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BARCELONA S’ENCÉN 
PER VIURE EL NADAL  
La capital catalana ofereix aquestes festes 85 quilòmetres de carrers amb 
enllumenat nadalenc i guarniments, com avets o galets gegants. Els eixos 
comercials dels 10 districtes organitzen múltiples activitats de lleure.  2 i 3

Els arbres il·luminats de la Plaça Catalunya són un dels atractius de l’enllumenat nadalenc de Barcelona, just al costat d’on ha obert les seves portes la pista de gel BarGelona. HUGO FERNÁNDEZ
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Flocs de neu a Gran de Gràcia i Les Corts, 
paquet de regal a Cor Horta, llums amb 
la forma de les fonts de Montjuïc a Creu 
Coberta, estrelles a Sant Martí i al Clot, 
raïms a la Rambla, boles a Sant Antoni 
i Maragall, àngels a Sarrià, espelmes al 
Raval o cercles a Cor Eixample. Tots 
aquests motius i molts més brillen ja 
en 85 quilòmetres de carrers de Barcelo-
na, on els eixos comercials impulsen 
aquestes festes nadalenques múltiples 
activitats lúdiques, des d’atraccions in-
fantils (infables, trenets, ludoteques, el 
caga tió, recollida de cartes pel Pare Noel 

i els Reis Mags) fins a fires (moltes, de 
caire solidari), tastos i promocions (com 
el Rasca de Nadal), cavalcades, concerts, 
concursos, cantada de nadales, gimca-
nes, tallers de manualitats. Tot està pen-
sat per dinamitzar l’ambient nadalenc a 
tots els barris de la ciutat, però, també, 
perquè ningú no en quedi exclòs, amb 
iniciatives com les recollides de jogui-
nes. En els propers dies arribaran els 
grans plats forts del Nadal a Barcelona, 
com els mercats tradicionals, entre els 
quals la Fira de Sant Llúcia (oberta del 28 
de novembre al 23 de desembre, mentre 
que la Fira de Nadal de la Sagrada Fa-
mília arrencarà el 29 de novembre) o la 
inauguració del Pessebre de la plaça 

Sant Jaume (es podrà visitar a partir del 
28 de novembre). Fins llavors, us fem 
12 propostes que no us podeu perdre.  

 

1PATINA A BARGELONA. La Pista de Gel 
promoguda per la Fundació Barcelo-

na Comerç (www.eixosbcn.org) ja està 
en funcionament a la Plaça Catalunya. 
L’horari més habitual és de 10 a 21 hores, 
tot i que s’allarga fins les 23 hores el cap 
de setmana. L’any passat va atraure 
87.000 patinadors i,enguany, preveu 
assolir els 95.000. Estarà oberta fins l’11 
de gener. S’hi organitzen exhibicions, 
cursos d’iniciació en el patinatge i l’ho-
quei gel, un racó interactiu dels esports 
d’hivern i, fins i tot, un Grand Prix. 

La pista de 
gel de Plaça 
Catalunya, 
l’enllumenat 
nadalenc dels 
carrers, els 
galets i els avets 
gegants, la 
Torre Agbar 
il·luminada i els 
milers de 
barcelonins que 
passegen per 
les places i 
carrers més 
comercials de la 
ciutat donen 
vida al Nadal 
aquest any  més 
que mai.  
FOTOS: HUGO 

FERNÁNDEZ
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ELS BARRIS DE BARCELONA 
IL·LUMINEN EL NADAL    

La capital catalana ofereix aquestes festes 85 quilòmetres de carrers amb enllumenat 
nadalenc � Els eixos comercials dels 10 districtes organitzen múltiples activitats, com fires, 
concerts o atraccions infantils � Avets i galets gegants es distribueixen per la ciutat � La 
Plaça Reial, el Passeig de Gràcia o la Plaça Catalunya s’engalanen enguany més que mai

GUIA D’OCI PER  
A LES FESTES 

NADALENQUES

4

5
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9 EL CALL JUEU. Aquest Nadal hi ha 
una altra excusa per recórrer els car-

rerons del Call, ja que conforma un dels 
trams de carrer que enguany estrenen 
enllumenat nadalenc.  També podem 
veure nova il·luminació a Pelai, al pas-
seig de Maragall, al carrer de Ramón y 
Cajal, a la travessera de Dalt i a Bailèn. 

10AMETLLERS DECORATIUS. La Plaça 
Catalunya és aquest Nadal un dels 

grans epicentres de les festes, no només 
per la pista de gel, sinó que s’ha fet un es-
forç perquè aquest espai incorpori mol-
ta més il·luminació nadalenca. Tant és 
així que tots els arbres tenen llum, no 
només els més cèntrics, sinó els que es 
troben en un segon perímetre. La de-
coració és semblant a la que penja dels 
arbres de la Rambla, amb la qual cosa es 
genera una sensació de continuïtat en-
tre ambdós emplaçaments. També con-
tribueix a donar-hi un major ambient 
nadalenc la il·luminació de les fonts 
Bessones, del Monument a Francesc 
Macià i de Fontanella.   

11EL GRAN AVET. La plaça Sant Jaume 
llueix un avet de 17 metres d’alça-

da, que està impulsat per Mercabarna i 
que mostra una decoració especialment 
dissenyada per al Nadal pels alumnes de 
l’Escola d’Art Floral de Mercabarna-Flor. 

12PORTAL DE L’ÀNGEL. És una de les 
vies comercials més transitades de 

Barcelona durant tot l’any. S’hi pot pas-
sejar sense les molèsties del trànsit i for-
ma un eix nadalenc de gran centralitat, 
amb la Plaça Catalunya, la Rambla i la 
plaça Sant Jaume. Aquest Nadal, el Por-
tal de l’Àngel  també ha reforçat la seva 
oferta comercial després que Disney hi 
hagi obert recentment la seva botiga 
més gran a Espanya. A banda de la il·lu-
minació nadalenca, el Portal de l’Àngel 
també atresora un altre atractiu: mostra 
l’avet de Nadal més gran de la ciutat, 
amb 18 metres d’alçada, superant per 
poc al de la propera plaça Sant Jaume. 
Repartits per la capital catalana podem 
arribar a descobrir fins a 13 avets ge-
gants més, de 10 metres d’alçada: a 
l’Eixample (Passeig de Gràcia/Gran Via i 
Placeta Aragó/Dos de Maig), a Sants-
Montjuïc (Consell de Cent/ Creu Cober-
ta-Mercat d’Hostafrancs), a Les Corts 
(Plaça Comas i Numància/Diagonal), a 
Sarrià-Sant Gervasi (Pau Casals/ Pl. 
Francesc Macià, Pl. Molina/Guillem Tell 
i Pl. de Sarrià); a Gràcia (Passeig de Sant 
Joan/ Sant Antoni Maria Claret), a Hor-
ta-Guinardó (Rambla del Carmel amb 
Llobregós), a  Nou Barris (Plaça Major de 
Nou Barris), a Sant Andreu (Plaça Or-
fila) i, finalment, a Sant Martí (Avinguda 
Meridiana /Sèquia Comtal).

2ELS ESTELS DE NADAL. El carrer Aragó, 
en els trams compresos entre Bailèn i 

Aribau, llueix la il·luminació Els Estels de 
Nadal, dissenyada per M. Clara Vida Rie-
ra, i que representa la tendresa i la màgia 
nadalenques amb la creació d’un man-
tell d’estels. Evoquen les estrelles que 
van guiar els tres reis mags fins a Betlem. 

3FUM, FUM, FUM. A la Gran Via, entre els 
carrers Bailèn i Muntaner, podem 

captivar-nos amb les llums que repro-
dueixen les onomatopeies més tradicio-
nals del Nadal, com el Fum, Fum, Fum. 
La il·luminació, titulada Sons, és obra de 
l’Estudi Emiliana Design. 

