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CULTURA 
DE MAR 
Diferents poblacions catalanes compten amb 
museus dedicats al mar en les seves vessants 
més variades. Aquest ric patrimoni museístic 
s’agrupa en la Xarxa de Museus Marítims de la 
Costa Catalana, que aplega joies com ara el 
Museu de l’Anxova i de la Sal de L’Escala.

Una de les estampes típiques de la Festa de la Sal, que commemora el III centenari de la construcció de l’Alfolí de la Sal, magatzem on arribava la sal per mar a L’Escala. El 2014 va tenir lloc el 20 de setembre. FOTO: MMB
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En ruta Comarques

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

20minutos 

Alguns dels valors més preuats de Ca-
talunya es troben a les seves costes. El 
patrimoni marítim i la seva riquesa 
històrica i cultural donen identitat a una 
terra bressolada pel Mediterrani. Els pai-
satges, indrets, elements i gent de mar 
constitueixen tot un llegat preservat per 
museus, arxius i  biblioteques. També es 
troba cuidat per entitats, associacions i 
col·lectius, com ara la Xarxa de Museus 
Marítims de la Costa Catalana, que va 
néixer l’any 2007 per a promoure la pro-
tecció del patrimoni marítim, impulsar 
el seu estudi, contribuir a la seva difu-
sió i sensibilitzar la societat de la seva 
importància com a part integrant de la 
nostra cultura i la nostra història.  

�  BARCELONA 
El Museu Marítim de Barcelona. El Museu 
Marítim de Barcelona (MMB) lidera l’es-
tructura de la Xarxa de Museus Marítims 
de la Costa Catalana des de fa set anys. 
Inicialment, institucions i entitats s’ha-
vien agrupat l’any 1990 en La mar de 
museus per tal de treballar en el camp de 
la gestió del patrimoni i la cultura ma-
rítims a Catalunya. 
       Situat a les antigues Drassanes Reials 
de Barcelona, ocupa un edifici singular 
d’estil gòtic tardà. Entre els fons que 
conserva, cal destacar les col·leccions de 
models de vaixells, instruments nàutics, 
exvots, pintura marítima, mascarons, 
cartes nàutiques i la rèplica de la Gale-
ra Reial de Joan d’Àustria, que va parti-
cipar en la batalla de Lepant.  

La Xarxa de Museus Marítims de la 
Costa Catalana protegeix el patrimoni 
del mar �  Museus, arxius i biblioteques 
preserven aquesta vocació, 
cultura i forma de vida �   

El Museu Marítim de 
Barcelona lidera la Xarxa.

MUSEUS 
MARÍTIMS 

BUSSEJANT EN ELS MUSEUS DE MAR

Salvament Marítim a Sant Feliu de Guíxols 
(a dalt). Vaixell a Barcelona (a l’esquerra). 
Taller de vaixells (a la dreta). Museu del Mar 
a Lloret de Mar (a baix). FOTO: MMB. 
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El Museu del Port fa 15 anys que es va 
obrir al públic. Durant aquest temps  
l’han visitat més de 255.000 persones. 
(Carrer d’Anselm Clavé, 2 de Tarrago-
na;www.porttarragona.cat). 

�  SANT FELIU DE GUÍXOLS 
Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols. 
Com a part dels 14 museus que confor-
men la Xarxa de Museus Marítims de la 
Costa Catalana, el Museu d’Història de 
Sant Feliu de Guíxols, dins el conjunt 
monumental del Monestir de Sant Feliu, 
explica l’evolució de la ciutat. S’hi mos-
tra part dels fons arqueològics, artís-
tics, marítims i industrials de la zona. 

El museu compta, a més, amb una 
subseu dedicada al Salvament Marítim 
dins la mateixa estació de salvament de 
Sant Feliu de Guíxols. Aquest disposa 
d’una caseta equipada al Fortim, datat 
del 1890, un canó llança-caps Dawson, 
del mateix any, el bot de salvament Mi-
quel Boera amb el seu corresponent ca-
rro-varador i una diversitat de comple-
ments més. Tots aquests objectes es po-
den veure aquests dies al seu 
emplaçament original (Carrer Monestir, 
s/n, Sant Feliu de Guíxols; 
www.guixols.cat/museu). 

