud està situat en un pa-
ratge natural de gran bellesa, on el riu 
forma un petit estany ideal per als dies 
de molta calor d’aquest estiu. S’hi pot 
accedir en vehicle per una pista asfal-
tada de 12 quilòmetres paral·lela al riu 
Varradòs, a la qual s’arriba des del Pont 
d’Arròs. www.visitvaldaran.com.  
Banyoles. Aquest estany és possiblement 
el més conegut de Catalunya i un dels 
grans pols turístics de les platges de mun-
tanya. No en va és l’origen i el principal 

signe d’identitat de la ciutat de Banyo-
les. Està considerat com un espai únic 
d’un gran valor geològic, ecològic, paisat-
gístic i cultural. Va ser declarat per la Ge-
neralitat de Catalunya com a zona inte-
grada en el Pla d’Espais d’Interès Nacio-
nal (PEIN), el 2003 va ser inclòs en la Llista 
Ramsar de Zones Humides d’Importàn-
cia Internacional i ha estat proposat per 
formar part de la Xarxa Natura 2000, en 
l’àmbit de la regió mediterrània. Hi tro-
bem diverses zones de bany, barques tu-
rístiques, activitats de caiac i piragüis-
me. Fora de l’aigua, podem fer-hi rutes a 
peu, en bicicleta o, fins i tot, en segway. 
Enguany, destaquem una activitat que 
s’està posant de moda a l’estany: el Dra-
gon Boat, que posa en simbiosi el turisme 
i l’esport. Es tracta d’unes piragües d’ori-
gen xinès i amb forma de drac que tripu-
len 10 palistes, un timbaler que marca el 
ritme i un timoner. La seva gran estabili-
tat i seguretat permeten practicar aques-
ta divertida disciplina i, fins i tot, com-
petir, a persones de totes les condicions 
i edats. És una activitat en equip que fo-
menta els valors de l’esforç col.lectiu 
d’una forma lúdica i molt participativa.  
Més informació a www.banyoles.cat.

És un punt de referència pel 
turisme als pantans. El Festival de 
la Baells, que des dels seus inicis va 
néixer com un certamen que 
reclamava poder fer compatibles les 
necessitats vitals de l’aigua i els 
usos turístics, té enguany una 
programació amb més propostes i 
amb més dies per tal de gaudir al 
màxim de les possibilitats d’aquesta 
platja de muntanya. El festival va 
començar el passat 29 de juny i 
s’allargarà fins al 14 de setembre. Al 
llarg de tots aquests dies d’estiu s’hi 
celebren tot tipus d’activitats 
lúdiques i festives encarades 
completament al turisme vinculat 
amb aquest embassament. Ja ha 
començat el concurs fotogràfic 
Festival d’Estiu a la Baells i, també, 
el certamen de pintura. El tema de 
tots els treballs se centra exclusiva-
ment en el pantà de la Baells. Els 
participants encara són a temps de 
poder lliurar les seves obres a 
l’Oficina de Turisme del Berguedà i 
aspirar a alguns dels premis. Però, el 
cartell de la festa de la Baells inclou 
una àmplia varietat de propostes 
lúdiques per a totes les edats: 
concurs infantil de pesca de truita, 
curset de pesca, un triatló infantil, 
l’esperada travessa de la Baells, la 
remada popular, l’irontest, el raid 
d’orientació, el concurs de tècni-
ques de pesca, les excursions en 
piraigua a Sant Salvador i a Sant 
Llorenç, l’Open de carpfishing, la 
pesca en llocs inaccessibles o el 
Sailfish Halftriatló. Les activitats 
programades combinen la desco-
berta dels entorns de la Baells amb 
el contacte directe amb l’embassa-
ment. Esport i cultura es combinen 
i es promocionen les àmplies 
possibilitats lúdiques del pantà 
entre els nens i els adults. Per a més 
informació sobre el programa 
d’aquest festival es pot consultar el 
lloc web www.elbergueda.cat.

FESTIVAL D’ESTIU 

La Baells amplia el 
cartell d’activitats 
lúdiques al pantà
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* OCIpèdia

CAMPANAR 
DE SAU 
L’embassament 
de Sau, 
inaugurat el 
1962, va cobrir 
completament 
d’aigua el poble 
de Sant Romà, 
les restes del 
qual i molt 
especialment el 
campanar de 
l’església 
romànica del 
segle XI, són 
visibles quan el 
nivell de l’aigua 
embassada és 
baix. El 
campanar és, 
doncs ,tot un 
símbol. L’origen 
de Vilanova de 
Sau es remunta a 
principis del 
segle XI, en la 
fundació de 
l’església de 
Santa Maria 
(1025). El topò-
nim Sau és d’ori-
gen llatí (sau-
sauva-seuva-
selva silva) i vol 
dir bosc. 

� � � 

WAKEBOARD 
És un esport 
aquàtic en el 
qual es llisca 
sobre l’aigua 
damunt d’una 
planxa essent 
arrossegat per 
una llanxa o una 
moto aquàtica 
mitjançant una 
corda, 
anomenada  
palomier. 
Aquest esport va 
ser creat per 
mitjà d’una 
combinació de 
l’esquí, l’esquí 
aquàtic i el surf 
de neu. Una 
variant 
d’aquesta 
disciplina és el 
wakeskate, que 
és com fer skate 
o patinatge 
sobre l’aigua .  
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En ruta +Barcelona

Actuació 
castellera 
durant la 
celebració de la 
Festa Major de 
Vilanova i la 
Geltrú.  
FOTOS: JOSEP CANO 

/ DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA
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L’estiu és el gran moment per descobrir i 
prendre part activament de les festes ma-
jors, que s’organitzen a les ciutats i pobles 
de Pirineus Barcelona (Berguedà), Paisat-
ges Barcelona (Anoia, Bages i Osona) i Cos-
ta Barcelona (Penedès, Garraf, Baix Llobre-
gat, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Oc-
cidental), tres àmbits geogràfics que 
pertanyen a la marca turística Barcelona és 
molt més de la Diputació de Barcelona. 
L’agenda cultural estival, que inclou fires, 
festivals, competicions esportives i d’altres 
activitats, es pot consultar al web www.bar-
celonaesmoltmes.cat/ ca/agenda. Les festes 
majors estan repartides per tot arreu.  

� PIRINEUS BARCELONA 

Avià. El 13 de juliol es va celebrar  la Fes-
ta del Segar i el Batre. Qui no hagi pogut as-
sistir-hi, té una altra oportunitat el darrer 
cap de setmana d’agost. Després de Sant 
Lleïr (dia 27) se celebrarà a Avià la popu-
lar Festa Major (www.avia.cat). 