4GALETS GEGANTS. Si passegeu força 
per la ciutat, podreu descobrir fins a 

26 galets il·luminats grans. En veureu a la 
Rambla Catalunya i a diverses places de 
Gràcia i de Sant Andreu. Però, el galet ge-
gant el trobareu a la Plaça Bonanova. 

5LA VIA LAIETANA. La nova Associació 
de Comerciants i Restauradors de la 

Via Laietana ha estrenat l’enllumenat 
nadalenc d’aquest important carrer. 

6LA TORRE AGBAR. Tradició i moder-
nitat es donen la mà. La il·luminació 

nadalenca d’aquest any a la Torre Agbar 
és més lenta, amb l’objectiu de visua-

litzar-la més bé i que sigui més fàcil po-
der fer-hi fotografies. L’horari s’ha adap-
tat al de la resta de l’enllumenat nada-
lenc de la ciutat. També recomanem les 
nadales de la Font Màgica (a partir del 
5 de desembre, en horari de 19 a 19.30 
hores i de 20 a 20.30 hores) i no perdre 
detall de la resta de fonts ornamentals 
il·luminades (Passeig de Gràcia-Gran 
Via, Rambla Catalunya-Gran Via, Diana, 
Plaça Espanya i Plaça Catalunya). 

7PLAÇA REIAL. Una bona ruta per pas-
sejar tot gaudint de l’enllumenat na-

dalenc és baixar o pujar per la Rambla 
fins arribar a la Plaça Reial, on aquest 
Nadal també s’hi pot contemplar un nou 
enllumenat, que forma part del paquet 
de novetats que ofereix la ciutat.  

8LLUMS DE GAUDÍ. Els arcs catenaris 
modernistes d’Antoni Gaudí són la 

principal font d’inspiració de la nova il·lu-
minació nadalenca del Passeig de Gràcia, 
que ha dissenyat l’estudi barceloní La-
granja Design. Hi ha dos quilòmetres de 
carrer guarnit, tant de les voreres com 
de l’espai central, des de la Plaça Catalun-
ya i fins als Jardinets de Gràcia. S’hi poden 
veure tres models de llums de Nadal, que 
representen una interpretació de les ma-
quetes de Gaudí que realitzava amb cor-
des, sacs de sorra i cadenes. 

6 107

8

9

11 12

* OCIpèdia

LLIBRES  
DE NADAL  
Barcelona 
estrena un 
Mercat de Nadal 
del Llibre, que 
obrirà al públic 
el 3 de desem-
bre a l’Antiga 
Fàbrica Damm, 
de les 18 a les 22 
hores. La 
iniciativa vol 
emular els 
tradicionals 
mercats 
nadalencs de les 
principals 
capitals 
europees, però 
centrant-lo en la 
literatura, els 
llibres i els 
escriptors. 

� � � 

SHORT 
TRACK 
Esport olímpic 
d’hivern que 
consisteix en 
carreres de 
patinatge sobre 
gel sobre una 
pista curta. A 
diferència del 
patinatge de 
velocitat sobre 
pista llarga, on 
es competeix 
contra el 
rellotge, en el 
patinatge de 
velocitat en 
pista curta els 
patinadors 
competeixen 
entre ells. A la 
pista de gel de 
Plaça Catalunya 
n’ofereixen 
cursos. 

� � � 

COPA DE 
NADAL 
La travessa del 
Port nedant en 
200 metres 
d’aigues obertes 
se celebra cada 
25 de desembre 
des del 1907, 
organitzada pel 
Club Natació 
Barcelona. 
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Combinar oci i aprenentatge és una de les 
activitats de lleure més enriquidores. La 
Diputació de Barcelona, a través de la Xar-
xa de Museus Locals repartida pels àmbits 
Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pi-
rineus Barcelona de la marca turística Bar-
celona és molt més, ofereix un ampli ven-
tall d’espais de divulgació. Són com peti-
tes capses de coneixement que, un cop les 
obrim, contenen històries que ens perme-
ten reviure les tradicions més arrelades. 
Les  fàbriques en desús o les mines aban-
donades ens permeten saber més coses 
sobre les antigues professions. L’entorn 
natural també és una font d’entreteni-
ment i de coneixement. N’hi ha moltes 
opcions d’oci educatiu, ideals per a les 
famílies, però obertes a tots els públics. 

� PER CONÈIXER LA CIÈNCIA 

Museu de Ciències Naturals. Situat a 
Granollers, permet aprofundir en àmbits  
com la paleontologia, la botànica, la me-
teorologia i, especialment, la zoologia. 
Tot ho trobem en una torre modernista 
envoltada d’un jardí que acull una mos-
tra de la botànica i la geologia del Va-
llès. [www.museugranollersciencies.org] 
Museu de les Matemàtiques. Ubicat 
al Palau Mercader, a Cornellà de Llobre-
gat, mostra la part lúdica de les ma-
temàtiques. Té l’exposició Experiències 
Matemàtiques. [www.mmaca.cat]   
MNATEC. El Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, a Terrassa, mostra 
l’aplicació industrial dels avenços cientí-
fics i tècnics. [www.mnactec.cat] 

� PER A NO OBLIDAR LES TRADICIONS 

Can Tinturé. L’edifici històric de Can Tin-
turé està emplaçat al centre històric d’Es-
plugues. És el primer museu monogràfic 
de la rajola de mostra i n’exposa peces pro-
duïdes des del segle XIV fins al segle XIX. 
[www.museus.esplugues.cat] 
Museu del Càntir. Col·lecció de més de 
4.000 càntirs, a Argentona. Des de mos-
tres de l’Edat del Bronze fins a un petit 
exemplar decorat per Picasso. S’hi fan ex-
posicions temporals, cursos i tallers. 
[www.museucantir.org] 
Museu Arxiu Tomàs Balvey. A Carde-
deu trobem aquest museu ubicat a la Ca-
sa Daurella. A dins de l’edifici hi ha una 
farmàcia de principi del segle XIX amb 
vitrines plenes de pots i ampolletes de vi-
dre. [www.museucardedeu.cat] 
VINSEUM. Un espai pensat pels aficio-
nats al vi, situat a Vilafranca del Penedès. 
En el Museu de les Cultures del Vi de Ca-
talunya es pot gaudir de múltiples pro-
postes i tasts, a més de jocs, conferències 
i rutes pel Penedès. [www.vinseum.cat] 
Fàbrica d’Anís del Mono. La visita a 
aquesta fàbrica modernista de Badalona,  
fundada el 1868, permet conèixer el procés 
de producció que se segueix  des de fa més 

de 130 anys per poder obtenir l’Anís del 
Mono. [www.anisdelmono.es] 