�  L’ESCALA 
Museu de l’Anxova i de la Sal. L’Escala, a 
Empúries, ha conservat, al llarg dels se-
gles, una indústria que li ha donat fa-
ma arreu del món: la salaó d’anxoves. 
El Museu de l’Anxova i de la Sal mostra 
la història de la pesca i de la salaó de peix 
blau, des del segle XVI fins a l’actuali-
tat, i submergeix als visitants en un 

temps, un patrimoni i uns coneixements 
molt particulars de la costa catalana. El 
Museu disposa d’una sala d’audiovi-
suals, conferències i espectacles, així 
com de sales d’exposició permanent i 
temporals, sala de consulta i tallers, ru-
tes i visites culturals i literàries, i venda 
de pots d’anxova (Avinguda Francesc 
Macià, 1 de L’Escala; www.museude-
lanxovaidelasal.blogspot.com). 

�  PALAMÓS 
Museu de la Pesca de Palamós. Els pesca-
dors de Palamós i el món pesquer en 
general constitueixen una imatge 
simbòlica de la cultura històrica del 
municipi. Fora del moll, el Museu de 
la Pesca, únic a la Mediterrània en la se-
va especialitat, presenta el passat, el 
present i el futur de la pesca, a través de 
la seva exposició permanent i d’un con-
junt d’activitats vinculades al món ma-
rítim i pesquer de la Costa Brava.  

A més, hi ha el taller de l’Espai del 
Peix, que ofereix als visitants una promo-
ció i difusió de la cuina marinera tradi-
cional i els productes pesquers del port 
de Palamós. Especialment, aquest espai 
reivindica i fa pedagogia d’aquelles 
espècies poc cotitzades, però amb un alt 
valor culinari i gastronòmic. (Zona Por-
tuària, s/n de Palamós; www.museude-
lapesca.org).

Una nena al Museu de la Pesca de 
Palamós (a dalt). El far de la Banya (a 
l’esquerra). Festa de la Sal a Cambrils (a 
baix). FOTO: MMB. 

PATRIMONI 
MOBLE 
Segons l’Unesco, 
és patrimoni 
moble tots 
aquells béns 
movibles que 
expressen la 
creació humana 
amb un valor 
arqueològic, 
històric, artístic 
o tècnic.  

� � � 

PATRIMONI 
IMMOBLE 
Tots aquells 
béns materials 
no movibles, 
com ara els 
monuments, 
obres 
arquitectòniques 
o jaciments 
arqueològics.  

� � � 

DRASSANES 
REIALS 
Les Drassanes 
Reials de 
Barcelona, 
edifici on s’ubica 
el Museu 
Marítim de 
Barcelona, són el 
monument 
històric més 
representatiu de 
la façana 
marítima de la 
ciutat i un dels 
més importants 
en construcció 
naval de la 
Mediterrània. 

� � � 

PAILEBOT 
STA EULÀLIA 
El primer vaixell 
històric que el 
Museu Marítim 
de Barcelona va 
recuperar, 
restaurar i 
retornar a 
l’aigua va ser el 
pailebot Santa 
Eulàlia. Deu anys 
després de la 
seva avarada, ha 
navegat per tota 
la Península 
Ibèrica i la 
Mediterrània. 

* OCIpèdia

El museu disposa també d’una exten-
sió a l’aigua, el pailebot Santa Eulàlia, 
embarcació construïda el 1918 i que, ac-
tualment, és considerat el buc insígnia 
de la ciutat. Tots aquests elements que 
conformen els fons del museu reflectei-
xen la història marítima catalana i aju-
den a comprendre millor la història ma-
rítima del nostre territori. 

Pel que fa a les Drassanes, van ser ca-
talogades, el 1976, com a Monument 
Històric-Artístic per la seva rellevància 
històrica en la construcció de vaixells.  El 
2006, el Museu Marítim va ser declarat 
Museu d’Interès Nacional.  

La seva construcció es va realitzar en 
una primera etapa entre els anys 1283 i 
1328 i una segona que es va allargar fins 
al 1390. Posteriorment, s’han realitzat re-
formes i ampliacions, mantenint la seva 
base i estructura original. A partir de 
l’any 1985, es van portar a terme nous 
canvis d’ampliació pels arquitectes Es-
teve i Robert Terrades, passant dels 4.000 
metres quadrats de l’any 1941 als 10.000 
metres quadrats, dedicats a exposició, 
1.500 a serveis i 2.200 a jardins. 

