
oci  Cat 
El setmanari divulgatiu català 
d’oci i cultura de 20minutos 
1 de juliol-8 de juliol del 2015

Agenda 
Tres dies  
per gaudir  
de les Harley 
Davidson a 
tot gas.  7

En ruta  
Ruta per tres 
comarques 
segons la 
seva horta 
i fleca.  2-3

Agenda 
Festival per 
viure a l’estil 
medieval a 
Vilassar  
de Dalt.  7

OCI I VISTES 
D’HOTELS 
Proposem conèixer algunes de les terrasses 
d’hotels de Barcelona amb millors vistes 
panoràmiques de la ciutat. Aquests miradors 
urbans s’acompanyen d’una oferta 
gastronòmica, musical i de relaxament  
a la vora de piscines i barres. 

Piscina i barra de bar de la terrassa de l’hotel Catalonia Barcelona Plaza, que obre aquest espai al públic per primer cop en molts anys. 
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En ruta Comarques

oci.Cat

RUTA PELS SABORS 
GASTRONÒMICS  
DE L’ESTIU  

Les comarques del Maresme i del Vallès Occidental 
i Oriental són riques en patrimoni agroalimentari  � 

En destaquen tomàquets, mató, coques i mongetes 
� Són font de tradició, d’alta qualitat i innovació

XARXA  
PRODUCTES 
DE LA TERRA 

DE LA 
DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA

PURI CARO 
ocicat@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Les comarques barcelonines del Ma-
resme, el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental són terra de fruits de l’horta 
com tomàquets o mongetes i de ma-
tons i productes de la fleca que per si  
mateixos donen forma a visites i rutes 
amb la gastronomia de qualitat i proxi-
mitat com a comú denominador. 
Aquests recorreguts els proposa la Di-
putació de Barcelona per fer valdre el 
juliol gastronòmic arrelat al nostre te-
rritori. Uns 50 productes agroalimenta-
ris dels gairebé 3.000 que formen la Xar-
xa de Productes de la Terra han estat 
distingits amb l’etiqueta de producte 
singular. Aquesta denominació  reco-
neix el producte per la seva alta quali-
tat, tradició o innovació, i per les carac-
terístiques que el fan únic.   

� HORTA I FLECA DEL MARESME 

Tomàquet pometa. És l’ingredient es-
trella d’un dels plats més suculents i 
frescos de l’estiu: les amanides. La co-
marca del Maresme conrea diverses 
varietats de tomàquets. La més reco-
neguda per la seva alta qualitat és el 
tomàquet pometa, que és ideal per 
amanir. No té cap punt d’acidesa i 
quan està madur, agafa un color ver-

mell intens sense taques ni solcs. La 
irrupció de les varietats híbrides, més 
productives, van reduir al Maresme 
el conreu del tomàquet pometa. Però 
des de fa uns anys s’està recuperant 
la seva producció, tot i que encara li-
mitada. Diversos productors locals es-
tan apostant per aquest producte 
autòcton i nombrosos restaurants ma-
resmencs estan incorporant aquest 
tomàquet a la seva oferta gastronòmi-
ca. Igualment, els establiments de la 
comarca el comercialitzen cada cop 
més. A Calella de Mar ho fa Can Gines-
ta i a Cabrera de Mar El Sindicat de Ca-
brera de Mar i Horticultura Noes C.P.  

Els tomàquets del Maresme tenen 
una jornada gastronòmica pròpia, que 
comença el 23 de juliol i s’estén fins 
al 30 d’agost. Restaurants i productors 
de la comarca ofereixen receptes amb 
tomàquet. Aquesta és una bona mane-
ra de conèixer una mica més localitats 
com Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Argentona, Cabrils, Caldes d’Estrac, 
Canet de Mar, Mataró, Òrrius, Pineda 
de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de 
Mar, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar 
de Dalt o Vilassar de Mar.  
Cirera d’en Roca. Aquesta fruita està 
molt arrelada a la vila d’Arenys de 
Munt. La varietat es va introduir a la 