Bagà. Del 31 de juliol al 3 d’agost, Bagà 
també viu la seva Festa Major. Mentres-
tant, el cap de setmana del 19 i 20 de juliol, 
s’hi celebren les Festes de la Baronia, una 
trobada de ciutats medievals. Entre les pro-
postes destaca la VII Fira de Demostració 
d’Oficis i Productes Agroalimentaris del 
Berguedà (www.viladebaga.org). 
Sant Jaume de Frontanyà. La vila 
romànica celebra per la festivitat de Sant 
Jaume (25 de juliol) la seva Festa Major.  
(www.santjaumedefrontanya.net). 
Guardiola de Berguedà. El dia 10 d’agost 
arriba la Festa Major, amb concerts, 
balls, sardanes, natació i d’altres activi-
tats (www.guardioladebergueda.net). 
Gósol. El dia 15 d’agost se celebra la Fes-
ta Major, amb el Ball típic de Gósol: Ball 
de les Cosses, el ball de gegants i nans, 
la cercavila, la disco móbil, happenigs de 
pintors, concurs de fotografies, jocs de 
cucanya, correfoc, baixada d’andròmi-
nes i d’altres actes (http://gosol.ddl.net). 
Gironella. Celebra la Festa Major amb la 
combinació d’esports i cultura, els balls a 
plaça i els concerts (www.gironella.cat). 

� PAISATGES BARCELONA 

Igualada. El 24 d’agost se celebra la festa 
en honor a Sant Bartolomé Apòstol, el pa-

tró de la ciutat. És una de les festivitats més 
antigues. Se’n té constància des del 1388. 
Entre les activitats hi ha actuacions de tea-
tre, visites guiades a edificis singulars, l’ho-
menatge als Bartolomés de la ciutat, la pro-
cessó del sants, correfocs, castellers o el pi-
romusical (www.igualada.cat). 
Manresa. La Festa Major arriba del 23 
d’agost a l’1 de setembre (www.lafestama-
jor.cat). Es remunta a l’any 1372, quan van 
ser traslladades les relíquies de Santa Ag-
nès, Sant Fruitós i Sant Maurici, els patrons 
de la ciutat. Els actes tradicionals són el 
pregó, la cercavila, la tronada, el castell 
de focs i l’ofici (www.ajmanresa.cat). 
Santa Margarida de Montbui. Pel 20 de 
juliol és festa gran en aquesta població 
de l’Anoia, amb exposicions, cinema a la 
fresca i concerts (www.montbui.net). 
Els Prats de Rei. El 15 d’agost és el dia 
principal de la festa. Comença el 13 i aca-
ba el 16, amb concerts, grallers, gegants, 
cercavila i la Nit Jove (www.pratsderei.cat). 
Navàs. Música i tradicions, com el ball del 
fanalet, es donen la mà en aquesta Festa 
Major (www.navas.cat). 
Sant Martí de Centelles. El 25 de juliol ce-
lebra la Festa Major de baix (veïnat de 
l’Abella) i el 15 d’agost arriba la Festa Ma-
jor de dalt (www.smarticentelles.org).  
Taradell. La festa d’en Toca-sons se cele-
bra a Taradell els dies 24 i 25 d’agost dins la 
Festa Major (www.taradell.cat). 
Orís. El 25 d’agost, per St Genís, el poble es 
posa de festa pel seu patró (www.oris.cat). 

� COSTA BARCELONA 

Sant Pol de Mar. El 25 de juliol se ce-
lebra la Festa Major de Sant Jaume, amb 
castell de focs, balls, activitats culturals i 
la Fira d’Art. La Fira Alternativa, a mitjans 
d’agost, i el Festival d’Havaneres i la sar-
dinada popular a la platja, a finals d’agost, 
són una tradició (www.santpol.cat). 
Vilanova i la Geltrú. Del 25 de juliol al 6 
d’agost, ret honors a la patrona de la ciutat, 
la Verge de les Neus, amb els 12 morte-
rets, activitats familiars, correfocs, balls, 
cercaviles, actuacions castelleres, concerts 
i cinema (www.festamajorvilanova.cat). 
Sant Llorenç d’Hortons. Els veïns creen 
un espectacle per la Festa del Terrazel, el 10 
d’agost (www.ajhortons.cat). 
Gelida. El primer dilluns després de Sant 
Roc està de Festa Major (www.gelida.cat). 
Olivella. El teixit associatiu proposa una 
activa Festa Major (www.olivella.cat). 
Castelldefels. Castells, balls, correfoc, es-
pectacles i esports conformen una àmplia 
Festa Major (www.castelldefels.org). 
Martorell. La Festa Major inclou la mos-
tra dels antics oficis (Artesanàlia), el Brello-
gat, el Vilarfesta o la desfilada de les fi-
gures festives. Té un plat típic: el pollastre 
amb raïm (www.martorell.cat). 
Corbera de Llobregat. El 22 de juliol arri-
ba la Festa Major amb el Rosari de Pelegrins 

A l’estiu, les ciutats i els pobles de les comarques 
barcelonines són un esclat de colors, de música i de 
xerinola, amb fires, festivals i competicions 
esportives amb motiu de les esperades festes majors

CALENDARI DE 
FESTES MAJORS

ESTIU DE FESTA MAJOR  
A POBLES I CIUTATS

31 
festes majors destacades se celebren aquest 
estiu a les ciutats i pobles de l’interior i la costa 
de Barcelona entre mitjans de juliol i tot l’agost

i la plantada de gegants davant la Societat 
de Sant Telm (www.corberadellobregat.cat). 
Alella. La Festa Major inclou més d’una 
trentena d’actes, com tallers, cercavila, fes-
ta de l’aigua i música (www.alella.cat). 
Pineda. La Festa Major d’agost té activitats 
per a totes les edats (ww.pinedademar.org). 
Santa Susanna. A mitjans d’agost està de 
festa amb música, gegants, castell de focs, 
sardanes i la tradicional cursa de cintes 
(www.stasusanna-online.com). 
Vilassar de Dalt. La Festa Major ve prece-
dida de l’aniversari dels Diabòlics Anònims 

i el Geganit (www.vilassardedalt.org). 
Granollers. La sana rivalitat entre les co-
lles de Blancs i Blaus marquen els actes 
de nou dies de festa (www.granollers.es). 
La Garriga. Cultura popular, gastronomia 
i comerç conflueixen a la Festa Major a 
principis d’agost (www.visitalagarriga.cat).

+ Propostes a:  

www.barcelonaesmoltmes.cat  

                     @bcnmoltmes 

        BarcelonaEsMoltMes
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BALL DE 
L’ALMORRATXA. 
L’antic ball de 
l’almorratxa de Sant 
Pol de Mar és una 
dansa que recrea la 
llegenda  medieval 
sobre el conflicte entre 
moros i cristians. Es 
balla a la Festa Major 
d’Hivern i d’Estiu.  