D’altra banda, hi han diverses expo-
sicions en marxa, com ara 7 vaixells, 7 
històries que mostra alguns dels models 
de vaixell més destacats del Museu, des 
de navilis fins a portacontenidors.  

Per la seva banda, la Ona-Ola-Wave 
és una exposició sobre  la història del 
surf català,amb un recull dels millors 
llocs de la nostra costa per practicar-lo 
i amb una explicació detallada de com 
s’agafen les onades més grans del món 
(Avinguada de les Drassanes s/n de Bar-
celona. www.mmb.cat). 

�  TARRAGONA 
Museu del Port de Tarragona. Un recorre-
gut per la història del port des que els ro-
mans hi desembarcaren fins a l’actua-
litat. També hi són representades les di-
ferents tipologies de port: comercial, 
pesquer i esportiu. Per tant, el museu re-
presenta la vida als molls, els tipus de 
pesca, les activitats esportives, les em-
barcacions i les mercaderies vincula-
des a la mar tarragonina. 

L’any 2000, l’Autoritat Portuària de 
Tarragona va posar en marxa una nova 
activitat cultural que es plasmaria en el 
Museu del Port. L’ús ciutadà i cultural 
que tenia el Moll de Costa sustentava la 

idea i la ubicació d’aquest espai. Amb 
el temps, el museu ha anat recuperant i 
salvaguardant el patrimoni marítim i 
portuari de la costa de Tarragona.  

L’any 2003 es va ampliar l’oferta mu-
seística amb la incorporació del far de la 
Banya per tal de mostrar una col·lecció 
permanent d’objectes relacionats amb 
els senyals marítims. Es tracta de l’únic 
testimoni dels fars metàl·lics instal·lats a 
la desembocadura del riu Ebre i que ja es 
va bastir a final del segle XIX. 

Trobareu totes les propostes a:  

http://museusmaritims.mmb.cat 

        @MuseuMaritim 

        MuseuMaritimdeBarcelona

+

255.000   
persones han visitat el Museu del Port de 
Tarragona durant els darrers 15 anys, des que es 
va obrir al públic.
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En ruta +Barcelona

Peça de Lois 
Patiño  Estratos 
de la Imagen, 
(2015). 
FOTO: LOIS PATIÑO / 

MACBA

EL CURS DE LA VIDA 
EN 13 ESPAIS 
El MACBA presenta una exposició que aplega prop de 50 obres de  
40 artistes �  ‘Espècies d’espais’ pren el títol del llibre homònim de 
Georges Perec �  La mostra és una reflexió sobre el concepte d’espai

mentació artística sobre el concepte 
d’espai que es planteja el muntatge 
d’una exposició des d’un punt de vista 
diferent. L’accés a la mostra, de reco-
rregut totalment lliure i sense un ordre 
preestablert, es fa a través de peces d’ar-
tistes com Ignasi Aballí, Daniel Steeg-
man Mangrané o Lucio Fontana.  

Les obres, segons Montornés, han es-
tat escollides en funció de com podien 
aportar dades sobre l’espai, a la vegada 
que va deixar clar que es podrien es-
tablir vincles entre elles, gràcies a les por-
tes i les finestres. El dispositiu de l’ex-
posició fragmenta la sala destinada a 
l’esfera privada en diversos cubicles i 
deixa lliure la sala que representa l’àm-
bit públic. Cadascun dels comparti-
ments que representen l’àmbit privat 
conté obres de diversos orígens i tècni-
ques artístiques que remeten als dife-
rents espais on es desenvolupa la nostra 
vida més íntima. A més, i de la mateixa 
manera que el llibre de Perec no defineix 
tots els espais amb la mateixa extensió 
i intensitat, a l’exposició aquests no es-
tan representats pel mateix nombre d’ar-
tistes ni d’obres.  

Més enllà de les sales destinades a 
l’exposició, es pot trobar una interven-
ció específica de l’artista catalana Luz 
Broto que relaciona l’interior del Museu 
amb l’exterior a través d’un forat ubicat 
a l’escala que connecta les diferents 
plantes (MACBA. Plaça dels Àngels, 1. 
Des d’avui dia 15 de juliol fins al pròxim 
31 de gener de 2016; Preu de l’entrada 
general: 10 euros; Més informació al web 
www.macba.cat).