població a finals del segle XIX provi-
nent de l’Empordà. La van traslladar 
dos germans anomenats Roca de cog-
nom que la van portar al municipi i li 
van donar nom. La seva qualitat és su-
perior a l’habitual. El clima i el sòl de la 
zona són elements que li han donat un 
caràcter propi a aquesta varietat de ci-
rera, que actualment està reconeguda 
com una perla gastronòmica de la co-
marca. Es pot trobar fàcilment tant al 
mercat d’Arenys de Munt com als co-
merços i locals pròxims.  
Coca de Llavaneres. És el dolç de re-
ferència de Sant Andreu de Llavaneres. 
Està elaborat amb pasta de full farci-
da de crema  i recoberta de pinyons i 
massapà. El seu origen es remunta a 
la celebració de les revetlles de Sant 
Joan i, amb el pas dels anys, s’ha incor-
porat a taula a moltes altres celebra-
cions. Les pastisseries de la població 
venen aquesta coca tot l’any com a 
postres.   

� VALLÈS ORIENTAL 

Els tomàquets pometa també són la va-
rietat de tomàquet més reconeguda de 
la comarca pel seu gust, aroma, textu-
ra i per la persistència del seu sabor. Se-
gons el poble que es visiti, una varie-
tat és més popular que les altres, i vice-
versa.  
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Tomàquet Rosa ple de l’Etern. La se-
va tonalitat rosada i la seva dolçor són 
els seus trets distintius. Són tomàquets 
adients tant per amanir com per fer sal-
ses i ben dolços per fer confitura.  
Tomàquet pometa. Igual que al Mares-
me, al Vallès Oriental són els més apre-
ciats. La seva carn és especialment bo-
na per ser el centre d’amanides fres-
ques d’estiu. 
Tomàquet tardà o tres cantons. És 
una varietat local de Riells i una bona 
elecció per fer amanides i salses, com 
passa amb el tomàquet pometa.  
Tomàquet cor de bou. El seu gust és 
més aviat dolç. La seva forma de cor el 
fa ideal per decorar els plats i fer con-
fitures i salses atractives. 

L’Associació Llavors Orientals de la 
comarca i altres productors locals fa uns 
anys que volen recuperar varietats de 
tomàquets del Vallès antigues i promou-
re el seu consum. Ja s’han recuperat gai-
rebé una dotzena de varietats, que es tro-
ben inclosos a la carta dels restaurants 
de cuina local. També es poden comprar 
per fer-los servir a la cuina de casa. El 
14 de juliol se celebren les Jornades Gas-
tronòmiques del Tomàquet del Vallès. En 
aquesta trobada, productors i restaura-
dors donen a conèixer els tomàquets es-
mentats amb menús que potencien la 
seva singularitat. Per trobar els 

tomàquets típics de la comarca es poden 
visitar el Molí d’en Vendrell S.C.P. i la 
Catxaruda a Santa Eulàlia de Ronçana; 
La Verdulagas C.P. a les Franqueses del 
Vallès; l’Espigall a l’Ametlla del Vallès; 
el Mercat Local de Sant Antoni de Vila-
major; el local de Sebastià Puigdueta Pa-
ñach a Caldes de Montbui; Tarpuna a 
Llinars del Vallès i Teresa Forns Girbau 

(Les Rassades) a Bigues i Riells.  
Mongetes. Un altre dels productes sin-
gulars protagonistes del juliol al Vallès 
Oriental. La comarca ha estat tradicio-
nalment terra de conreu de llegums i 
actualment es cultiven una vintena de 
varietats de mongetes. Moltes tenen  
una producció reduïda però els pro-
ductors locals aposten fortament per 
reintroduir algunes varietats com a part 
de la Xarxa de Productes de la Terra. Les 
mongetes vallesanes més reconegudes 
són la varietat avellaneta blanca, la de 
la neu, la rènega negra, l’ull de perdiu 

i la paretana. Entre les mongetes ten-
dres, es troben la llaminera, la perona 
de la Garriga i la mongeta lila. La lla-
minera és molt apreciada per la seva 
dolçor i absència de fils. La perona 
compta amb una major implantació 
per la seva elevada productivitat men-
tre que la mongeta lila es cultiva al Va-
llès des de fa més de 60 anys. A Riells del 
Fai encara es produeix.  