� � � 

ROMÀNIC 
LLOMBARD. 
L’església de Sant 
Jaume de Frontanyà 
és un dels millors o 
més perfectes 
exemples de romànic 
d’estil llombard o 
també anomenat 
primer romànic. El 

temple rellueix per la 
Festa Major. 
S’assembla a la 
col·legiata de Sant 
Vicenç de Cardona.  

� � � 

LA VÍBRIA O 
VIBRA. És un 
animal de la 
mitologia fantàstica 

medieval, la femella 
del Drac. És un drac 
de trets femenins 
(dues mamelles) i 
ocellístics (bec 
d’àliga amb urpes i 
ales). La seva fama 
és de malvada i surt 
habitualment al 
Correfoc de Festa 
Major de Manresa. 

SITGES � Honorar Sant Bartomeu a la vora 
del mar. La Festivitat de Sant Bartomeu és 
la del patró de la vila de Sitges. El dia 22 
d’agost es lliura la bandera de Sant 
Bartomeu al president de la Comissió de la 
Festa Major. I el dia 23 per la tarda es 
realitza la processó cívica de la bandera, 
que surt de l’habitatge de la persona amb el 
càrrec de president de la Comissió de Festa 
Major. En la processó s’inclouen els balls 

populars, gegants, dimonis i capgrossos. I a 
la nit, des de La Fragata, els sitgetans es 
congreguen per assistir al llançament dels 
focs d’artifici i, posteriorment, ballar a la 
revetlla de Festa Major que s’instal·la al 
passeig Marítim, així com admirar les 
exhibicions de balls populars que es fan a la 
baixada de l’escala de la Punta. El dia 24 
d’agost, el sant torna a l’església i s’encenen 
focs a la Plaça del Baluard.

FESTES D’INTERÈS NACIONAL 

Donada la seva especial singularitat, la Generalitat de Catalunya ha atorgat a les Fes-
tes Majors de Sant Bartomeu de Sitges (www.sitges.cat) i de Sant Fèlix de Vila-
franca del Penedès (www.vilafranca.org) la distinció de Festes d’Interès Nacional. 
Avui dia són dues de les grans cites del calendari festiu de l’estiu a Catalunya.

VILAFRANCA DEL PENEDÈS � Una de 
les festes més espectaculars de Catalunya. 
Així es promociona la Festa Major de 
Vilafranca al web oficial (www.festamajor-
vilafranca.cat). Té una estructura similar 
des del segle XVII, que no ha sofert gaires 
modificacions, i combina actes religiosos i 
populars pels antics carrers del nucli urbà. 
Comença el 29 d’agost i es clou el 2 de 
setembre, però, sens dubte, la seva data 

culminant és la del dia 30 d’agost, festivitat 
de Sant Fèlix, el patró de Vilafranca. La 
participació popular és un dels elements 
clau en la importància d’aquesta celebra-
ció tradicional tan arrelada. Enguany, 
actuaran els grups La Colònia  
(29 d’agost, a la plaça dels Porcs) i 
Txarango (30 d’agost, a la Rambla de Sant 
Francesc). El pregoner serà l’empresari 
local Eloi Martí i Reverté (1972).

DADES ÚTILS � Calendari: del 21 al 27 d’agost � Oficina de Turisme de Sitges: Plaça Eduard Maristany, 2. 

Telèfon d’informació: 938 94 42 51   � www.visitsitges.com i www.sitgestur.cat.

DADES ÚTILS � Calendari: del 29 d’agost al 2 de setembre� Festa Major Solidària, enguany, a benefici de 
l’Associació Llambrusa, que ajuda a malalts d’alzheimer i les seves famílies �  www.vilafranca.cat.

CALENDARI  
DE FESTES 
MAJORS 
 
PIRINEUS 
BARCELONA 
� Avià (finals d’agost)  
� Bagà (31 de juliol al 3 
d’agost) � Sant Jaume 
de Frontanyà (25 de 
juliol) � Guardiola de 
Berguedà (10 d’agost) � 
Gósol (mitjans d’agost) 
� Gironella (21 al 26 
d’agost) 

PAISATGES 
BARCELONA 
� Igualada (24 d’agost)  
� Santa Margarida de 
Montbui  (20 de juliol) � 
Els Prats de Rei  (15 
d’agost) � Manresa (30 
d’agost) � Navàs (23 
d’agost) � Sant Martí 
de Centelles (23 al 27 de 
juliol) � Taradell (25 
d’agost) � Orís (25 
d’agost) 

COSTA 
BARCELONA 
� Vilafranca del 
Penedès (29 d’agost a 2 
de setembre)  � Sant 
Llorenç d’Hortons (9 i 10 
d’agost) � Gelida (9 al 
19 d’agost) � Vilanova i 
la Geltrú (25 de juliol al 6 
d’agost) � Sitges (21 al 
27 d’agost) � Olivella  
(25 de juliol a 3 d’agost) 
� Castelldefels (13 al 17 
d’agost) � Martorell (15 
al 17 d’agost) � Corbera 
de Llobregat (22 de 
juliol)  � Alella (1 
d’agost) � Pineda de 
Mar (29 d’agost) � 
Santa Susanna (11 
d’agost) � Sant Pol de 
Mar (25 de juliol) � 
Vilassar de Dalt (23 i 24 
d’agost) � Granollers(23 
al 31 d’agost) � La 
Garriga (primer cap de 
setmana d’agost) 

FONT: Diputació de 
Barcelona 
www.barcelonaesmoltmes.
cat/ca/agenda
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* OCIpèdia

CEM 
MONTJUÏC 
La piscina 
descoberta del 
Centre Esportiu 
Municipal de 
Montjuïc va 
acollir la 
competició de 
salts i la 
preliminar del 
torneig de 
waterpolo dels 
Jocs Olímpics 
del 1992. Va ser 
inaugurada el 
1929 i fou 
ampliada per a 
la celebració 
dels Jocs del 
Mediterrani del 
1955 i els JJOO 
del 1992. 

� � � 

CEM BERNAT 
PICORNELL 
És una altra de 
les piscines de 
l’Anella Olímpica. 
Van ser inaugu-
rades el 1970 
pels europeus de 
natació del 1972 
i remodelades 
pels Jocs 
Olímpics de  
l’any 1992.

En ruta Barcelona DC

PISCINES URBANES A L’AIRE LLIURE   
La ciutat de Barcelona disposa d’una quinzena de recintes municipals descoberts on remullar-se � Els horaris 
són de matí i tarda � Dues de les més populars són la Platja de l’Eixample i el Llac de la Creueta del Coll

ÀNGELS MENA 
ocicat@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Les piscines municipals descobertes de 
Barcelona s’omplen de famílies amb l’arri-
bada de l’estiu. N’hi ha una quinzena re-
partides per tota la ciutat, amb horaris de 
matí i tarda, i la majoria estan obertes fins 
ja entrat el mes de setembre. Algunes són 
autèntiques platges urbanes. N’hem fet 
una selecció perquè serveixi de guia per a 
tothom que vulgui capbussar-hi.  