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

20minutos 

Explicava l’autor francès Georges Pe-
rec al seu llibre Espècies d’espais que 
l’ésser  humà té una noció física del con-
cepte d’espai, transitant-lo i ordenant-
lo segons les seves necessitats materials. 
D’acord amb aquesta interpretació, Fre-
deric Montornés va agafar com a punt 
de partida aquesta obra per a construir 
una exposició que busca reflexionar so-
bre diverses concepcions de l’espai.  
        El MACBA presenta Espècies d’espais, 
una exposició que aplega prop de 50 
obres de 40 artistes que plantegen un 
debat sobre els conceptes d’espai privat, 
en aquest cas, la pàgina, el llit, l’habita-
ció, l’apartament, l’immoble, el carrer 
o el barri; i l’esfera pública: la ciutat, el 
camp, el país, Europa, el món i l’espai ex-
terior. En aquesta línia, la mostra pren el 
títol del llibre homònim de Georges Pe-
rec, que ha estat el «manual d’instruc-
cions per a Montornés, tot i que ell deixa 
clar que no es tracta d’una exposició 
«ni de Perec, ni sobre el seu llibre» i, re-
marca, que «es tracta de fer servir el seu 
llibre perquè l’exposició s’ordeni». 
     D’aquesta manera, dues grans sales 
del Museu es transformen en 13 espais, 
creats en consonància amb els capítols 
en què Perec articula el seu llibre. L’ex-
posició compta amb tot tipus de pro-
duccions, algunes d’específiques, d’al-
tres provinents de col·leccions públi-
ques i privades, i d’altres del fons de la 
Col·lecció MACBA. Per tant, Espècies 
d’espais és un exercici de reflexió i docu-
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XAVIER GARCIA  
Director del Servei Terapèu-
tic de Cel Obert ( 93 311 69 
05, celobert@cel-obert.com) 

SI VOLEM AJUDAR 
Estem en temps de vacances, de 
descans i de compartir temps amb els 
fills, encara que la majoria hem de fer 
acrobàcies per aconseguir que els 
nostres nens i nenes estiguin cuidats 
els dies que treballem. Hi ha persones 
que no tenen la possibilitat, persones 
amb recursos precaris i sense suport 
social de cap mena, amb fills a càrrec 
seu, que tenen moltes dificultats per 
sortir-se’n. No poden deixar la seva 
feina, l’únic suport familiar, i  els hi és 
impossible compaginar-la, amb 
l’atenció adequada dels fills. L’Ajunta-
ment de Barcelona, disposa d’un servei 
molt interessant, que dóna resposta a 

aquestes 
famílies. És el 
Servei de Famílies 
Col·laboradores, 
que cerca 
famílies que 
ofereixen un 
temps concret, 
aquell del que 
disposen, per 

cuidar infants, quan la seva família, 
normalment la mare, no té possibilitat 
de fer-ho. L’oferiment és molt variable: 
des d’una total disponibilitat fins a 
hores molt concretes. És un Servei que 
potencia la proximitat entre les 
famílies, tant en l’àmbit físic (famílies 
del mateix barri) com en l’àmbit de 
relació (les famílies es coneixen). De 
vegades, el simple fet de recollir un dia 
a la setmana un nen de l’escola, i tenir-
lo fins a l’hora que la seva mare surt de 
treballar, o tenir-lo a casa mentre dura 
una intervenció quirúrgica de la seva 
mare, suposa una ajuda impagable, per 
mares que no poden comptar amb 
ningú més ni tenen recursos per pagar 
una ajuda externa. El projecte permet 
que, amb aquestes petites ajudes, no es 
cronifiquin situacions que podrien 
derivar en actes de negligència forçada 
per la desesperació d’aquestes mares. 

Què passa si...