Per trobar-les, cal apropar-se al Ce-
ller d’en Jordi de Vilanova del Vallès; al 
Molí d’en Vendrell S.C.P. i La Carxaruda 
de Santa Eulàlia de Ronçana; L’Associa-
ció Agroecològica de Gallecs, SAT i Raul 
Molist Sanz de Mollet; La Verdulagas 
C.P. de Les Franqueses; L’espigall de 
l’Ametlla; Manel Oliveras Pujades de 
Canovelles; al Mercat Local de Sant An-
toni de Vilamajor;  Sebastià Puigdueta 
Pañach de Caldes de Montbui; Tarpu-
na de Llinars del Vallès o a Les Rassades 
de Bigues i Riells. En tots aquests esta-
bliments donen detalls per saber qui-
nes varietats interessen més al client 
per incorporar-les als seus menús dia-
ris i casolans.  
Mató de Caldes. Són postres artesanes 
de gran qualitat que ofereixen bona 
part dels restaurants de Caldes de 
Montbui. Estem davant d’un formatge 
fresc, suau i dolcenc, fet a partir de llet 
de cabra o d’ovella. S’acompanya de 

mel i nous o melmelada.  
Borregos de Cardedeu. Típics de Car-
dedeu. La seva massa a base de farina, 
sucre, mantega, ous i matafaluga o ai-
guardent serveix per fer barres primes i 
allargades que es dauren al forn. En 
ser trossejades, i sent pastes dures, es 
menja amb llet o vi dolç. S’elaboren des 
de fa més de 200 anys i es poden degus-
tar a pastisseries com la Sant Llehí de 
Sant Antoni de Vilamajor. 

� VALLÈS OCCIDENTAL  

DOP del ganxet. És la mongeta amb 
més fama del país i de les de més quali-
tat del món. El seu sabor recorda suau-
ment al de la castanya o el moniato. Te-
nen forma arronyonada, amb un 
ganxet a un dels extrems, que li dóna 
nom. A Sabadell es troben a Can Bros, a 
Castellar del Vallès a Gercasa, SCP i a 
Ullastrell, al Celler Vitivinícola.  
Mató d’Ullastrell. Formatge fresc ela-
borat artesanalment a peu del massís  
de Montserrat amb una textura aconse-
guida a partir de llet de cabra. 

oci.Cat

* OCIpèdia

COL·LECTIU 
CUINAVO 
Dedicat a 
promoure la 
cuina vallesana 
(www.cuinavo. 
cat). És una 
agrupació 
voluntària de 
cuiners i 
restaurants del 
Vallès Oriental i  
una plataforma 
que promou i 
difon les virtuts i 
singularitats de 
la cuina 
vallesana. 

� � � 

XARXA 
PRODUCTES 
DE LA TERRA 
Agrupació 
voluntària d’ens 
locals d’àmbit 
supramunicipal, 
amb el suport de 
la Diputació de 
Barcelona,  que 
es va constituir 
el 2010. La 
finalitat és 
enfortir el teixit 
empresarial 
d’aquest sector 
a la província de 
Barcelona. 

� � � 

GERMANS 
ROCA  
Van ser els 
introductors de 
la cirera d’en 
Roca a la vila 
d’Arenys de 
Munt. Ho van fer 
a finals del segle 
XIX des de 
l’Empordà.