� PISCINES MUNICIPALS PER A L’ESTIU 

Parc de la Creueta del Coll. Aquesta po-
pular zona de bany està oberta fins al 13 de 
setembre, de dilluns a diumenge i festius, 
de 10.00 a 20.30 hores. L’entrada general  
costa sis euros (7,50 euros diumenges i fes-
tius), però els nens tenen un preu espe-
cial depenent de l’edat. Passeig Mare de 
Déu del Coll, 77. Gràcia. 
Platja de l’Eixample - Jardins de la Torre 
de Les Aigües. Està oberta fins al 7 de se-
tembre, durant tots els dies de la setma-
na, de les 10.00 a les 20.00 hores. L’entra-
da general costa 1.55 euros, però hi ha des-
comptes per a nens, avis, famílies 
nombroses i d’altres col·lectius. Hi ha abo-
nament de 7 dies consecutius (6,25 euros) 
i de 30 dies consecutius (21,20 euros). Ro-
ger de Llúria, 56. Eixample. 
Llac - Centre Esportiu Municipal Can Dra-
gó. Aquesta piscina estarà oberta fins 
al 31 d’agost, de dilluns a diumenge, de 
10.30 a 19.30 hores. El preu de l’entra-

Nens i pares jugant a la sorra i banyant-se a la Platja de l’Eixample dels Jardins de la Torre de 
Les Aigües, una de les piscines descobertes més populars i familiars de Barcelona.           MIQUEL TAVERNA

da general oscil·la entre els 7.01 euros 
d’entre setmana i els 7.95 euros dels dis-
sabtes i diumenges. També hi ha preus 
reduïts per a nens i ancians. Rosselló i 
Porcel, 7-11. Nou Barris. 
Centre Esportiu Municipal Can Toda. Fins 
al 31 d’agost, obre tots els dies, de 08.00 a 
20.00 hores i, de l’1 al 30 de setembre, tots 
els dies, de 09.00 h a 21.00 hores. L’entra-
da general costa 11,8 euros. Ramiro de 
Maeztu, 25-27. Gràcia. 
Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciu-
tadella. Fin al 30 de setembre, de dilluns 
a divendres, de 10.00 a 20.00 hores, i dissab-
tes, diumenges i festius, de 10.00 a 19.30 ho-
res. Entrada general a 15 euros. Passeig de 
la Circumval.lació, 3. Ciutat Vella. 
Centre Esportiu Municipal de Sant Se-
bastià. Fins al 16 de setembre, de dilluns 
a divendres, de 06.30 a 23.00 hores; dissab-
tes, de 07.00 h a 23.00 hores; diumenges i 
festius, de 08.00 a 20.00 hores. Del 17 de se-

tembre al 16 de maig s’amplien els hora-
ris de matí i vespre. Entrada general de 
12.45 euros. Plaça Mar, 1. Ciutat Vella. 
Piscina Municipal Descoberta de La Clo-
ta. Fins al 31 d’agost, de dilluns a divendres, 
d’11.00 a 19.00 hores. Dissabtes, diumen-
ges i festius, d’11.30 a 19.30 hores. L’entra-
da general val entre 5,40 i 6,15 euros. Plaça 
de la Clota, 1. Horta-Guinardó. 
Centre Esportiu Municipal Can Caralleu. 
Fins al 31 de juliol, de dilluns a divendres, 
de 07.00 a 21.00 hores; dissabtes, de 10.00 a 
20.00 h; diumenges i festius, de 10.00 a 
18.00 hores. A l’agost, els diumenges és fins 
les 17 h i, al setembre, fins les 16 h. En-
trada general de 13.42 euros. Esports, 2-8. 
Sarrià-Sant Gervasi. 
Centre Esportiu Municipal Guinardó. Fins 
al 31 d’agost, de dilluns a divendres, 
d’11.00 a 19.00 hores; dissabtes, diumen-
ges i festius, d’11.00 h a 19.00 h. Entrada 
general de 5,45 a 5,75 euros. Telègraf, 31-
45. Horta-Guinardó. 
Centre Esportiu Municipal Trinitat Ve-
lla. Fins al 31 de juliol, de dilluns a diven-
dres, de 10.30 a 19.00 hores. Dissabtes i 
diumenges, d’11.00 h a 19.00 hores (el ma-
teix horari de tots els dies del mes d’agost). 
Entrada general de 7.5 euros. Via Bàr-
cino, 72. Sant Andreu. 
Centre Esportiu Municipal Bon Pastor. 
Fins al dia 31 de juliol, de dilluns a diven-
dres, de 07.00 a 22.00 hores; dissabtes i 
diumenges, de 10.00 a 18:00 hores. Del 
dia1 d’agost fins a l’1 de setembre, de di-
lluns a divendres, de 09.00 h a 20:00 hores; 
dissabtes, diumenges i festius, de 10.00 
a 18.00 hores. Entrada general de 8.93 eu-
ros. Costa Daurada, 12-16. Sant Andreu. 
Centre Esportiu Municipal Bac de Roda. 
Fins al14 de setembre, de dilluns a dissab-
te, de 10.00 a 20.00 hores; diumenges, de 
10.00 h a 19.:00 hores. Del 15 de setembre, 
al 28 de setembre, tots els dies, d’11.00 a 
19.00 hores. Del 29 de setembre al 19 d’oc-
tubre, tots els dies, de 12.00 a 16.00 ho-
res. Entrada general de 10,8 euros, tot i 
que és gratuït per als nens de 0 a 4 anys i 
hi ha descomptes per a la resta de menors 
dependent de l’edat. Rambla de Guipús-
coa, 25. Sant Martí.

1990 
va ser l’any en què es van iniciar les obres de 
remodelació de les piscines Picornell, a càrrec dels 
arquitectes Franc Fernández i Moisés Gallego
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Parada i fonda Amb Denominació d’Origen

OLIS

Un oli d’oliva arbequina verge extra 
de qualitat superior, un suc de fruita 
100% natural i d’allò més saludable 
que arriba al consumidor amb totes 
les garanties d’origen i qualitat. Les 
seves propietats naturals el fan un 
aliment indispensable dins la 
reconeguda dieta mediterrània. Els 
pagesos de la Denominació d’Origen 
Les Garrigues( www.olidoplesgarri-
gues.com) han fet de l’oli de l’oliva 
arbequina verge extra una forma de 
vida. És una manera d’entendre i 
estimar el paisatge perquè gaudim, a 
casa, del sabor de la nostra terra. La 
Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya n’ha fet aquesta tria.