EL SERVEI  
DE FAMÍLIES 
COL·LABORADO-
RES CERCA 
FAMÍLIES QUE 
DISPOSEN DE 
TEMPS PER 
CUIDAR INFANTS

@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Teatre per a nadons. L’Almeria Teatre estrena l’obra  
per a bebès de fins a 3 anys PIU-PIU de la companyia 
Fes-t’ho com vulguis. L’espectacle vol oferir-los una 
primera aproximació al teatre. Al voltant d’una 
granja, i amb els personatges dels pollets sorgits dels 
ous, l’obra aborda fets quotidians com tenir pipí, les 
ganes de jugar, de riure o la necessitat de fer els 
primers amics. S’empra un llenguatge sensorial, que 
fa parar atenció al cant del gall, al soroll del gra que 
cau, a la força del vent...

Llenguatge 
sensorial 

Proposta: Espectacle tea-

tral dirigit a nadons de 0 a 3 

anys. 

Quan? Els dies 19, 25 i 26 de 

juliol. 

On? Almeria Teatre. Carrer 

Sant Lluís, 64 de Barcelona. 

Preu: 12 euros 

Web: www.almeriatea-

tre.com. 

Mercat de Territori Santa Teca. Els dies 18 i 19 de 
juliol tindrà lloc el Mercat de Territori Santa Teca al 
Castell Monestir d’Escornalbou de Riudecanyes. 
Aquesta iniciativa innovadora  reuneix patrimoni 
artístic, cultural, gastronòmic i paisatgístic. Hi ha 
confirmada l’assistència d’una trentena de 
creadors, elaboradors i productors. Santa Teca 
esdevindrà punt de trobada de valors i idees 
fonamentades en els conceptes km0, ecològic, 
orgànic, artesanal, cultural i fusió.

Castell 
Monestir 

d’Escornalbou 

Proposta: Mercat artístic, 

cultural, gastronòmic i pa-

satgístic (organic food 

market). 

Quan? Dies 18 i 19 de juliol. 

On? Castell Monestir d’Es-

cornalbou de Riudecanyes.  

Web: www.santateca.cat.

‘El amor 
brujo, el 

fuego y la 
palabra’ 

On: Festival Castell de 

Peralada (Girona). 

Quan: Divendres 17 de 

juliol.  

Horari: A les 22.00 hores. 

Preu: De 45 a 130 euros. 

Web: www.festivalpera-

lada.com.

Amb Marina Heredia com a 
protagonista. El amor brujo, 
el fuego y la palabra és el 
títol de la versió renovada de 
l’òpera amb sons flamencs 
de Manuel de Falla El amor 
brujo, que la companyia 
catalana La Fura dels Baus 
portarà divendres al Festival 
Castell de Peralada. Es tracta 
d’una coproducció interna-
cional que es va estrenar el 
10 de juliol a Granada i que 
explica la història d’una 
dona maltractada, Candelas, 
que utilitza la màgia per 
revertir aquesta situació, 
doncs recorre a una bruixa 
per realitzar un encanteri 
que finalment efectua ella 

mateixa. L’encarregada 
d’interpretar a la protagonis-
ta és la cantaora Marina 
Heredia, que s’ha mostrat 
molt il·lusionada amb el 
paper i ha afirmat que fer-lo 
és part de «l’evolució dels 
flamencs», que s’han 
d’adaptar a la societat. 
Acompanyen a la cantant 
l’Orquesta Joven de 
Andalucía (OJA) sota la 
batuta de Josep Vicent i un 
cos de ball de fins a 20 
persones. El muntatge 
compta amb elements típics 
de la Fura dels Baus, com 
l’aigua i el foc, a més de 
servir-se d’una grua que, 
segons el director de la 

companyia, Carlus Padrissa, 
«és com el piano» en la 
majoria de les seves obres. 
També inclou un vestit de 
núvia de desenes de metres 
per fer gran a una Candelas 
que ja no té por al seu home. 
La renovada interpretació de 
l’obra de Falla és un 
homenatge a María de la O 
Lejárraga, la dona de 
Gregorio Martínez Sierra, 
que segons Padrissa, va 
col·laborar amb l’autor en 
l’escriptura de l’obra. En la 
coproducció de la Fura del 
Baus, que va rebre sis minuts 
d’aplaudiments després de 
la seva estrena a Granada, 
i que girarà internacional-
ment, han participat el 
Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada, 
Sponsorship Consulting 
Media, Teatros del Canal, 
Festival Castell de Peralada i 
Old and New Montecarlo. 