50 
productes  agroalimentaris dels gairebé 3.000 
que formen la Xarxa de Productes de la Terra han 
estat distingits amb l’etiqueta de producte singular

Trobareu totes les propostes a:  

http://productesdelaterra.diba.cat 

        @economieslocals 

        diputaciodebarcelona

+

Varietats  de 
tomàquets, mató o 

mongetes de 
proximitat.FOTOS: 

MARGA CRUZ / C.C. 

VALLÈS ORIENTAL
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En ruta +Barcelona

PURI CARO 
ocicat@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Són autèntics miradors a la ciutat, que 
n’ofereixen vistes inèdites de l’urbs, 
amb l’atractiu afegit de disposar d’una 
atractiva oferta gastronòmica, d’oci i de 
piscina.Les terrasses d’hotels de Barce-
lona són un valor en alça de l’estiu. En 
proposem descobrir-ne una desena: 

�  RUTA D’ALÇADA 

1Hotel Barceló Raval. Un oasi enmig de 
la Rambla del Raval on gaudir d’una 

panoràmica de 360 graus d’aquesta zo-
na de Barcelona. L’onzena planta de 
l’hotel Barceló Raval és un lloc ideal des 
d’on contemplar, còctel en mà, com 
es pon el sol a la ciutat. Des d’aquesta 

terrassa privilegiada es poden veure al-
guns dels monuments més em-
blemàtics dels barris de Ciutat Vella, 
el Gòtic i l’Eixample: les Rambles, el 
castell de Montjuïc, la torre de Cala-
trava de Montjuïc... Grans prismàtics 
estratègicament col·locats en la planta, 
de base circular, permeten gaudir de les 
vistes d’aquest mirador urbanita que es 
completa amb una piscina climatitza-
da, gandules i servei de bar amb una 
dotzena de còctels a la carta (Rambla 
del Raval, 17-21; Oberta de dilluns a 
diumenge de les 18.00 a les 01.00 hores; 
www.barcelo.com/Raval). 

2Hotel Catalonia Barcelona Plaza. Un 
dels edificis més emblemàtics de la 

Plaça d’Espanya i de la ciutat. Per pri-
mer cop en molts anys obre al públic 

la seva terrassa, amb immillorables vis-
tes sobre la plaça i la Font Màgica de 
Montjuïc i el seu conjunt monumen-
tal (Plaça d’Espanya, 6-8; www.catalo-
niabcnplaza.com).  

3Hotel Claris. L’aposta de la seva te-
rrassa implica oferir una terrassa 

amb un restaurant renovat, piscina a 
l’aire lliure i solàrium. La decoració mi-
nimalista i d’aire eivissenc emmarca 
unes espectaculars vistes de Barcelona. 
De nit, l’espai es vesteix de chill out i 
ofereix una carta de còctels refrescants 
que també ha estat renovada. Aquest 
hotel del grup Derby Hotels Collection 
presumeix de ser el primer que va obrir 
la seva terrassa al públic, coincidint 
amb l’inici de l’estiu, ara fa 23 anys (Pau 
Claris, 150; Horari: de les 11.00 a les 

02.00 hores; www.hotelclaris.com).  

4Hotel Jazz. La piscina es troba a la 
vuitena planta de l’hotel, envoltada 

d’una àmplia terrassa i d’unes molt bo-
nes vistes panoràmiques de l’entorn,al 
peu de la Plaça Universitat. (Pelai, 3; 
www.hoteljazz.com). 

5Hotel Hilton Diagonal Mar (Puro 
Beach). L’exclusiu hotel acull des del 

passat mes de maig les instal·lacions de 
Purobeach Barcelona, una invitació al 
relaxament en un ambient privilegiat. 
La seva terrassa té fabuloses vistes al 
Mediterrani i està oberta fins al 13 de 
setembre de les 10 del matí fins a les 
11 de la nit. Té serveis d’spa, piscina, 
gandules i llits balinesos, carta de còc-
tels clàssics, begudes Premium, i una 
àmplia oferta gastronòmica basada en 

Ja sigui de dia, per gaudir de piscines amb vistes o de terrasses on refrescar-se i gaudir de la gastronomia. O de nit, per ballar mentre es  
té Barcelona als peus, l’opció de passar temps d’oci a l’estiu a una terrassa d’hotel és cada cop més popular entre barcelonins i visitants. 