DOP LES 
GARRIGUES

Vergroc 

Fruitat amb aromes que recorden el 
tomàquet i l’ametlla crua. Intensitat 
i aroma amb predomini del dolç, de-
gut a la collita tardana de l’oliva, ma-
durada i daurada en l’arbre. Suau i 
molt equilibrat. Cooperativa Camp de 

Cervià. www.campdecervia.com

Rupestre del Cogul 

Amb un aroma i sabors exquisits, 
manté la personalitat de la zona 
d’on és. És un oli singular, molt equi-
librat i harmònic, procedent d’un 
petit poble de menys de 200 habi-
tants situat a 22 km de Lleida. Camp 

de Cogul. www.olirupestredelcogul.es

El Soleràs 

Oli d’arbequina equilibrat, complex i 
aromàtic amb un fruitat d’oliva d’in-
tensitat mitjana, aroma d’herba aca-
bada de tallar, tomàquet i ametlla. 
L’entrada a la boca és dolç amb lleu-
gera amargó i picant. Cooperativa de 

El Soleràs. www.coopelsoleras.es

Cooperativa de Vinaixa 

Vinaixa està en una situació immi-
llorable: l’altitud dels camps d’olive-
res, les serralades i el clima, amb 
més humitat a l’albada que en altres 
zones, potencien l’arbequina. Coo-

perativa del Camp de Vinaixa. www.co-

operativadelcampdevinaixa.cat
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Natura XL. Aquest nou 
fil de cotó pur de DMC 
té com a lema 1 
cabdell = 1 hora 
d’enginy, ja que 
resulta molt apropiat 
per a treballs ràpids i 
cridaners fets tant de 
tricot (agulles 8-9) 
com de ganxet (6-7). 
Permet elaborar 
elements decoratius 
tant d’interior com 
d’exterior, com 

catifes, cistells, 
mandales... i 
accessoris de moda o 
peces de vestir. Dóna 
com a resultat peces 
de gran volum o extra 
large, segons les 
tendències més 

trendy i hipsters, 
aportant un ambient 
vintage i rústic. Els 
colors s’han creat 
artesanalment i tenen 
la peculiaritat que tots 
combinen entre ells. 
www.latiendadedmc.com

Fet a mà Oci creatiu

Agenda de tallers 
 
� FALDILLA A MIDA 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

Si vols unfa faldilla que et vagi ni que 
pintada, més val que te la facis tu 
mateixa a mida. Aquest taller 
ensenya a fer patrons personalitzats 
i a modificar-los per incorporar-ne 
variacions. No fan falta coneixe-
ments previs en patronatge. On? 

Costuretas Social Club (Verdi, 81, Barcelona) Quan? 

18 de juliol a les 17.00 hores. www.costuretas.com 

� SERIGRAFIA 

DUDUÁ 

Fruit d’una col·laboració entre Duduá 
i Print Workers Barcelona, ha nascut 
aquest taller d’iniciació a la 
serigrafia en el qual es pot aprendre 
a estampar un disseny propi en un 
teixit de cotó. On? Print Workers Barcelona 

(Quevedo, 28, Barcelona) Quan? 19 de juliol a les 

9.30 hores. www.duduadudua.com 

� BRODAT I APLICACIONS 

I LOVE KUTCHI 

Nivell bàsic per aprende puntades 
de brodat a mà i també per entrar en 
el món de les aplicacions. Es 
practicarà amb una bossa de roba. El 
taller inclou un berenar de Misca-
musca cookies. On? I love kutchi (Andrea 

Dória, 41, Barcelona) Quan? 18 de juliol a les 17 

hores. http://ilovekutchi.com 

� LLETRES AMB DECOUPAGE 

GRAP/PA SCRAPBOOKING 

Raquel Reyes, de Papers Trencats, 
imparteix aquest taller de decoupa-
ge per decorar una lletra. Podràs 
escollir la inicial que prefereixis. On? 

Grap/pa (Rogent, 11, Barcelona) Quan? 18 de julliol 

a les 18.00 hores. www.grappa-scrapbooking.com 

� PROJECT LIFE 

BAMBOLA 

Ruth Bernal és l’encarregada 
d’ensenyar noves tècniques per 
aplicar al project life. Cal portar 
fotos per personalitzar el projecte. 
On? Bambola casa creativa (Sant Elies, 27, Reus) 

Quan? 19 de juliol a les 10.30 hores. http://bambo-

lacasacreativa.com 

� TINTES I SEGELLS 

CASA LA IAIA 

Amb un àlbum com a suport, l’Esther 
Barniol mostrarà com aplicar segells 
i tintes (Distress, Color Box, 
Stazon...) sobre diversos materials, 
com ara la fusta, el plàstic o el 
paper. On? Stampa’l (Rambla Sant Domènec, 

Vic) Quan? 20 de juliol a les 10.00 hores. 

http://www.casalaiaia.com 

� PHOTOSHOP CREATIU 

LIANA TALLERS 

Si no tens clar com tractar les 
fotografies, aquest taller dóna unes 
pinzellades bàsiques per no perdre’s 
utilitzant el Photoshop i, a més, 
proporciona nocions per imprimir 
amb un aire artístic les imatges. On? 

Liana Tallers (Perpetuo Socorro, 10, baixos, Poble 

Sec, Sitges) Quan? 19 de juliol a les 17 hores. 

http://www.lianatallers.com

4 Fem la tanca. Posem 
cada cercle en un dels 

extrems del sobre i hi 
clavem un punxó per 
foradar la rodona i el paper. 
Hi col·loquem un brad de 
forma que subjecti el cordill. 

5 Decorem. Arriba el 
moment més creatiu, en 

el que cadascú pot decorar 
el sobre com vulgui. L’Alícia 
ha col·locat al centre unes 
formes troquelades. No us 
oblideu de posar-hi el regal. 

PAS A PAS 

L’Alícia, de Collage de memòries (http://collagedememories.blogspot.com.es), ens proposa l’elaboració d’un sobre utilitzant només un pa-
per d’scrap (30x30 centímetres) i sense haver de fer ús de les estisores en cap moment per completar el projecte. MENTA VENTURA

PAS A PAS

UN PRODUCTE

Nova web de la 
Guerrilla del 
ganxet. La 
Guerrilla del 
ganxet ja porta 4 
anys guarnint els 
carrers amb 
treballs fets amb 
labors com el 
ganxet o el 
brodat. El 
col·lectiu estrena 
un nou web 
(http://guerrillade-

ganxet.tumblr.com) 
amb una infinitat 
de fotos en les 
quals mostren les 
intervencions que 
han fet a l’espai 
públic, sempre 
aportant algun 
missatge social o 
donant suport a 
alguna causa. Una 
de les seves 
darreres accions 
ha estat a La Mina, 
on van brodar en 
una tanca aquesta 
frase: «Mira com 
canviem La Mina», 
per protestar, així, 
per l’aturada del 
pla de millora 
d’aquest barri. 