�  SESSIONS DE DISCOTECA  
PER A DISCAPACITATS  
FÍSICS I INTEL·LECTUALS 
Bocca Sant Cugat ofereix sessions 
per a persones amb discapacitat 
física i intel·lectual. Es fan l’últim 
diumenge de cada mes i estan 
coordinades per ASDI Sant Cugat, 
a través d’un conveni amb 
l’Ajuntament. L’Obra Social de la 
Fundació La Caixa posa els 
autocars i transport adaptat 
perquè els nois i noies puguin anar 
a la discoteca de la manera més 
autònoma possible. Bocca Restaurant 

Club. Avinguda de les Corts Catalanes, 2 Local 

4 de Sant Cugat del Vallès. El darrer diumenge 

de cada mes. Horari: de 17.30 a 20.30 hores. 

Telèfon d’informació: 608 815 905. Més 

informació a les pàgines web www.boccasant-

cugat.com i http://asdisantcugat.blogs-

pot.com.es.

NO TAN 
PETITS
NO TAN

PETITS GRANS

La Fura del Baus reivindica la 
dona a Peralada amb ‘El amor 
brujo’ de Manuel de Falla 

Oci sense barreres...

Tingues en compte

� CENTENARI. L’obra 
commemora el centenari 
de l’estrena de El amor 
brujo. Manuel de Falla el 
va escriure per a Pastora 
Imperio l’any 1915.  

� HOMENATGE A FALLA.  
La versió no només compta 
amb la peça El amor brujo. 
La companyia ha afegit 
altres com El sombrero de 
tres picos o la cançó Amor 
gitano, que va guanyar la 
primera edició del concurs 
flamenc que Falla va 
organitzar amb Federico 
García Lorca. 

� PROJECCIONS. El 
muntatge incorpora 
projeccions del cineasta 
de Granada José Val del 
Omar, coetani a Buñuel, i 
amb una estètica onírica.  
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15 DE JULIOL/22 DE JULIOL: ACTIVITATS
DIMECRES 15 
FESTA 

‘CAPVESPRES  
A LA ROMANA’ 

Cada any s’avança una setmana 
al Mercat Romà de Guissona els 
Capvespres a la Romana. Durant 
aquests dies, la vila acull 
cercaviles, tallers i activitats 
d’introducció al món romà per a 
petits i grans. A la nit, la festa 
segueix amb teatre, concerts, 
cinema, espectacles i un sopar 
ambientat en l’època romana. 
GUISSONA. Plaça Major. Del 13 al 17 de 

juliol. www.guissona.cat. 

 
DIJOUS 16 
CONCERTS 

33È FESTIVAL DE MÚSICA 
DE CANTONIGRÒS 

La jornada del 16 de juliol és la de 
l’obertura del 33è Festival 
Internacional de Música de 
Cantonigròs (FIMC), una 
competició i exhibició de música 
coral mixta, cors infantils i 
danses populars. Cada any, el 
certamen se celebra a Vic durant 
quatre dies seguits del mes de 
juliol. Consta de cinc competi-
cions a les quals s’apunten grups 
i corals arribats d’arreu del món. 
Els concerts es celebren cada 
capvespre després de les 
competicions. El dia 16 té lloc la 
cerimònia de benvinguda i 
l’obertura del Festival (19h). A les 
20.30 hores se celebra el concert 
inaugural a càrrec de la soprano 
Ulrike Haller. VIC. Teatre L’Atlàntida. 

Carrer Francisco María Masferrer, 4. Del 16 

al 19 de juliol. www.fimc.es. 

 
DIVENDRES 17 
FAMILIAR 

‘LA PELL DEL MÓN’ 

Els participants a l’activitat La 
pell del món del Museu de l’Art de 

la Pell de Vic faran una volta al 
món a través de les obres de la 
col·lecció d’aquesta entitat. 
Acompanyats d’un educador, tota 
la família ajudarà a la Kekauan a 
recuperar els records dels seus 
viatges, que un malvat bruixot ha 
convertit en ombres.VIC. Museu de 

l’Art de la Pell de Vic. Carrer de l’Arquebisbe 

Alemany, 5. Del 17 de juliol al 28 d’agost (tots 

els divendres). A partir de les 17.00 hores. 

www.museuartpellvic.cat. 