� PER SABER ARTS I OFICIS 

La fàbrica Farga Lacambra. Ens situem 
a Les Masies de Voltregà, on podem veu-
re com encara avui se segueix treballant 
el coure. [www.museudelcoure.com] 
Museu del Ter. A l’antiga fàbrica San-
glas, a Manlleu, avui s’hi troba aquest 
museu on es poden veure en funciona-
ment dues turbines que, antigament, 
posaven en marxa la fàbrica i convertien 
el cotó en fil. [www.museudelter.cat] 
Museu de l’Estampació. En un singular 
edifici es pot aprendre a estampar teixits 
com ho feien molts homes i dones d’una 
població marinera i tèxtil com és Premià 
de Mar. [www.museuestampacio.org] 
Casa de les Aigües. La Casa de les Ai-
gües de Montcada i Reixac és una antiga 
estació d’extracció i bombeig d’aigües de 
l’aqüífer del Besòs per a l’abastiment de 
Barcelona. [www.mircultura.car]  
Museu Agbar de les Aigües. En uns edi-
ficis i jardins modernistes de la Central 
Cornellà, el 1909 s’hi va inaugurar una 
planta per extreure aigua de l’aqüífer del 
Baix Llobregat. Avui dia segueix fent la ma-
teixa funció que fa un segle i la instal·lació 
hidràulica de vapor conviu amb les mo-
dernes bombes. [www.museuagbar.com] 
Museu del Ciment Asland. La fàbrica de 
ciment Asland, a Castellar de n’Hug, va 
tancar fa 30 anys, però ara es pot visitar 
gràcies a un centre d’interpretació i a un 

itinerari extern per les ruïnes industrials 
de la fàbrica, reconvertida en museu. 
[www.museuciment.cat] 
Mina de Petroli de Riutort. Aquesta mi-
na situada a Guardiola de Berguedà és 
visitable. Podeu assistir a les conferèn-
cies que s’hi fan sobre energies renova-
bles. [www.minadepetroli.com]                         
Molí Paperer de Capellades. A Capella-
des aprendrem, entre d’altres coses, que 
el paper no sempre s’ha fet únicament 
dels arbres, sinó que també de draps 
vells i fulles vegetals. Podeu assistir a la 
fabricació d’un full de paper tal com es 
feia fa anys. [www.mmp-capellades.net] 
Museu del Traginer. L’àmpli fons d’eines 
de la Col·lecció Antoni Ros explica l’evo-
lució del transport de mercaderies i de 
persones. [www.museudeltraginer.com] 
Mines de Cercs. Pujar a les vagonetes 
d’aquestes mines de cabó permet conèi-
xer les condicions amb les quals s’hi tre-
ballava. [www.mmcercs.cat] 

En ruta Comarques

Reviure les tradicions, conèixer antigues professions, gaudir de la natura, 
aprendre de la ciència, entretenir-se en família i moltes més activitats es 
poden fer als museus i espais de divulgació de les comarques de Barcelona

MUSEUS I ESPAIS 
PER DESCOBRIR

1907 
Es va començar a construir l’edifici del Vapor Ayme-
rich, Amat i Jover, seu del MNATEC i la millor obra 
arquitectònica industrial modernista de Catalunya 

La Muntanya 
de Sal, el Museu 
del Ferrocarril, la 
Mina de Petroli, 
la Nau Gaudí, el 
Molí Paperer, les 
Mines de Cercs i 
el Museu de les 
Ciències Naturals 
(de dalt a baix i 
d’esquerre a  
dreta). 

FOTOS: ÒSCAR 
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DE LES MINES DE 
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Colònia Sant Corneli. A la vora de les mi-
nes de Cercs, aquesta colònia és testimoni 
d’històries familiars, reivindicacions i es-
perances dels miners. [www.mmcercs.cat] 
Museu del Gas de Sabadell. Podem 
conèixer la història de la indústria del gas 
recorrent una exposició. [www.funda-
ciongasnaturalfenosa.org] 
Museu de la Colònia Vidal. Reviu a Puig-
Reig l’ambient que es vivia a les colònies 
tèxtils del segle XIX, tot visitant la torre dels 
antics propietaris, l’església, l’escola i les 
cases. [www.museucoloniavidal.org] 

� PER ANAR EN FAMÍLIA 

Catalunya en Miniatura. Aquest és l’es-
pai idoni per descobrir tots els monu-
ments i edificis més representatius de 
Catalunya d’una manera divertida. 
[www.catalunyaenminiatura.com] 
Porta del Delta del Llobregat. Opor-
tunitat per conèixer tota la història del 
Delta del Llobregat, el procés de crei-
xement i els espais naturals que atreso-
ra. [www.portadeldelta.cat] 
Mina de sal. Estem davant d’una mina 
de sal subterrània oberta entre 1902 i 
1905 a Cardona. La descoberta de sals 
potàssiques va comportar grans canvis 
a nivell urbà i social a la vila. [www.car-
donaturisme.cat] 
Dinosaures de Fumanya. Tot i que es 
van extingir fa uns 60 milions d’anys, 
els dinosaures han deixat les seves em-
premtes en una antiga explotació de car-
bó a cel obert, a Fumanya. [www.dino-
sauresfumanya.com] 
Tren del Ciment. Repeteix l’itinerari que 
es feia antigament quan aquesta línia de 
tren unia l’antiga fàbrica de ciment As-
land de Castellar de n’Hug amb Guardio-
la de Berguedà. Visita la fàbrica del Clot 
de Moro. [www.trendelciment.cat] 
Jardins Artigas. Passegeu per aquests 
jardins situats a la Pobla de Lillet, cons-
truïts entre 1905 i 1906 i que van ser 
dissenyats per l’arquitecte modernista 
Antoni Gaudí. [www.poblalillet.cat] 
Museu del Ferrocarril. A Vilanova i la 
Geltrú podreu pujar a dalt d’un vagó i en-
dinsar-vos en el món del tren, ple de tèc-
nica i de precisió, d’emocions i de re-
cords. [www.museudelferrocarril.org] 
Exposició permanent Charlie Rivel. La 
mostra permanent del pallasso Charlie Ri-
vel, a Cubelles, és una manera divulgativa 
i divertida d’apropar-se al món del circ. [ex-
posiciocharlierivel.blogspot.com.es]  

� PER GAUDIR DE LA NATURA I LA CULTURA 

Parc Geològic i Miner de la Catalunya 
Central. Aplega i explica singularitats com 
les Coves del Toll de Moià o els relleus dels 
antics deltes de Montserrat i Sant Llorenç 
de Munt i l’Obac. [www.geoparc.cat] 
Arboretum de Catalunya. Situat a Ca-
brils, és un autèntic museu a l’aire lliure 
de 38.000 metres quadrats. Permet obser-
var tots els arbres autòctons del país. (ur-
susnatura.wordpress.com/arboretum) 
Observatori de Pujalt. Aquest centre 
d’investigació de meteorologia i astro-
nomia està situat a 750 metres d’alti-
tud. Visitar-lo és com traslladar-se a 
l’univers. [www.observatoripujalt.cat] 
Nau Gaudí. En aquest museu de Mataró 
trobem la Col·lecció Bassat d’art contem-
porani. [www.bassatgaudimataro.cat]

+ Propostes a:  

www.barcelonaesmoltmes.cat  

                        @bcnmoltmes 

        BarcelonaEsMoltMes

* OCIpèdia

JOAN ARTIGAS 
Industrial tèxtil que 
va acollir a casa seva 
Antoni Gaudí, quan 
l’arquitecte va viatjar 
el 1905 a la Pobla de 
Lillet per construir el 
xalet de Catllaràs, 
refugi de muntanya 

per als enginyers de 
les mines de carbó 
que proveïen la 
fàbrica de Ciment 
Asland, a la localitat 
veïna de Castellar de 
n’Hug. Artigas tenia 
un terreny a la Font 
de la Magnèsia i va 

demanar a Gaudí que 
li donés idees per 
enjardinar-lo. Per 
agrair-li l’hospitalitat, 
l’arquitecte li va fer 
uns croquis per crear 
el jardí naturalista 
que encara avui es 
pot visitar. 