UNA NOTÍCIA

THOMAS 
JEFFERSON  
Aquest president 
dels EUA i  princi-
pal autor de la 
Declaració 
d’Independència, 
és un pioner de 
l’scrapbooking. 
Quan va viure a 
la Casa Blanca 
(1801-1809), va 
confeccionar 
àlbums amb 
retalls de diaris. 
Aleshores, també 
van néixer els 
diaris personals i 
els àlbums de 
l’amistat. 

* OCIpèdia

SOBRE 
SORPRESA    
La presentació sí que 
importa. I molt. Per això, us 
proposem aquesta 
setmana com fer un 
embolcall que enamori a 
simple vista i on puguem 
guardar-hi unes 
fotografies, CD 
de música o un 
missatge íntim 
per lliurar al 
destinatari que 
vulguem.

3 Preparem els elements 
decoratius.  Amb la 

perforadora de cercles, 
retallem dues rodones 
utilitzant un altre paper de 
la mateixa col·lecció. Ens 
serviran per tancar el sobre.

2 Pleguem el paper. Un 
cop ja tenim marcat el 

paper d’scrap, el pleguem. 
S’han de fer quatre plecs, 
que ens donaran una forma 
quadrada de sobre sense 
haver d’emprar les tisores.

1El material. L’Alícia ha 
triat el paper Desde el 

corazón, creat per ella, amb 
quadres vichy blaus i blonda 
blanca. Amb la plegadora, 
marquem el paper a 7,5 cm 
de distància per cada banda.
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

XAVIER GARCIA  
Director terapèutic de  
Cel Obert (Tlf: 93 311 69 05, 
celobert@cel-obert.com) 

... SI EL MEU FILL NO 
COMPLEIX ALLÒ QUE 
HEM PACTAT 
La noció de temps és un concepte 
que als nens els costa adquirir. Els 
«d’aquí una estona, després, quan 
pugui...» són habituals i ambigus. Ells 
dominen com ningú el concepte de 
viure l’aquí i l’ara, i gaudir del present 
intensament. Aquesta manera de viure, 
que hauria de suposar un fantàstic 
aprenentatge pels adults, sovint esdevé 
un conflicte, perquè vivim en un món 
programat que no deixa espai a la 
vivència del present. Així, els nostres 
fills accepten sovint pactes, amb el 

convenciment de 
poder-los 
complir, sense 
tenir en compte 
que un pacte és 
una proposta de 
futur. Una mare 
em comenta que 
fa uns dies volia 
sopar fora de 

casa i va pactar amb el seu fill, en Pep, 
de 5 anys: primer jugarien a muntar les 
vies del seu tren i després anirien a 
sopar. Van jugar molta estona, però a 
l’hora de marxar, en Pep no volia. La 
mare es va empipar i li va dir que mai 
més hi confiaria. Si ho pensem bé, en 
Pep li deia a la mare que estava molt a 
gust jugant amb ella, que li feia ràbia 
marxar. La ràbia que li provocava el 
canvi sobtat, segurament interpretant 
que la mare ja no volia jugar amb ell, no 
li deixava expressar-se d’una altra 
manera. En Pep necessitava que la 
mare valorés i reconegués la dificultat 
de sortir d’un espai en el qual estaven 
gaudint, un «sé que et costa, a mi 
també m’agrada jugar amb tu, però 
hem dit que marxaríem…» Encara i així, 
li haurem de donar un temps perquè 
accepti sortir d’aquest present que el 
nen reclama com un tresor. 

Què passa si...

�  PARC NATURAL ACCESSIBLE 
Persones amb mobilitat reduïda 
poden visitar qualsevol zona del Parc 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
gràcies a una cadira que porten 
voluntaris o acompanyants (a la 
foto). La cadira Joëlette permet que 

els discapacitats 
totals puguin 
travessar 
senders i 
camins 
innacessibles 
habitualment 
per a ells. La 
cadira forma 

part d’un programa pilot i, segons els 
resultats obtinguts a Sant Llorenç de 
Munt, s’ampliarà a d’altres parcs i 
espais naturals. Parc Natural de Sant 

Llorenç de Munt i l’Obac. www.parcs.di-

ba.cat/web/SantLlorenc.

Oci sense barreres...

ELS ADULTS 
VIVIM EN  
UN MÓN 
PROGRAMAT 
QUE NO DEIXA 
ESPAI A LA 
VIVÈNCIA  
DEL PRESENT

Amadeu Casas & Myriam Swansons. El Museu de 
la Immigració de Sant Adrià organitza dos 
concerts inclosos en la programació del Festival de 
Jazz de Sant Adrià. El dia 17 actuen el duet format 
per Amadeu Casas & Myriam Swansons, i el proper 
24 de juliol toquen al Jardí del MhiC Alex Zayas, 
David San, Steve de Sawrdt i Roberto Olori. Casas 
és un dels millors guitarristes de blues mentre que 
Swansons (a la foto) és una de les cantants més 
versàtils de l’escena jazzística catalana. 

Nits de jazz  
al Museu de la 

Immigració 

Proposta: Festival de Jazz 

de Sant Adrià de Besòs.  

Quan? Dijous 17 i 24 de ju-

liol.  

On? Jardí de l’MhiC, Museu 

de la Immigració (Carretera 

de Mataró, 124).  

Hora: 21.00 hores. 

Web: www.mhic.net.

Museu de la Pesca de Palamós. Un nou espai del 
museu permet que les persones grans que ho 
desitgin participin en una activitat de voluntariat 
que els faci possible aportar la seva experiència, 
capacitats, temps i sensibilitat en benefici propi i 
de la cultura. Els voluntaris donen suport i 
col·laboració a les feines internes del Museu de la 
Pesca de Palamós, com ara administració, 
recepció, vigilància de sala, desenvolupament de 
tallers i activitats, conservació o biblioteca. 

Voluntariat 
cultural per  
a gent gran 

Proposta: Participar en el 

voluntariat per a gent gran. 

On? Major, 56, Palamós. 

Horari: dimarts a dissabte 

de 10.00 a 13.30 i de 15.00 a 

19.00 h. Diumenge, de 10.00 

a 14.00 i de 16.00 a 19.00 h. 

Informació: www.museu-

delapesca.org.

AVENTURES 
DE CINEMA 

Proposta: Cicle de cine-

ma a la fresca en família 

als Patis Escolars Oberts 

al Barri de Barcelona. 

Quan? Fins al 30 de juliol.  

On? Divendres 18 a l’Es-

cola Dolors Monserdà-

Santapau (entrada per 

Pg de Santa Eulàlia,  18)  

Horari de la projecció de 

la pel·lícula: de 21.30 a 

23.00 hores. 