 
DISSABTE  18 
MÚSICA 

TROBADA D’ACORDIONS 
CIUTAT DE BALAGUER 

Una vintena d’acordionistes 
professionals de tot Catalunya 
participen el dia 18 de juliol a la 
sisena Trobada d’Acordions 
Ciutat de Balaguer. La festa vol 
promocionar aquest instrument i 
incrementar el nombre de músics 
que el toquin, sobretot entre els 
nens i els joves. BALAGUER. Plaça dels 

Comtes d’Urgell. Dia 18 de juliol. A partir de 

les 19.00 hores. www.balaguer.cat. 

 
ESBART ROCASAGNA 

Camins d’aigua és el nou 
espectacle de l’Esbart Rocasag-
na. El presenta amb una actuació 
a la Plaça de la Vila de Gelida el 
pròxim 18 de juliol. GELIDA. Plaça de 

la Vila. Dia 18 de juliol. A partir de les 22.30 

hores. www.gelida.cat. 

 

CANTADA D’HAVANERES 

Dins de la programació d’estiu, 
Castell d’Aro, la Platja Poeta 
Sitjar acull una vetllada marinera 
amb Cantada d’Havaneres a 
càrrec del grup Peix Fregit. 
CASTELL D’ARO.Plaça Poeta Sitjar. Dia 28 

de juliol. A partir de les 22.30 hores. Entrada 

gratuïta. www.platjadaro.com.  

 
DIUMENGE 19 
TRADICIÓ 

BAGÀ MEDIEVAL: FESTES 
DE LA BARONIA DE PINÓS  

La 23a edició de les Festes de la 
Baronia de Pinós a Bagà omplen 
la població de tradició medieval 
amb un programa amb activitats 
com la VIII Fira de demostració 
d’oficis i productes agroalimenta-
ris del Berguedà, mostres i 
tallers, conferències, música, 
exposicions, visites teatralitza-
des nocturnes, danses medievals 
i cant coral. BAGÀ. Carrers del nucli 

antic i Plaça Porxada. Del 12 al 19 de juliol. 

www.baga.cat. 

 
DILLUNS  20 
CONCERT 

AGUSTÍ FERNÁNDEZ  

El músic català és especialista en 
improvisació musical. Agustí 
Fernández celebra 40 anys de 
carrera musical amb un concert 
al Festival Grec 2015 a l’escenari 
de la sala Ovidi Montllor del 

Mercat de les Flors de Barcelona. 
I amb un grup de músics convi-
dats arribats dels Estats Units, 
Suècia, Noruega i l’Argentina 
(Mats Gustafsson, Pablo Ledes-
ma, Nate Wooley, Frances-Marie 
Uitti, Joe Morris, Ingar Zach i 
Núria Andorrà). BARCELONA. Mercat 

de les Flors. Sala Ovidi Montllor. Lleida, 59. 

Dia 20 de juliol. A partir de les 21.30 hores. 

Preu: 20 euros. www.mercatflors.cat. 

 
DIMARTS 21 
INFANTIL 

DÀMARIS GELABERT  
AL FOMENT MATARONÍ 

Els més petits de la casa estan 
convidats a cantar amb la 
Dàmaris Gelabert amb una 
actuació infantil prevista el 
pròxim 21 de juliol al Foment 
Mataroní de la capital del 
Maresme.La Dàmaris estarà 
acompanyada de músics, 
coristes, actors i actrius i la Lola i 
la Caterina. MATARÓ. Foment Mataroní. 

Carrer Nou, 11. Dia 21 de juliol. A partir de les 

18.00 hores. www.damarisgelabert.com.  

 
DIMECRES 22 
CINEMA 

A LA FRESCA A LA PLAÇA 
IMPERIAL TÀRRACO 

El cicle De fronteres a murs de 
l’Espai Jove La Palmera de 
Tarragona projecta cinema a la 
fresca el pròxim 22 de juliol. 
Concretament, la pel·lícula 
Retorno a Hansala de Chus 
Gutiérrez. La cinta explica 
l’aparició dels cadàvers de 10 
persones a les platges de Rota. 
Un empresari funerari i la 
germana d’un dels morts, que 
volia arribar a Europa per l’Estret 
de Gibraltar, intentaran repatriar 
el cos del noi fins al Marroc en un 
viatge que canviarà les seves 
creences i valors. TARRAGONA. Espai 

Jove La Palmera. Plaça Imperial Tàrraco, 1. 