10 RAONS PER PUJAR A UNA TERRASSA D’HOTEL

Sobre aquestes 
línies, una parella 
gaudeix del capvespre 
des de la terrassa de 
360 graus del modern 
i emblemàtic Hotel 
Barceló Raval, ubicat 
a la Rambla del Raval. 
FOTOS: ARXIU

1
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zona de piscina, chill out i còctels (Tra-
falgar, 30; www.yurbban.com). 

8B Hotel. La B-Pool és la piscina amb 
les millors vistes a la plaça d’Es-

panya, amb permís de l’Hotel Catalonia 
Barcelona Plaza i de la piscina interior 
del gimnàs Metropolitan del centre co-
mercial Les Arenes. El bar ofereix ta-
pes  i la terrassa té solàrium i gandu-
les. (Gran Via, 389-391; www.b-ho-
tel.com). 

9Hotel 1898. La terrassa d’aquest hotel 
de les Rambles, amb 10 anys 

d’història, estrena aquest estiu un nou 
mirador. La Isabella, amb vistes de 360 
graus a Barcelona, permet descobrir 
la ciutat a vista d’ocell. La reforma in-
clou una barra mirador. La zona de res-
taurant permet degustar propostes gas-

tronòmiques elaborades amb produc-
tes frescos i de qualitat del proper Mer-
cat de la Boqueria. De nit, el Sunset 
Lounge ofereix una elaborada carta de 
còctels, amb el Flor de Isabela com a 
protagonista (La Rambla,109; www.te-
rraza-laisabela.com i www.ho-
tel1898.com). 

10Atic Hotel Pullman Barcelona 
Skipper. El programa d’estiu de 

la terrassa Atic, amb excel·lents vistes al 
Mediterrani, estarà protagonitzada pels 
espectacles musicals. Totes les nits de 
divendres i de dissabte,fins al 29 
d’agost, començaran a aquest enclava-
ment d’oci i relax amb les sessions Dj de 
downtempo (Avinguda del Litoral, 10; 
w w w . p u l l m a n - b a r c e l o n a -
skipper.com/es).

tres destinacions: el Marroc, Miami i 
Melbourne. Aquest hotel ubicat a Dia-
gonal Mar celebra enguany el seu 10è 
aniversari (Taulat, 262-264; De les 10.00 
a les 23.00 hores; www.hiltondiagonal-
marbarcelonahotel.com). 

6Majestic Hotel & Spa. La Dolce Vitae, 
la terrassa panoràmica oberta al Pas-

seig de Gràcia de l’emblemàtic Hotel 
Majestic, permet tocar amb la mirada 
algunes de les grans icones arquitec-
tòniques barcelonines, com la Sagra-
da Família, la Casa Batlló o la Torre 
Agbar. El xef Nandu Jubany ha renovat 
la carta gastronòmica de La Dolce Vitae 
amb delicatessen, com ara el biquini de 
trufa i pernil Joselito o els oreos de par-
mesà. També s’ha obert una barra 
d’amanides César, preparades al mo-

ment ial gust del client. De nit, la carta 
de còctels i vins competeix amb el 
Champagne Ruinart. La Playa del Ma-
jestic està oberta fins al 31 d’agost, igual 
que la piscina de la terrassa. És un ser-
vei de trasllat privat en cotxe de luxe 
al Beachclub Tropical de Gavà Mar, 
amb accés al club, a les gandules i a les 
tovalloles. En aquest històric hotel ubi-
cat en un edfici neoclàssic del Passeig de 
Gràcia es va allotjar l‘escriptor Ernest He-
mingway o el poeta Antonio Machado. 
Des de la seva obertura l’any 1918 perta-
ny a la família Soldevila-Casals (Pg de 
Gràcia, 68-70; www.hotelmajestic.es). 