� � � 

CHARLIE RIVEL  
Aquest és el nom 
artístic de Josep 
Andreu i Lasserre, 
(1896 - 1983), un 
famós pallasso català 
al qual Charles 
Chaplin va dir una 

vegada: «M’imita 
vostè o sóc jo qui 
l’imita a vostè?». La 
seva carrera i la seva 
vida van estar plenes 
d’episodis històrics i 
de grans anècdotes, 
com la del nen que 
plorava en una de les 

seves actuacions i 
que va fer que ell 
optés també per 
plorar, fins que el nen 
li va regalar el seu 
xumet (avui, es 
conserva a l’Exposició 
Permanent Charlie 
Rivel de Cubelles).
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En ruta BarcelonaDC

CASAGEMAS SURT AL DESCOBERT  
Una exposició al MNAC reivindica l’obra de l’artista bohemi, que va suïcidar-se als 20 anys just quan naixia el segle XX � Amic 
íntim de Picasso i Isidre Nonell, està considerat un dels pintors més singulars de l’art català � La mostra inclou 13 quadres inèdits

* OCIpèdia

LAURE 
GERMAINE 
GARGALLO 
Carles 
Casagemas es 
trobava a París, 
on havia viatjat 
amb Picasso, 
com era habitual 
dels artistes de 
l’època, quan va  
enamorar-se de 
Laure Germaine 
Gargallo. La va 
conèixer gràcies 
al pintor Isidre 
Nonell. La figura 
d’aquesta dona 
és molt 
important, ja 
que apareix en 
més d’un quadre 
a l’exposició del 
MNAC. Però, 
Laure no va 
correspondre 
l’amor del jove 
Casagemas. Un 
dia, enutjat amb 
aquesta situació, 
el pintor va 
disparar-li un 
tret (errat) i, 
després, es va 
suïcidar 
disparant-se a 
ell mateix.

JOSEP MASFERRER 
ocicat@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El pintor i escriptor Carles Casagemas  
(Barcelona, 1880 – París, 1901) va ser un 
dels grans amics de joventut de Picasso, 
amb qui compartia estudi a Barcelona i 
amb qui va realitzar el viatge a París. Està 
considerat un dels artistes més singulars 
de l’art català, entre d’altres coses, per-
què la seva figura va adquirir una dimen-
sió mítica arran la seva tràgica mort. El 
seu suïcidi va condicionar la seva pro-
ducció pictòrica i, al final, el personat-
ge va acabar fent ombra a l’artista. 

El Museu Nacional d’Art de Catalun-
ya (MNAC) ofereix la possibilitat de 
conèixer-lo millor amb l’exposició Car-
les Casagemas. L’artista sota el mite, que 
reuneix fins al 22 de febrer el gruix de la 
seva producció fins ara coneguda i des-
cobreix, també, obres inèdites. Fins ara, 
mai s’havia presentat de forma mono-
gràfica en un museu una col·lecció tan 
àmplia de quadres d’aquest pintor. De 
fet, la seva obra es troba disseminada per 
diferents espais d’art, galeries i col·lec-
cions particulars. L’únic precedent que 
es recorda és una exposició organitzada 
l’any 1979 a la Galeria Daedalus de Bar-
celona, on van ser exposats 13 quadres 
seus. Pel que fa a la mostra que es pot 
veure al MNAC, presenta també un con-
junt de documents, fotografies i textos li-
teraris que ajuden a fer-se una idea de 
la vida i obra de Carles Casagemas, molt 
vinculada a Picasso els darrers anys.  

L’exposició és el resultat d’una recer-
ca que ha durat anys i que ha fet pos-
sible reunir 38 de les 45 obres cataloga-
des del pintor, un conjunt que permet 
copsar la seva dimensió artística i, fins i 
tot, intuir cap a on s’hauria projectat la 
seva obra en un moment en què l’art 
estava experimentant una gran efer-
vescència, especialment, a París. Casa-
gemas va formar part del nucli dur de 
l’art català del tombant del segle XX i va 
tenir l’habilitat de saber triar els seus 
mestres i referents, com ara Isidre No-
nell. Però, també, va marcar-lo la seva 
bona amistat amb Joaquim Mir i, molt 
especialment, amb Pablo Picasso. La se-
va relació amb el pintor malagueny és la 
més intensa de totes les que va man-
tenir amb els altres artistes coetanis. Van 
conviure junts al mateix taller, van pre-
parar junts una exposició als 4 Gats i van 
viatjar junts a París. Tant va ser així que 
l’anomenat «mite de Picasso», tal com hi 
fa referència el títol de la mostra del 
MNAC, ha estat tan gran que ha fet om-
bra a la figura i l’obra de Casagemas, 
convertit en un actor secundari en la 
biografia del pintor malagueny. 

Però, si una cosa pot aportar la mos-
tra del MNAC als amants de l’art és que 
descobreix una dimensió de Casagemas 
molt més important del que s’havia cre-
gut fins ara, en bona part, per aquest 
efecte d’eclipsi picassià. La investiga-
ció encapçalada pel comissari de l’expo-
sició, Eduard Vallès, els darrers anys, li ha 
permès obtenir abundant informació 
sobre el pintor barceloní. A l’exposició es 
pot veure una carta inèdita enviada a Pi-
casso que es conserva al Musée Picasso 
de París, així com textos literaris del jove 
artista. Amb tot, destaca el seu talent i 

la seva capacitat per cremar etapes artís-
tiques a gran velocitat. Dins de la seva 
obra es poden intuir influències de Pi-
casso, però també la seva pròpia ori-
ginalitat, fruit d’una personalitat molt 
acusada i que, també, era inestable. Ho 
demostra el fet tràgic que va dur-lo a   
suïcidar-se a l’edat de 20 anys.  

La mostra del MNAC suposa una 
gran oportunitat de descobrir la seva 
obra més completa, ja que es creu que 
part de la seva producció va ser des-
truïda o està desapareguda. La recerca 
del comissari ha permès reunir-ne una 

quarantena –31 dibuixos i 7 olis–, 13 de 
les quals són inèdites. Entre l’obra expo-
sada hi ha els quadres que el MNAC 
guarda en la seva col·lecció, com el pas-
tel Casa de cites, adquirit l’any 2007, i el 
dibuix titulat Pompeu Gener com a com-
te- duc d’Olivares, que va ingressar al 
fons del museu als anys 1920 i que mai 
havia estat exposat. Amb motiu de la 
mostra també s’ha editat una monogra-
fia  que recull i inventaria l’obra conegu-
da de Carles Casagemas  i dóna llum a la 
biografia de l’artista, amb la inclusió 
d’abundant documentació inèdita.

5 
obres de Casagemas va col·leccionar Picasso. 
Gràcies al fet que els amics i alguns crítics van 
valorar-lo, avui, podem veure els seus quadres

Algunes obres 
de la mostra: 
Casa de cites, 
Pompeu Gener 
com a comte- 
duc d’Olivares, 
El tocador, 
Carles 
Casagemas. 
Autoretrat i 
Montmartre 
(de dalt a baix) 
FOTOS: MNAC
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Parada i fonda Amb Denominació d’Origen

VINS

Els vins DO Montsant (www.do-
montsant.com) són fruit d’una tradició 
centenària i dels coneixements 
acadèmics actuals. Són productes 
artesans, en els quals la mà de l’home 
intervé en tot el procés d’elaboració, 
que és resultat d’un equilibri entre el 
camp i el celler. El pagès té cura de les 
vinyes per lliurar als cellerers i enòlegs 
el millor raïm, que els permet crear 
vins apreciats arreu. I en el territori 
Montsant, amb 1.900 hectàrees i una 
producció global de 5 milions 
d’ampolles, són fidels a la qualitat i la 
singularitat del producte. La Federació 
de Cooperatives Agràries de 
Catalunya n’ha fet aquesta selecció.