Amb Tadeu Jones. Fins al 30 
de juliol, una desena de Patis 
Escolars Oberts al Barri, un 
per cadascun dels districtes 
de Barcelona, acullen el cicle 
de Cinema a la fresca en 
família, que impulsa l’Institut 
Municipal d’Educació de 
Barcelona i la Regidoria de 
Família, Infància, Usos del 
Temps i Discapacitats. 
L’entrada és lliure i oberta a 
tothom. El cicle té com a 
objectiu primordial promoure 
el consum de cinema a l’aire 
lliure compartint un espai i 
una activitat cultural en 
família. La iniciativa està 
emmarcada en l’Any 
Internacional de la Família. El 

passat 5 de juliol va arrencar 
el programa de projeccions a 
l’Escola Ramon Llull de 
l’Eixample, amb el passi de la 
pel·lícula Gru, el meu dolent 
preferit. Divendres, dia 18,  
segueix el cartell a l’Escola 
Dolors Montserdà-Santapau  
(Passeig de Santa Eulàlia, 
18), on es projecta la cinta 
familiar Matilda. La progra-
mació segueix el proper 
dissabte 19 de juliol, amb Les 
aventures de Tadeu Jones (a 
la foto), al Pati Obert de 
l’Escola Montseny (Torrent 
del Remei, 2) de Gràcia; el 
divendres 25 de juliol, amb 
Turbo, a l’Escola Font d’en 
Fargas d’Horta-Guinardó 

(Passeig Font d’en Fargas, 
65); Dissabte 26 de juliol, 
amb Madagascar 3: de 
marxa per Europa, a l’Escola 
Antaviana de Nou Barris 
(Nou Barris, 12) i dimecres 30 
de juliol, arriba el darrer 
passi de la programació, amb 
Ice Age 4: la formació dels 
continents, que tindrà lloc a 
l’Escola Miralletes de Sant 
Martí (Indústria, 255).  
A Les aventures de Tadeu 
Jones, l’exitosa cinta 
d’animació espanyola 
famosa a tot el món, Tadeu, 
un fanàtic de l’arqueologia, 
treballa com a paleta a 
Xicago (Estats Units). 
L’acomiaden del seu lloc de 
treball i, després de visitar a 
un amic seu, el professor 
Miquel Humbert, haurà de 
substituir-lo en un viatge a la 
ciutat peruana de Cuzco, on 
viurà un munt d’aventures i 
coneixerà a la jove Sara. 

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN GRANS

Cine familiar a l’aire lliure  
a la desena de Patis Escolars 
Oberts al Barri de Barcelona

Tingues en compte

� MÉS QUE CULTURA.  
Es programen activitats 
educatives, esportives, 
artístiques i pedagògiques 
adreçades a infants i joves 
i a les seves famílies. Les 
activitats són gratuïtes i 
obertes a tothom.  

� 250.000 USUARIS. 
Els 68 patis de tots els 
districtes de la ciutat han 
aplegat durant el curs 
escolar 2013-14 més de 
250.000 usuaris. Després 
de les vacances escolars, 
els patis tornen al seu 
horari habitual a partir del 
19 de setembre.  

� ELS PATIS. Donen un 
context de lleure segur i de 
proximitat, fora de l’horari 
escolar i en cap de 
setmana i a les vacances.
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16 JULIOL/ 23 JULIOL: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 16 
MUSEU 

FESTA DELS AMICS  
DE LA FUNDACIÓ MIRÓ 

Estudiants de disseny gràfic, 
escultura i disseny de producte 
impulsen la Festa dels Amics de la 
Fundació Miró, amb la que es tanca 
la temporada d’exposicions del 
museu. Des de l’inici del curs 2013-
2014, alumnes de l’assignatura 
optativa de Disseny d’Espais Efímers 
de la Llotja han treballat en el 
projecte d’aquesta festa a partir de 
l’encàrrec fet per la pròpia Fundació 
Miró. El museu vol seguir mantenint 
ben viu un dels objectius del pintor 
Joan Miró: fomentar la creació a 
partir dels joves artistes. BARCELONA. 

Fundació Joan Miró. Parc de Montjuïc. 

www.fundaciomiro-bcn.org. 

 
DIJOUS 17 
MOSTRA 

‘ROSTRES I ABSÈNCIES’ 

El balneari Vichy Catalan de Caldes 
de Malavella exposa fins al proper 
dia 12 de setembre una desena de 
quadres que pertanyen a la sèrie 
Rostres, de la pintora Alba 
Roqueta, unes obres treballades 
amb lli i acrílic. CALDES DE MALAVELLA. 

Av. Doctor Furest, 32. Fins al 12 de setembre. 

www.grupovichycatalan.es.  

 
MOSTRA 

ACAMPADA JOVE  
DE MONTBLANC 

Aquest festival estiuenc de música 
en català i internacional, que té un 
cert caràcter reivindicatiu, compta 
en el cartell d’artistes d’enguany 
amb la participació dels grups Els 
Amics de les Arts, Txarango, La 
Gossa Sorda i Green Valley, entre 
altres bandes musicals del 
moment. MONTBLANC. Els concerts són a 

diferents espais. Del 17 al 19 de juliol. 

www.acampadajove.cat. 

DIVENDRES 18 
CONCERT 

DUQUENDE A TARRAGONA 

El Pati del Teatre Metropol de 
Tarragona rep el cantaor flamenc 
Duquende. El cantant va començar 
la seva carrera dins del mó del cante 
l’any 1992. Amb Duquende han 
treballat grans guitarristes del 
flamenc actual com Juan Habichue-
la, Tomatito, Juan Manuel Cañizares, 
Moraíto Chico, Vicente Amigo, José 
Carlos Gómez, Alfredo Lago i 
Chicuelo, entre d’altres. També va 
ser el cantaor de la formació del 
desaparegut guitarrista gadità Paco 
de Lucía. Duquende va debutar 
artísticament als 8 anys, quan el va 
convidar a cantar Camarón de la Isla. 
Rompecabezas (Universal, 2012), 
disc produït per Pepe de Lucía, és 
l’últim treball d’una discografia que 
inclou nou discs. TARRAGONA. Pati del 

Teatre Metropol de Tarragona. Rambla Nova, 46. 

A les 22.00 hores. Preu: 15 i 25 euros. 

www.lacuriosa.cat/cafemetropol. 

DISSABTE 19 
MÚSICA 

CONCERTS D’ESTIU 
A LA RUTA DEL CÍSTER 

El 10è cicle de Concerts d’estiu a la 
Ruta del Císter oferiex la possibilitat 
de gaudir de diversos estils musicals 
interpretats en directe en l’entorn 
dels diferents monuments de la ruta. 
El dia 19 de juliol li toca a l’MD 
Saxophone Quartet, una formació 
d’estil fluid, intens i detallista, que 
interpreta clàssics, com Mozart i 
Bach, i música contemporània. 
VALLBONA DE LES MONGES. Monestir de 

Santa Maria de Vallbona. C/Major, s/n. A partir 

de les 20.00 hores. www.monestirvallbona.cat. 