7 Yurbban Trafalgar Hotel.Aquest nou 
hotel es suma a la llista oferint unes 

vistes de Barcelona de 360 graus fins 
fa poc desconegudes pel gran públic. Té 

* OCIpèdia

‘LOUNGE’ 
Estil musical 
ambiental que 
és una variació 
del jazz, 
coneguda des de 
la dècada del 
1950, de ritmes 
suaus i d’una 
instrumentació 
poc carregada.  
És molt emprat 
en ambients  
d’oci i descans 
chill out (de 
relaxament). 

� � � 

MIRADOR 
Galeria exterior, 
balcó tancat o 
terrassa que té 
una estructura 
arquitectònica 
que li dota de 
grans vistes a 
l’exterior.Els que 
tenen forma de 
balcó tenen el 
seu origen a les 
antigues 
civilitzacions de 
Mesopotàmia i 
Grècia.  

2
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@NEM-hi Propostes per a la setmana

T&T 
BCN

1 DE JULIOL/8 DE JULIOL: ACTIVITATS
DIMECRES 1 
CINEMA 

CRYPTSHOW FESTIVAL 

Arriba a Badalona la novena edició, i 
la més internacional, del Cryptshow 
Festival, que farà de la ciutat del 
Barcelonès durant cinc dies un 
referent del gènere fantàstic i de 
terror. Hi participen curtmetratges de 
63 països. Participaran en la secció 
oficial 58 produccions premiades a 
diferents festivals internacionals. 
BADALONA. De l’1 al 5 de juliol. www.cryp-

tshow.com.  

 
DIJOUS 2 
MÚSICA 

FESTIVAL DE BLUES 

El millor del panorama nacional i 
internacional de blues s’aplega al 
Festival de Blues de Barcelona del 2 al 
12 de juliol. Els seus concerts són 
gratuïts i el seu esperit obert i 
solidari, amb organització d’actua-
cions a hospitals o presons per 
apropar la cultura a col·lectius que no 
en tenen un accés fàcil. Dijous 2 de 
juliol Honky Two toca amb MA 
Lonesome & Alan Bike al Poble 
Espanyol, dins de les Nits de Blues. 
BARCELONA. Poble Espanyol. Av. Francesc Ferrer 

i Guàrdia, 13. Dia 2 de juliol. A partir de les 20.00 

hores. www.festivalbluesbarcelona.com.  

 
DIVENDRES 3 
FESTIVAL 

DE CULTURA MEDIEVAL  

Vilassar de Dalt acull del 3 al 5 de 
juliol  la quarta edició del Festival 
Vilazari 978, que convida al visitant a 
descobrir l’origen medieval de la vila i 
a participar d’espectacles i activitats 
per a tots els públics. Enguany es 
presenten més de 50 activitats, 
principalment, demostracions 
comentades sobre cavalleria 
medieval, visites guiades teatralitza-
des, campaments medievals i 
demostració d’armament i lluita de 

cavallers, teatre al carrer, concerts, 
activitats infantils, jocs de taula, fira 
d’artesans i un gran sopar i torneig 
de cavallers nocturn. VILASSAR DE DALT. 

Dies 3, 4 i 5 de juliol. www.vilassar.cat.  

 
DISSABTE 4 

MÚSICA 

CANET ROCK 2015 

Torna a Canet de Mar el festival de 
música en català Canet Rock, un 
símbol cultural dels anys setanta, que 
enguany té lloc el dissabte 4 de juliol 
amb les actuacions de Pablo and The 
Appleheads (16 h); Lausana (16.45h); 
Bikimel (17.10h); Cris Juanico 
(17.35h); Projecte Mut (18.10h); Joana 
Serrat (18.45h); Sanjosex entre amics 
(19.25h); Joan Dausà BSO Barcelona 
Nits d’Hivern (20h); La iaia (20.20h); 
Els Amics de les Arts (21.15h); 
Companyia Elèctrica Dharma i 
Comediants (22h); J.M.Mainat canta 
La Trinca (22.45h); La Banda 
Impossible (23.10h); Els Catarres 
(00.50h); La Pegatina (01.55h); 

Lax’n’Busto (03.00h); Oques Grasses 
(04.00h) i Txarango (05.00h). CANET DE 

MAR. Dia 4 de juliol. www.canetrock.cat. 