DO 
MONTSANT

LO SENYOR DEL CASTELL 

Fidel al Montsant en intensitat i com-
plexitat. L’equilibri i la persistència en 
són dos trets destacats. Ens porta 
aromes de fruita vermella i fruita con-
fitada amb toc de sotabosc.  Coopera-

tiva Falset-Marçà. www.etim.cat

PERLAT 

Negre de color vermell lilós i aroma 
de fruits vermells madurs amb vaini-
lla. Recomanem decantar una hora 
abans de servir. Per a carns,  llegums 
estofades i formatges blaus i curats. 
Cellers Unió. www.cellersunio.com

MAS COLLET 

Aromes de fruits vermells, suaus tor-
rats de la bóta, ben integrats. Bona 
acidesa. Marida amb xai, guisats de 
conill, pizza, pasta, mussaka, format-
ges o albergínies farcides. Celler de 

Capçanes. www.cellercapcanes.com

LES SORTS JOVE  

Vi molt fruitat, característic de la ma-
ceració carbònica. Destaquen la ma-
duixa i els gerds sobre un fons làctic. 
En boca és rodó, fresc, molt suau i 
agradable. Celler cooperatiu el Mas-

roig. www.cellermasroig.com



8                           DIMECRES 26 DE NOVEMBRE DEL 2014
oci.Cat

1Material. Ens calen 
papers d’scrap nada-

lencs, cintes, cola, tinta 
distress, cinta de pintor, 
formes de fusta, trossos 
de roba, foam adhesiu de 
doble cara, ganxos per 
penjar i la fusta. 

2La base. Tallem a 
mida els trossos de 

paper i roba que hi 
vulguem posar. Els 
enganxem tenint en 
compte que cal passar-hi 
abans el cordill d’on 
penjaran les lletres. 

3Lletres. Fem bande-
roles tallant papers de 

6x2 cm. Tenyim les lletres 
de fusta amb la distress 
(també poden ser lletres 
de paper o pintades). Les 
enganxem a les 
banderoles. 

4Banderoles. 
Pleguem cada 

banderola al vol-
tant del cordill i sub-
jectem el plec amb la 
cinta. Hi posem foam 
doble cara per donar relleu 
i adherir-les a la fusta.  

5Elements. Decorem les 
formes de fusta que hi 

vulguem posar, ja sigui 
enganxant-hi paper (com 
amb l’estrella) o pintant-

les (en el cas del cérvol). 
Les enganxem a la 

fusta. 

6Toc final. Envellim els 
voltants de la fusta 

amb la tinta distress. Li 
donem la volta i hi 
enganxem els ganxos amb 
una cola forta. Només cal 

passar-hi la cinta 
i penjar el cartell.

Fet a mà Oci creatiu

Agenda de tallers

CARTELL DE 
BENVINGUDA    
Podem reciclar un simple tros de fusta, com el 
d’una capsa de vins i de caves, per crear un rètol 
amb material d’scrap que anunciï l’arribada del 
Nadal a la porta de casa. MENTA VENTURA

FOFUCHA 
Aquesta paraula 
portuguesa 
significa bonica, 
dolça, tendra, i 
és el nom que 
reben unes 
nines de cames 
llargues i cara 
somrient 
originàries del 
Brasil i que 
s’han 
popularitzat 
arreu gràcies a 
internet. Estan 
fetes amb boles 
de porex i 
revestides amb 
goma eva o 
foam, que 
s’escalfa perquè 
sigui modelable.

Do it yourself made in 
Barcelona. Aquest és 
el leitmotiv del mercat 
de Nadal que ha 
organitzat aquest cap 
de setmana la 
concept store Mar de 
Cava, un espai que 
reivindica el disseny 
local. La fira se 
celebrarà els dies 29 i 
30 a l’edifici moder-
nista Casa Pau Ubarri 
(carrer València, 
número 293) i hi 
participaran més de 
20 dissenyadors 
artesanals de 
complements, moda 
infantil i per a adults, 
art, decoració, 
il·lustració, ceràmica, 

papereria... S’hi 
podran trobar, per 
exemple, una sèrie 
limitada de camises 
de dona fetes a mà, 
joies contemporànies 
o bosses de viatge 
elaborades amb cuir. 
De forma paral·lela, 
també s’ha organitzat 
un programa de 
tallers ben variat, com 
un destinat a 
aprendre a decorar la 
taula de Nadal, o el de 
joieria tèxtil o el de 
kokedama nadalenca,  
que és una tècnica 
japonesa per 
aprendre a tenir cura 
de la molsa. 
 http://mardecava.com

UN MERCAT

� DECORACIÓ DE NADAL  

LIANA TALLERS 

Aquest taller proposa als seus 
participants crear unes decoracions 
nadalenques força originals. Es 
tracta d’aprendre les tècniques per 
treballar el filferro amb l’objectiu de 
donar-li la forma que vulguem, com 
la d’arbre de Nadal. On? Liana Tallers 

(carrer Perpetuo Socorro, número 10, baixos 

(Poble Sec) Sitges) Quan? 28 de novembre a les 18 

hores. www.lianatallers.com 

� GORRA DE GANXET 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

Ara que ja arriba el fred, ve de gust 
confeccionar amb les pròpies mans 
les peces que ens seran imprescindi-
bles, com és el cas de les gorres de 
llana. S’ensenyaran a fer diferents 
models tant femenins com mascu-
lins. El berenar està inclòs! On? 

Costuretas Social Club (carrer Verdi, número 81, 

Barcelona); Quan? 29 de novembre a les 16.30 

hores. www.costuretas.com 

� LLENCERIA A MIDA 

ROSAS CRAFTS 

Lola Mata és l’encarregada d’impar-
tir aquest taller per confeccionar la 
roba interior, seleccionant els teixits 
que cadascú prefereixi. Aquest taller 
permetrà als assistents aprendre a 
utilitzar materials elàstics propis 
d’aquest tipus de peces. On? Rosas 

Crafts (carrer Lluís el Piadós, número 5, 

Barcelona); Quan? 29 de novembre a les 11 hores. 

www.themarketcrafts.com/ 

� TEIXIR PALMA BLANCA 

PARC DEL MONTSANT 

En aquesta activitat, el taller 
artesanal de Palmes Viaplana és 
l’encarregat de mostrar el procés de 
treball i les tècniques bàsiques per 
teixir i trenar la palma blanca. Els 
assistents s’enduran material per 
practicar a casa. On? Parc Natural del 

Montsant (carrer Major, 16, Vilella Alta); Quan? 30 

de novembre a les 10 hores. www.face-

book.com/PNMontsant?fref=ts 

� GRAVAT AMB LINÒLEUM 

CADÀVER EXQUISIT 

Aquest és un taller d’iniciació al 
gravat i a l’estampació amb 
linòleum, que és un material tou que 
fa que es pugui tallar fàcilment. El 
taller es divideix en dos dies i 
permetrà estampar sobre paper i 
també sobre roba. On? Cadàver exquisit 

(carrer Santa Clotilde, 6 baixos, Barcelona); Quan? 

29 de novembre a les 9 hores i 30 de novembre a 

les 13 hores. www.cadaverexquisit.com

PAS A PAS

We Love Cats Market.  
El mercat artesà i 
solidari a favor dels 
gats arriba a la 
tercera edició amb 
l’objectiu d’ajudar, 
enguany, a l’entitat 
UniversiGats, que té 
cura de la colònia de 
gats que hi ha 
instal·lada al jardí de 
la Universitat de 
Barcelona. La fira 
compta amb les 
obres d’uns quaranta 
creadors hand made 
i es farà dissabte i 
diumenge al CREC 
(carrer Blesa, núme-
ro 27) de Barcelona. 
www.facebook.com/ 

events/651144821673918

SOLIDARIS* OCIpèdia

PAS A PAS 
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MENTA VENTURA 
ocicat@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Els amants del hand made tenen aques-
ta setmana una de les cites més impor-
tants del calendari Do it yourself: la fira 
Creativa Barcelona, que se celebra a La 
Farga de l’Hospitalet a partir de dijous i 
fins al diumenge. Hi participaran 150 ex-
positors procedents de nou països, que 
mostraran i posaran a la venda en els 
seus estands les darreres novetats del 
mercat, especialment nadalenques, re-
lacionades amb diferents tècniques com 
el patchwork, l’scrapbooking, el patro-
natge, la costura, el decoupage, la cuina, 
la bijuteria o la costumització. 