Dia 22 de juliol. A partir de les 22.00 hores. 

� OJODEPEZPHOTO 
@@bcncultura:  Els dies 15, 
16 i 17 de juliol se celebra 
la V edició d’ 
@OjodepezPhoto 
BARCELONA. La Virreina Centre 

de la Imatge. La Rambla, 99.  

Del 15 al 17 de juliol. Més info: 

http://photomeeting.ojodepez.org. 

� DAVID CARABÉN 
@ateneubcn:  ATENCIÓ: 
per motius de salut, 

s’ajorna el concert de 
David Carabén fins al 
dilluns 20 de juliol 
#ateneubcn. BARCELONA. 

Ateneu Barcelonès. Canuda, 6. 

Sala d’actes Oriol Bohigas. Dia 20 

de juliol. A les 22.00 hores. 

www.ateneubcn.org. 

� FESTIVAL GREC 
@grecfestivalbcn:  #Bluf 
de @la_calorica serà al 
@mercatflors del 16 al 19 

de juliol #Grec2015 
BARCELONA. Mercat de les 

Flors. Lleida, 59. Del 16 al 19 de 

juliol. www.mercatflors.cat. 

� STRIPART 
@bcncultura: @stripart: 

l’art emergent barceloní 
ocupa Horta-Guinardó 
@ccguinardo fins al 17 de 
juliol BARCELONA. Centre Cívic 

Guinardó. Av. Mare de Déu de 

Montserrat 134-140). Gratis.

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT  
PÚBLIC 
 

� PLATGES DE BARCELONA. Recomanacions de transport 
en bus i metro. Sant Sebastià (Bus: D20, V15, 14, 39, 45, 59 
i 64; Metro Barceloneta (L4); Sant Miquel (Bus: D20, 
V15, 14, 39, 45, 59 i 64;Metro: Barceloneta (L4); 
Barceloneta (Bus: D20, V15, 36, 39, 45, 59 i 64; Metro 
Barceloneta o Ciutadella/Vila Olímpica (L4); 
Somorrostro (Bus: D20, H16, V21, V27, 36, 45, 59, 64 y 92; 

Metro:  Ciutadella/Vila Olímpica (L4); Nova Icària (Bus: 
H16, V21, V27, 36, 41 i 92; Metro: Ciutadella/Vila 
Olímpica o Bogatell (L4); Bogatell (Bus: las líneas H16, 
V21, V27, 6, 26, 36, 41 i 92; Metro: Llacuna o Poblenou 
(L4); La Mar Bella (Bus: H16, V27, 26 i 36; Metro: 
Poblenou (L4); La Nova Mar Bella (Bus: H16, V27, 26 i 36; 
Metro:  Selva de Mar (L4); Llevant (Bus: H16, 7, 26 i 36; 
Metro: Selva de Mar (L4); Zona Banys Fòrum (Bus: H16, 
7, 36 i 143 (lno circula dissabte ni diumenge); Metro: El 
Maresme/Fòrum (L4).

FESTIVAL 

JAMES ARTHUR 
REGNA A CAP ROIG 

El jove solista britànic James 
Arthur (1988) ha estat un dels 
concursants més populars del 
concurs televisiu de talents 
musicals X Factor. Va esar 
nominat als premis BRIT 
Awards l’any 2012 per la cançó 
Impossible, que va ser tot un 
èxit al Regne Unit i amb la que 
va vendre més de 2,5 milions 
de senzills a tot el món. Amb 
un primer àlbum de debut, 
Arthur s’està consolidant com 
un dels artistes novells amb 
més tirada de l’escena musical 
internacional. CALELLA DE 

PALAFRUGELL. Jardí Botànic de Cap 

Roig. Camí del Rus, s/n. Dia 18 de juliol. A 

partir de les 22.00 hores. Preu de les 

entrades: a partir de 25 euros. Més 

informació al web: www.caproigfesti-

val.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), Marta de los Dolores y Laura 
R. Medina (disseny), Puri  Caro i Dani 
López (agenda i redacció) i Xavier Pons 
(distribució).
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