 

SHARON CORR AL FESTIVAL 
SONS DEL MÓN  

La cantant i violinista de la popular 
banda de pop-rock irlandesa The 
Corrs, actua al Festival Sons del 
Món. Després de l’actuació, el 
certamen ofereix un tast de vi 
maridat i un sopar. CASTELLÓ 

D’EMPÚRIES. Plaça de la Basílica de Santa 

Maria. A les 22.30 hores. Preu: 20 euros. 

www.promoartsmusic.com. 

 
DIUMENGE 20 
OBRA 

ELS PEPSICOLEN 

Els Pepsicolen representen 
l’espectacle infantil Marramango a 
la Plaça de Can Mario. PALAFRUGELL. 

Plaça de Can Mario. A partir de les 19.00 hores. 

www.palafrugell.cat. 

 
FESTIVAL 

II EDICIÓ DE BACHCELONA 

El Bachcelona té un marcat caràcter 
internacional, amb la presència i 
participació d’intèrprets d’arreu del 
continent europeu, els quals 
compartiran amb el públic barceloní 
la música que ens va deixar el geni 
de Johann Sebastian Bach. El 

programa per al diumenge 20 de 
juliol el forma el concert Bach 
Essencial, de Ton Koopman i Tini 
Mathot (clavecins). BARCELONA. Palau 

de la Música. A les 20.00 hores. Fins al 27 de juliol. 

Preus: 22 i 30 euros. www.palaumusica.cat. 

 
DILLUNS 21 
TRADICIÓ 

LES SANTES 2014 

Com a prèvia de Les Santes 2014, la 
Festa Major de Mataró (del 25 al 29 
de juliol), avui arrenca el VIII Torneig 
Futsal Base Les Santes, dins de la 
programació de Les Santes 
Esportives 2014. El dijous 19 de juliol 
té lloc l’estrena, l’acte institucional 
que marca l’inici de la celebració i 
obre el programa d’activitats de la 
Festa Major mataronina. MATARÓ. 

Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca. A 

partir de les 16.00 hores.www.futsalmataro.cat. 

 
DIMARTS 22 
INFANTIL 

‘LA FESTA DELS +TUMÀCAT’ 

La companyia +Tumàcat fa una 
funció a la Plaça Major de Corbera 
del seu espectacle La festa dels 
+Tumàcat. Aquesta activitat infantil 
està impulsada per La Xarxa, 
Fundació d’Espectacle Infantil i 
Juvenil de Catalunya. CORBERA DE 

LLOBREGAT. Plaça Major. A partir de les 12.00 

hores. Gratuït. www.fundacioxarxa.cat.  

 
DIMECRES 23 
TEATRE 

MONÒLEGS DE 
JONATHAN VIVES 

El membre de la troupe de 
monologuistes del canal de 
televisió Paramount Comedy, 
Jonathan Vives, presenta el seu 
espectacle a la Terrassa Gastrobar 
by Ona Nuit del Prat de Llobregat. 
EL PRAT DE LLOBREGAT.  Plaça de Catalunya, 

39-41. A partir de les 22.00 hores. Entrada 

gratuïta. www.onanuit.com.

� ARQUITECTURA. 
@@COACatalunya : Jornada 
sobre innovació als punts de 
venda de retail. 16 juliol, 10-
14h al #COAC. BARCELONA. 

Plaça Nova, 5. www.arquitectes.cat.  

� CICLE MUSICAL. 
@RevistaMusCat: 
El Monestir de Pedralbes 
acull tres concerts els 
dijous 10, 17 i 24 de juliol. 
El cicle Vespres 

Musicals.?BARCELONA.  

Monestir de Pedralbes.  

Baixada del Monestir, 9. Barcelona 

(21 hores). 11, 30 euros. Més 

informació : www.bcn.cat/ 

monestirpedralbes/es. 

� TEATRE 
@LaSeca_Brossa:  
Amants de la dramatúrgia 
argentina, prorroguem 
#8VecesTeDejo fins al 20 de 
juliol! Més informació  

a @ArtezBlaiTeatro. 
BARCELONA. La Seca Espai Brossa. 

Flassaders, 40. www.laseca.cat. 

� EXPOSICIÓ  
@cececebe: 
Si encara no has visitat la 

nostra exposició sobre la 
#Mancomunitat, aprofita 
abans del 20 de juliol! 
BARCELONA. Centre de Cultura 

Contemporània (CCCB). 

Montalegre, 5. www.cccb.org.

RECOMENAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� ACTIVITATS AL CASTELL DE MONTJUÏC. Fins al 8 
d’agost es desenvolupen diferents activitats als 

jardins del Castell de Montjuïc. S’hi recomana accedir en 
transport públic, amb l’autobús (la línea 150, de Pl. Espanya - 
Castell de Montjuïc, t’hi apropa directament) o amb el metro 
(pots baixar a l’estació Espanya, L1/L3, i enllaçar amb la línia 
150 de bus, o pots baixar a l’estació Paral·lel,  L2/L3, i agafar 
allà el funicular que et porta directament a Montjuïc).   

OBRES A L’ESPAI PÚBLIC 
 
� REURBANITZACIÓ DE CAN CLOS. Fins al 20 
d’agost no està previst que s’acabin les obres de 

reurbanització de Can Clos, que es van iniciar al gener. 
� AFECTACIONS A LA PLAÇA DE LES GLÒRIES. Fins al 3 
d’agost estarà tallat el lateral muntanya de la Gran Via, 
sentit entrada a la ciutat, entre els carrers Cartagena i 
Castillejos, cosa que obligarà a desviar els vehicles i els 
busos de les línies H12 i L7.

TRICENTENARI 

MÚSICA 

ESTRENA DE LA SIMFONIA 
‘CATALUNYA 1714’ 

L’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de 
Catalunya (OBC) se suma als 
actes del Tricentenari amb un 
concert especial a la Sala Pau 
Casals de l’Auditori. L’OBC 
estrena l’obra simfònicocoral 
Catalunya 1714, del composi-
tor i director Salvador Brotons, 
i intepretada per primer cop 
per l’OBC, el Cor de Cambra de 
Granollers i la Coral Càrmina. 
Catalunya 1714 és un poema 
simfònic històric per a gran 
orquestra que rememora els 
fets de la Guerra de Successió. 
L’Auditori. Lepant, 150. Dia 19 a les 20.00 

hores. 15 euros. www.auditori.cat.

Avui fa tres segles

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

Han col·laborat en aquest número. Toni 
Ayala (redactor en cap), David Velasco 
(redactor en cap de disseny), Henar 
de Pedro (disseny), Puri Caro (agenda 
i redacció), Àngels Mena i Josep 
Masferrer (redacció), Menta Ventura 
(Fet a Mà) i Xavier Pons (distribució).
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