� TALLERS ESPECIALITZATS 

Per a tots els gustos i nivells. Creativa 
(www.creativa-spain.com) compta amb 
un completíssim calendari de tallers, amb 
700 propostes per als quatre dies de fira. 
Una de les novetats és l’ampliació dels ta-
llers adreçats a un públic amb coneixe-
ment intermedi i alt de patchwork, ho-

CREATIVA TORNA A LA 
FARGA DE L’HOSPITALET  
La fira del ‘hand made’ agrupa 150 expositors amb les darreres novetats 
i les propostes nadalenques  � El certamen ha programat  700 tallers de 
diferents nivells i tècniques per als quatre dies d’obertura al públic

Selecció de tallers 
 
� HOME DÉCO 

El decoupage és el principal protagonis-
ta de la sala per als alumnes avançats en 
la decoració de la llar. Pepa Paper hi 
impartirà dos tallers (caixa japonesa i 
gerro romàntic). www.pepapaper.com 

� SCRAP AND FRIENDS 

Els talleristes Quim Díaz, Elena Roche, 
Alberto Juárez i Karine Cazenave han 
progamat tallers d’scrap per als que ja  
dominen aquesta tècnica. Destaquen 
propostes com mini àlbums de viatge i 
de Nadal, capses, llibretes... http://carrotca-

kescrap.blogspot.com.es 

� CISTELLERIA 

Durant els quatre dies de Creativa, 
Cistelleria Pas a Pas ha programat 
diferents tallers per aprendre a treballar 
el mimbre. www.cesteriapasoapaso.com 

me déco i scrap. En aquest sentit, s’ha con-
vidat a la creadora japonesa Mieko Wa-
shio perquè protagonitzi una masterclass 
de patchwork. Pel que fa a l’scrap, els po-
pulars talleristes Quim Díaz, Elena Roche 
i Alberto Juárez s’han agrupat sota el nom 
Carrot Cake per compartir coneixements.  

Els tallers d’iniciació o de nivell mitjà 
tractaran una gran varietat de tècniques, 
des dels amigurumis de ganxet a la de-
coració de mimbre o la modernització de 
coixins. A més, també hi haurà un espai 
perquè els infants puguin iniciar-se en 
el món de les manualitats.  

Les exposicions també tenen un lloc 
destacat en aquesta edició. S’hi podran 
veure 18, entre les quals la d’Agnès Sé-
byleau, una artista francesa que mostrarà 
les seves obres de ganxet inspirades en 
el cos humà, i els quilts de l’artista japone-
sa Mieko Washio. Altres propostes que val 
la pena tenir en compte són la Demo-
Cook, un espai de cuina creativa, i l’Aula 
Innova, on es faran xerrades formatives 
destinades als que busquen convertir el 
seu hobby en una professió. 

� SCRAP NADALENC 

Lídia d’Scrapdecolors i Carole i Anna 
d’Scrapgourmand impartiran tallers a 
l’estand de Conesa, com un match book 
per anotar-hi tots els preparatius de 
Nadal o un àlbum-capsa folrada de 
roba. www.conesa.eu/blog/ 

� LLANA I DRAPET 

The Studio bcn mostrarà en el seu 
estand com decorar la llar aquestes 
festes tot fent ganxet. Una corona de 
Nadal, un arbre, un cistell... són algunes 
de les propostes. www.thestudiobcn.com 

� MANUALITATS JAPONESES 

Materials i tècniques japoneses a 
l’abast de tothom. Aquest és l’objectiu 
de Kirei, que proposa tallers diversos, 
com el d’arrecades amb gominoles 
aplicant resina japonesa flexible. 
www.kirei.es 

� TAGS I MINI ÀLBUMS DE NADAL 

Marisa Bernal, Bárbara Salas, Rosa 
Ramírez i Roser Prats configuren el 
cartell de talleristes d’Scraphouse. 
Entre els tallers programats, destaquen 
els tags de Nadal i els mini àlbums per 
aquestes festes. http://scraphousebarcelo-

na.blogspot.com.es 

� COMPLEMENTS FEMENINS 

Aquests tallers estan dedicats a 
aprendre a fer bosses de drapet o de 
pell, així com joies de bijuteria amb la 
tècnica soutache amb perles i swa-
rosky a l’estand d’Antònia Font 
Creazioni. http://bossestrapilhoshop.com

� MEIKO 
WASHIO 

L’artista japonesa 
és la convidada 
d’honor de 
Creativa 
Barcelona. Dijous 
i divendres 
impartirà una 
masterclass de 
patchwork 
(dividida en dues 
parts) per 
confeccionar un 
cobrellit a base 
de quilts. 
Dissabte 
mostrarà com fer 
una bossa crazy i 
diumenge, una 
bossa blava molt 
original. 

Fet a mà Oci creatiu
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

La Casa Lleó i Morera programa activitats per a 
tota la família en les quals els més petits es podran 
convertir en artistes del Modernisme. Cada 
dissabte a les 12.00 hores, els més petits podran 
participar en una activitat en la qual se’ls anima a 
trobar on s’amaguen els lleons i les moreres de la 
Casa. A més, també podran participar en un taller 
mosaic durant el mes de novembre: una activitat 
formativa i divertida que es desenvolupa mentre 
els adults realitzen la visita guiada.

Visita guiada  
i taller infantil 

Proposta: La Casa Lleó i 

Morera programa activitats 

que complementen les visi-

tes guiades per l’edifici. 

Quan? Els dissabtes, a les 

12.00 hores. 

On? Passeig de Gràcia, nú-

mero 35,  www.casalleomo-

rera.com.  

Preu: 16.80 euros, visita 

guiada i el taller inclosos.

La Fira de Sant Andreu torna al municipi d’Orga-
nyà l’últim cap de setmana de novembre, com 
cada any. Durant dos dies, una de les fires amb 
més tradició dels Pirineus mostra als assistents 
una bona mà de productes artesans i naturals de 
l’Alt Urgell. A més, la fira no només contempla la 
venda de productes, sinó que té una oferta 
variada on s’hi poden trobar tallers infantils, obres 
de teatre, una exposició d’escultura i esmorzars 
populars durant els dos dies que dura la fira.

Fira artesanal  
a Organyà 

Proposta: Fira de muntanya 

de gran tradició que dedica 

espais als productes arte-

sanals i ramaders. Durant 

dos dies hi ha tallers, teatre 

i la pròpia fira. 

Quan? 29 i 30 de novembre. 

 On? Al municipi d’Organyà, 

a l’Alt Urgell. www.or-

ganya.cat. 

Preu: Entrada lliure.

Retrats 
Sense Sostre 

Proposta: Retrats i his-

tòries de la vida de fins a 

12 persones sense llar 

s’exposaren a diversos 

espais de Barcelona. 

Quan? Fins al 30 de no-

vembre. 

On? Diversos espais que 

es poden consultar al 

mapa del web www.re-

tratssensesostre.org. 

Preu: Entrada lliure.