 
MÀGIA 

AL ZOO DE BARCELONA 

Dins de les activitats de la temporada 
d’estiu, el Zoo de Barcelona presenta 
diverses actuacions del mag Eduard 
Junola amb l’espectacle Els animals 
increïbles. Els assistents podran 
descobrir animals imaginaris i 
màgics que els sorprendran amb 
habilitats inesperades: marietes 
voladores, una puça acròbata, un gall 
escapista o una serp que fa màgia.  
BARCELONA. Zoo de Barcelona. Dissabte 4 de 

juliol a les 12.00 hores, les 12.40 hores i les 13.30 

hores. www.zoobarcelona.cat. 

 
DIUMENGE 5 
CONCERT 

MÚSICA DE CAMBRA 

El cicle Pòdium Internacional 
Matadepera inclòs al Festival 
Internacional de Música de la 
població, presenta un concert temàtic 
de música de cambra. Donen a 
conèixer a un conjunt de músics 
formats a Catalunya i que aprofiten la 
seva experiència com a participants a 
diversos festivals europeus. En 
col·laboració amb el Conservatori del 
Liceu es presenta el projecte 
Cat.Cambra, que entrarà en funciona-
ment a partir de la temporada 2016-
2017. El fil conductor del darrer 
concert és Somiant amb les orelles 
obertes. MATADEPERA. Sala d’actes del Casal 

de Cultura de Matadepera. Dia 5 de juliol. A partir 

de les 22.00 hores. Preu: 10 euros. http://podiumin-

ternacionalmatadepera.weebly.com.  

 
DILLUNS 6 
MÚSICA 

DANIEL BARENBOIM 

Un dels directors d’orquestra més 
estimats ofereix dos concerts 
consecutius al Palau de la Música, 

dilluns i dimarts vinent. Al primer 
programa, el de dilluns, Barenboim 
mostrarà la influència de Wagner 
sobre la música anglesa. BARCELONA. 

Palau de la Música. Dia 6 de juliol (20.30 hores). 

Preu: de 25 a 150 euros. www.palaumusica.cat. 

 
DIMARTS 7 
MOSTRA 

70 ANYS DEL PRIMER FILM 
D’ANIMACIÓ A COLOR 

El Museu del Cinema-Col·lecció 
Tomàs Mallol de Girona commemora 
el 70 aniversari d’El Garbancito de la 
Mancha, el primer llargmetratge 
d’animació en color, amb una 
exposició. La cinta es va produir i 
estrenar a Barcelona amb un 
dibuixant i il·lustrador d’origen 
valencià, Arturo Moreno. Per a la 
realització del llargmetratge es van 
construir uns estudis al barri 
barceloní de Vallcarca en els que van 
treballar prop de 90 professionals 
que van elaborar més de 300.000 
dibuixos. La pel·lícula va ser un èxit 
de públic, de crítica i econòmic i va 
marcar una fita en les produccions de 
cinema d’animació català, espanyol i 
europeu. GIRONA. Museu del Cinema-Col·lec-

ció Tomàs Mallol. Carrer de la Sèquia, 1. Entrada 

lliure. Fins al 24 de gener del 2016. Més 

informació: www.ajgirona.org. 

 
DIMECRES 8 
CINEMA 

A LA FRESCA A TARRAGONA 

L’Espai Jove La Palmera de Tarrago-
na ofereix dins del cicle de cinema a 
la fresca De fronteres a murs la 
projecció de la pel·lícula The Visitor 
de Thomas McCarthy. El Walter és 
un professor universitari nord-ame-
ricà que es creua en la vida d’una 
parella de migrants il·legals que 
viuen al seu apartament de 
Manhattan. A poc a poc creixerà 
l’amistat entre Walter i el jove sirià 
Tarek. TARRAGONA. Espai Jove La Palmera. 