Retrats Sense Sostre és un 
projecte cultural que mostra 
un dels temes més sensibles 
de la nostra societat: 
l’exclusió social i la negació 
del dret de l’habitatge. 
Mitjançant l’art, i concreta-
ment, a través d’una sèrie de 
retrats fets per una dotzena 
d’artistes especialitzats, com 
ara pintors, escultors o 
fotògrafs, es vol sensibilitzar 
sobre aquest greu problema 
que afecta a la nostra 
societat. Els protagonistes 
dels retrats són persones 
sense llar que no han rebut 
cap tipus de remuneració 
econòmica per la seva 
participació. El projecte 

s’estructura en tres formes 
de retrat –artístic, etnogràfic 
i audiovisual– que dialoguen 
entre ells tot generant un 
suggestiu joc de mirades. 
El retrat es converteix, 
doncs, en una forma 
d’articular l’expressió de les 
persones sense llar i facilitar 
que la societat els escolti. 
Representa una manera de 
posar a totes les persones al 
mateix nivell –encara que 
sigui metafòricament– per 
reclamar igualtat per a 
tothom. Les obres s’exposa-
ren a diversos espais de 
Barcelona ben accessibles al 
públic, entre els qual podem 
trobar centres cívics, 

biblioteques i diversos 
establiments comercials. 
En aquest projecte hi han 
participat fins a 20 persones 
sense llar, 14 artistes, 26 
investigadors socials i 
institucions com la Universi-
tat de Barcelona, un total de 
33 entitats socials i 13 espais 
de la capital catalana. A més, 
un equip de persones sense 
llar, coordinats per l’Associa-
ció Ćàmeres i Acció, han 
enregistrat imatges de totes 
les fases del projecte, 
recollint les experiències 
dels diversos participants. És 
retrat en forma de documen-
tal que s’estrenara à la 
Filmoteca de Catalunya 
aquest 27 de novembre. Cal 
tenir en compte que hi ha 
una agenda programada i 
que tant les exposicions com 
la projecció tenen un horari i 
un emplaçament que cal 
consultar al web.

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

... EL MEU FILL ES  
FA EL NEN PETIT 
Cada cop que els nostres fills fan 
conductes que pensem que no els hi 
corresponen, tenim tendència a 
censurar-les. Ens ho hauríem de 
plantejar com l’oportunitat d’escoltar 
els nens, que sovint s’expressen així 
perquè no troben cap altre manera de 
fer-ho. Quan els fills mostren 
conductes de nens més petits, ens 
estan dient que necessiten o bé tornar 
a alguna etapa anterior que ha quedat 
d’alguna manera mancada, o bé que 
volen descansar, segurament, 
d’alguna situació que els causa estrès i 

necessiten trobar 
uns braços que 
els acullin, 
normalment els 
de la mare. El 
naixement d’un 
germanet n’és un 
bon exemple. Als 
adults també ens 
passa de 

vegades i, davant situacions que ens 
desborden, pensem en la mare, com 
un lloc per poder deixar-nos anar i 
descansar. En fills adoptats, això ho 
veiem constantment. Són nens que 
van patir molt en la primera etapa i no 
van tenir un procés de maternatge. 
Aquesta mancança fa que sovint 
mostrin conductes d’etapes anteriors 
que necessiten reviure. Fan el ronso a 
l’hora de vestir-se o de menjar, com si 
demanessin als pares que els hi facin. 
Pels nens és una oportunitat per curar 
aquelles ferides. Pels pares adoptius, 
és l’ocasió d’ajudar a créixer els fills i 
gaudir del maternatge. Necessiten 
comprovar si estem disposats a 
atendre a aquell nen petit, ara sí, de 
manera incondicional. Passar d’una 
manera sana per etapes que van viure 
amb dolor, els hi permetrà curar 
ferides emocionals molt profundes.

�  CONCERT SOLIDARI 
L’Auditori de Barcelona acollirà el 
proper dia 30 de novembre el concert 
Veus per a l’Esperança, una actuació 
que serveix per recaptar fons per a la 
investigació contra el càncer de 
l’Hospital Clínic. Aquest concert 

celebra la seva 
quarta edició i 
comptarà amb 
sopranos, 
tenors, barítons i 
baixos de renom, 
que actuaran 
sota la direcció 
de Ricardo 

Estrada. El preu de les entrades 
oscil·la entre els 15 i els 50 euros i la 
recaptació es destinarà íntegrament 
a reforçar les línies d’investigació 
contra el càncer del Clínic. Carrer de 

Lepant, 150, 30 de novembre. www.auditori.cat

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

Un projecte cultural dóna veu 
a les persones sense llar a 
través d’una sèrie de retrats

Oci sense barreres...

Què passa si...

QUAN ELS FILLS 
MOSTREN 
CONDUCTES  
DE NENS MÉS 
PETITS ÉS UNA 
OPORTUNITAT 
PERQUÈ CURIN 
FERIDES   

Tingues en compte

� CONSULTA EL WEB. A la 
pàgina web de Retrats 
Sense Sostre es pot 
trobar tota la informació 
relacionada amb horaris i 
espais on s’exposen els 
diversos retrats. 
www.retratssensesostre.org 

� ACTE DE CLOENDA. Se 
celebrarà el dia 30 de 
novembre a la Plaça 
Carmen Laforet, al 
districte de Nou Barris, a 
les 12.00 hores. 
www.retratssensesostre.org 

� XARXES SOCIALS. El 
hashtag utilitzat per 
tractar els temes del 
projecte és #Retratsss, 
a Twitter el compte és 
@retratsss i la pàgina  
de Facebook és 
facebook.com/retratssensesostre



                                                                                                                                                  11                                                                                                              DIMECRES 26 DE NOVEMBRE DEL 2014
oci.Cat

@NEM-hi Propostes per a la setmana

T&T 
BCN

26 NOVEMBRE/3 DESEMBRE: AGENDA
DIMECRES 26 
ACTUACIÓ 

THE MUSICAL BOX 

The Musical Box, l’única banda tribut 
legitimada pels components de 
Genesis, reprodueix les cançons del 
grup. En concret, homenatge el 1973, 
quan Genesis sorprenien al món 
amb la posada en escena intensa i 
teatral del seu cinquè àlbum, un dels 
més aclamats de la banda britànica: 
Selling England by The Pound. 
BARCELONA. Sala BARTS. Paral·lel, 62. A les 

21.00 h. Preu: de 28 a 42 euros. www.barts.es. 

 
DIJOUS 27 
LLIBRES 

CLUB DE LECTURA  
AL VOLTANT DEL VI 

La Biblioteca Pública de Tarragona 
dedica el seu Club de Lectura al 
món del vi. El dia 27 de novembre, 
la sessió gira al voltant del llibre 
de Roger Vila Els marges de pedra 
seca. La serra del Montsant i els 
pobles del Priorat són els temes 
centrals d’aquest llibre entorn el 
vi, l’enologia i els cellers. TARRAGO-

NA. Biblioteca Pública. Carrer de Fortuny, 30. 

A les 19.00 h. Entrada lliure.  

 
DIVENDRES 28 
FIRA 

REBOSTERIA CREATIVA 

BCN & CAKE, la tercera Fira de 
Rebosteria Creativa, ocupa el 
Centre de Convencions Interna-
cional de Barcelona del 28 al 30 
de novembre. Aquesta fira és un 
punt de trobada de botiguers, 
escoles, bakeries, fabricants, 
autors de blocs, majoristes i 
packaging. Entre les activitats 
s’hi organitzaran cursos i 
concursos. BARCELONA. Centre de 

Convencions Internacional de Barcelona. 

Rambla de Prim, 1. Del 28 al 30 de novembre. 

Horari: de les 10.00 a les 20.00 hores. 

www.abstract.es. 

ESCENA 

TONI MOOG 

Amb Toni Moog tenim rialles 
assegurades. L’actuació del còmic 
i monologuista barceloní al Teatre 
de Bescanó promet una bona 
estona de diversió. Moog 
presenta el seu treball recopilato-
ri Lo mejor de Toni Moog. 
BESCANÓ. Teatre Municipal. Carrer Major, 

29. A les 21.00 hores. Preu: 15 i 18 euros. 

www.bescano.cat. 