Plaça Imperial Tarraco, 1. Dia 8 de juliol. A les 

22.00 hores. www.tarragona.cat.

� ESTIU A LA COMARCA 
DE LA SELVA 
@@turismeshs:  Agafa 
l’agenda i anota’t els 
actes! Descobreix 
#SantHilari aquest mes 

de juliol! SANT HILARI 

SACALM. www.santhilari.cat. 

� FESTA MAJOR DE VIC 
@OsonaTurisme: Els dies 
previs al 9 de juliol, #Vic 
comença a celebrar els 

primers actes de la seva 
festa major.VIC. www.vic.cat. 

� FESTA MAJOR 
DEL CARMEL 
@FMCarmel:  Festa major 
del carmel #fmcarmel15 

del 3 al 12 juliol @bcn_hg, 
cent actes per tothom 
BARCELONA. www.bcn.cat. 

� PALOL DE REVARDIT 
@ajPalol: Exposició de 
pintures de Margarita Ros 

Noguer al castell de Palol 
de Revardit. Dia 4 de juliol 
dins els actes de «Nit i Dia 
de Misteri». PALOL DE 

REVARDIT. www.palol.cat. 
� MULLA’T PER 

L’ESCLEROSI  
@PAMERipollet:  El  
diumenge 12 de juliol, 
Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple! RIPOLLET. 

www.ripollet.cat.

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� 080 BARCELONA FASHION. Estadi Olímpic. 
Fins al 3 de juliol el 080 Barcelona Fashion  fa 

estada a l’ Estadi Olímpic Lluis Companys. Bus: es pot 
agafar la línia 150 (Pl. Espanya - Castell de Montjuïc). 
També funciona un servei especial d’autobusos entre el 
recinte i la plaça d’ Espanya. Metro: es pot baixar a 
l’estació Paral·lel (L2 /L3) i enllaçar amb el funicular de 
Montjuïc.  

 
AFECTACIONS A L’ESPAI PÚBLIC 
 
� TALLS DE TRÀNSIT. Sant Adrià del Besòs. 

Calçada restringida  a la carretera B-10 a Sant Adrià del 
Besòs, en el tram comprès entre el quilòmetre 3,5 al 7 en 
direcció Llobregat. Barcelona. Calçada restringida a la 
carretera B-23 en el tram des del quilòmetre 0 a l’11, en 
ambdós sentits de la marxa. Més informació al web 
municipal http://com-shi-va.lameva.barcelona.cat.

MOTOR 

UN IMPERDIBLE PER ALS 
AMANTS DE LES HARLEYS 

La setena edició de l’esdeveni-
ment urbà de Harley Davidson a 
Europa més gran d’Europa, el 
Barcelona Harley Days, escalfa 
motors a Barcelona. Fira de 
Barcelona acull la trobada del 3 
al 5 de juliol, amb activitats 
gratuïtes, exposició de Harleys, 
concursos, concerts, rutes 
guiades i una gran desfilada de 
banderes que l’any passat va 
reunir més de 12.000 motoristes 
pels carrers de Barcelona. 
Enguany participa com a novetat 
la històrica Harley Davidson 
model JD 1928, restaurada i 
adquirida per l’Ajuntament per a 
la Guàrdia Urbana. BARCELONA. Fira 

de Barcelona. Del 3 al 5 de juliol. Divendres i 

dissabte de les 11.00 a les 02.00 hores i 

diumenge fins a la mitjanit. www.barcelo-

naharleydays.com.

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

Han col·laborat en aquest número. 
David Velasco (redactor en cap de 
disseny), Laura R. Medina (disseny), 
Puri  Caro (agenda i redacció)  i Xavier 
Pons (distribució).
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