 
MÚSICA 

GOSSOS 

La banda de música bagesana 
presenta el desè concert de 
Prodis, un esdeveniment musical 
on cerquen la complicitat amb 
l’espectador de diverses 
generacions. TERRASSA. Centre 

Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340. 

Horari: a les 21.00 hores. Preu: 20 euros. 

www.fundacioct.es. 

DISSABTE 29 
MÚSICA 

THE PEPPER POTS 

La formació gironina s’acomiada 
dels escenaris amb un darrer 
concert de la banda a La Mirona 
de Salt. SALT. Sala La Mirona. Carrer 

d’Amnistia Internacional s/n. A les 22.30 

hores. Preu: 5 i  8 euros. www.lamirona.cat. 

 
SOLIDARITAT 

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 

Milers de ciutadans dedicaran el 
cap de setmana del 29 i 30 de 
novembre al Banc d’Aliments. 
L’any passat s’hi van apuntar més 
de 20.000 voluntaris arreu de 
Catalunya per fer arribar aliments 
a les persones que més ho 
necessiten. Els participants 
cobreixen un torn de quatre hores 
durant un dels dies del Gran 
Recapte d’Aliments 2014. TOT 

CATALUNYA. Dies 29 i 30 de novembre. 

www.granrecapte.com.  

 
DIUMENGE  30 
INFANTIL 

CITA AMB MACEDÒNIA 

El grup femení de música 
adolescent Macedònia presenta 
les cançons del seu darrer disc 
Flors al Teatre Municipal. ROSES. 

Teatre Municipal. Av. Tarragona, 79. A les 

18.00 hores. Preu: 12 euros. www.roses.cat. 

 
DILLUNS 1 
FAMILIAR 

ANAR A CAÇAR TIONS 

Rupit Viu proposa anar a cercar el 
Tió de Nadal al bosc de Rupit i al 
Collsacabra. Les famílies que 
compren el Tió reben un mapa i unes 
coordenades per anar d’excursió pel 
bosc, on el Tió es troba amagat. 
RUPIT. Mesos de novembre i desembre. 

ww.rupitviu.com/cagations. 

DIMARTS 2 
XERRADA 

EMOCIONS EN LA MÚSICA 

CaixaForum Girona organitza la 
conferència La diversitat: Bach, 
Biber... dins del cicle Formes i 
emocions en la música. La 
trobada és a càrrec de Juanjo 
Grande, director d’orquestra i 
pedagog. GIRONA. CaixaForum Girona. 

Carrer dels Ciutadans, 19. Edific de La 

Fontana d’Or. A les 19 h. Preu: 4 euros (cal 

inscripció). www.obrasocial.lacaixa.es. 

 
DIMECRES 3 
MOSTRA 

EXPO-MERCAT D’ART 
D’ARGENTONA 

El Museu del Càntir d’Argentona 
aplega l’Expo-Mercat d’Art 
d’Argentona amb una exposició 
col·lectiva i un supermercat 
d’obres d’art de petit format. Es 
poden admirar i adquirir ceràmi-
ques, escultures, pintures, 
gravats i mosaics i petites peces 
de joieria. Totes les obres són 
d’artistes vinculats amb la vila 
d’Argentona. ARGENTONA. Museu del 

Càntir. Pl. de l’Església, 9. De dimarts a 

divendres de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 

hores; Dissabtes d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 

20.00 hores; Diumenges i festius de les 11.00 

a les 14.00 hores. Fins al 5 de gener del 2015. 

www.museucantir.org.  

 
MÚSICA 

PEPET I MARIETA 

El grup de música mestissa d’Ullde-
cona finalitza la gira de presentació 
del seu disc Lo món d’un mos amb 
un concert especial a la sala Apolo, 
titulat Més enllà de la cançó d’estiu. 
L’actuació tindrà convidats de luxe i 
s’allargarà fina a la matinada. 
BARCELONA. Sala Apolo. Nou de la Rambla, 

113. A partir de les 20.00 hores. Preu de les 

entrades: 6 i 8 euros. www.sala-apolo.com i 

www.pepetimarieta.com. 

� MERCAT DE NADAL DEL 
LLIBRE @@naciodigital: 
Mercat de Nadal del Llibre, 
el Sant Jordi d’hivern, el 3 
de desembre a l’Antiga 
Fàbrica@EstrellaDammCat 

BARCELONA.   

Rosselló, 515. Dia 3 de desembre de 

les 18.00 a les 22.30 hores. 

www.damm.es. 

� NINGÚ DORMINT AL 
CARRER @ArrelsFundacio: 

El 2 de desembre vine a la 
jornada sobre 
#housingfirst que 
organitzem 
@UB_endirecte i Arrels! 
#ningudormintalcarrer. 

BARCELONA. Teatre del Campus 

Mundet. Facultat d’Educació de la 

Universitat de Barcelona. Dia 2 de 

desembre de 09.00 a 14.00 hores.  

www.arrelsfundacio.org. 

� EN PEYU @VisitaValls El 

28 de novembre a les 
21hores, al Centre 
Cultural de #Valls, us hi 
espera @enpeyu. 
Entrades anticipades a 12 
euros i a taquilla, 15 

euros #VisitaValls. 
VALLS.Centre Cultural de Valls. 

Plaça Francesc Layret. Dia 28 de 

novembre a partir de les 21.00 

hores. Preu: 12 i 15 euros. 

www.valls.cat.

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� ALTERACIONS A LA L9 I L10. Fins al 8 de 
desembre. El servei de metro de les línies 9 i 10 ha 

quedat alterat per unes obres de manteniment. Els usuaris 
han de canviar d’andana a l’estació de Bon Pastor en els 
trajectes Sagrera-Can Zam de la línia 9 i la Sagrera-Gorg de la 
línia 10. A més, entre el 6 i el 8 de desembre els servei de metro 
quedarà interromput en el tram entre Bon Pastor i Can 
Peixauet coincidint amb uns dies de menys viatgers.  

OBRES A L’ESPAI PÚBLIC 
 
� FUNICULAR DE MONTJUÏC. Continuen els treballs 
per restablir el servei del Funicular de Montjuïc, que 

està tancat temporalment a causa d’un despreniment de 
terres. Mentrestant, s’ha habilitat un servei de bus especial 
que cobreix el recorregut entre Paral·lel i Miramar en el 
mateix horari que el funicular. També es pot agafar el bus 
150. Per a consultes, TMB té el telèfon 902 075 027 (de dilluns 
a diumenge, de 8 a 21 h) i el compte de Twitter.

CINEMA 

10 HORES DE TERROR  
PER PASSAR-HO DE POR 

Els cinemes Texas de Gràcia, 
impulsats pel director de 
cinema Ventura Pons, organit-
zen el 29 de novembre una 
marató de 10 hores de cinema 
de terror, que s’allargarà de les 
20.00 a les 06.00 hores. S’hi  
projectaran cinc pel·lícules 
emblemàtiques del gènere, 
totes elles en versió original en 
anglès subtitulades en català. 
S’hi podran veure els títols La 
cabanya en el bosc (2012); La 
matança de Texas (1974); Tu ets 
el següent (2011); Possessió 
Infernal (1981) i una pel·lícula 
sorpresa, que serà la darrera en 
visionar-se, a partir de les 04.00 
hores. BARCELONA. Bailén, 205. Dia 29 

de novembre a partir de les 20.00 hores. 

Preu per sessió: 3 euros. Pack de les 5 

pel·lícules: 12 euros. 

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

Han col·laborat. Toni Ayala (redactor 
en cap), David Velasco (redactor en 
cap de disseny), Marta de los Dolores 
i Laura Rodríguez (disseny), Eduard 
Pericàs i Josep Masferrer (redacció), 
Puri Caro (agenda), Menta Ventura 
(Fet a Mà) i Xavier Pons (distribució).
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