
CASTELLÓ D’EMPÚRIES 
REVIU L’EDAT MITJANA 
El municipi acull de demà dijous al diumenge el festival medieval Terra 
de Trobadors, que celebra el seu 25è aniversari. L’esdeveniment promet 
un viatge en el temps de qualitat, amb desenes d’activitats i espectacles.

El nucli antic de Castelló d’Empúries, vestit de gala, per a la fira medieval.  CASTELLÓ D’EMPÚRIES
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Deia el nedador extrem de llarga 
distància Miquel Sunyer que «el mar és 
preciós, ple de vida; és clau per la nos-
tra supervivència i benestar. Cal pre-
servar-lo». Amb aquesta concepció, 
Sunyer va esdevenir ideòleg d’un nou 
projecte que permet al públic desco-
brir i gaudir de la costa des d’una nova 
perspectiva. Així doncs, les Vies Braves 
promogudes per la Diputació de Bar-
celona s’han convertit en una xarxa 
pública d’itineraris marins ubicats a 
Costa Barcelona, amb cinc itinera-
ris.Totes les rutes disposen de senya-
lització i balises, i estan destinades a la 
pràctica d’activitats esportives, lúdi-
ques i pedagògiques.  

Per tant, aquells a qui els hi agradi 
nedar, fer snorkel, el mar i descobrir el 
fons marí i el litoral, a les Vies Braves 
tindran l’oportunitat de fer-ho de for-
ma segura nedant. En total, són 21 els 
carrils a mar obert  actualment dispo-
nibles per aquesta activitat d’estiu i 
s’espera comptar amb 25 de cara a la 
temporada vinent.  

� COSTA BARCELONA 

Tres Vies Braves a Sitges. Enguany 
s’han incorporat cinc nous itineraris 
per part de Costa Barcelona de la Dipu-
tació de Barcelona i tres hi són a Sit-
ges. De nord a sud, la primera via està 
situada entre la Cala de la Ginesta, a to-
car del port esportiu, i la platja del Ga-
rraf. Es tracta d’una proposta per a ne-
dadors i practicants d’snorkel. Està con-
siderada una via de dificultat mitjana 
amb una longitud de més d’un 
quilòmetre i una durada d’entre 18 i 
30 minuts.  

El recorregut finalitza amb un qua-
dre icònic: les casetes marineres de co-
lors cridaners a peu de sorra. Pel que 
fa a la segona via, aquesta va de la platja 
dels Ponts a la de l’Aiguadolç, un es-
cenari que a principis de tardor guanya 
encant amb la celebració del Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de 
Catalunya. Es tracta d’un recorregut 
amb les mateixes característiques que 
el primer. D’altra banda, la tercera via 
va des del Cap de Grills fins a una pe-
tita cala, la de l’Home Mort, a la que no-
més es pot arribar caminant, i ara tam-
bé nedant. Aquesta és també una bo-

na oportunitat per conèixer Sitges, una 
de les poblacions insígnia de la costa 
del Garraf. Nedar, amb seguretat, o fer 
snorkel per alguna de les Vies Braves de 
l’anomenada Blanca Subor pot alter-
nar-se amb una volta pel nucli antic, 
que inclou la visita al Cau Ferrat –la ca-
sa-taller de Santiago Rusiñol– i al Palau 
Maricel, un palauet noucentista que 
mira al mar i que mostra interessants 
col·leccions d’arquitectura, pintura i 
maquetes nàutiques. També el Museu 
Romàntic de Can Llopis ens ofereix una 
visió de com vivia una família burgue-
sa al segle XIX, i per finalitzar, al Passeig 
Marítim, ple de palmeres, és el lloc ideal 
per relaxar-te. Si, a més, ets un enamo-
rat de l’enoturisme, pots fer una volta 
pel Penedès i descobrir els seus produc-
tes i els cellers modernistes on envellei-
xen els millors vins i caves.  
Turisme Esportiu a Calella. Distingida 
com a Destinació de Turisme Espor-
tiu, Calella ja està acostumada a què 
molts nedadors s’entrenin i competei-

xin a les seves aigües. El municipi tam-
bé conviu amb algunes competicions 
esportives i acull algunes d’importants 
com l’Iron Man o la Calella Cycling 
Week. Aquesta última es disputarà a 
l’octubre amb recorreguts per a tots els 
nivells d’exigència.  

En aquest sentit, la via brava de Ca-
lella vol posar a disposició dels espor-
tistes més amateurs la possibilitat de fer 
snorkel en un recorregut ideal d’un 
quilòmetre situat entre la platja de Gar-
bí i la cala Roca Grossa. La via li per-
met a l’usuari gaudir de les caletes que 
es poden trobar durant el seu recorre-
gut, com ara la cala Roca Pins, la d’en 
Pere i la de la Vinyeta.  

Calella, Malgrat de Mar, Pineda de  
Mar i Santa Susanna són destinacions 
de Turisme familiar, una distinció que 
atorga la Generalitat de Catalunya a po-
blacions que disposen d’un ampli pro-
grama d’activitats i serveis per a les fa-

mílies, i també, d’establiments adaptats 
a aquesta finaltat, a més de múltiples 
instal·lacions per a la pràctica esporti-
va. Si t’agrada l’esport, les Vies Braves 
compaginen perfectament amb la vela, 
el windsurf, el caiac de mar, cada cop 
més popular, o altres activitats nàuti-
ques. Al llarg de la costa del Maresme, 
trobaràs clubs i bases nàutiques que 
ofereixen múltiples possibilitats, així 
com ports esportius on poder llogar un 
veler amb patró o sense. Si a més ets un 
bon navegant, amb una certa perícia, 
atreveix-te amb un patí català! 
La Baells. La xarxa també compta amb 
un itinerari d’aigües obertes situat al 
Embassament de La Baells, al munici-
pi de Cercs. Les Vies Braves de la demar-
cació Costa Barcelona defensen que no 
cal anar a la platja en cas que t’apassio-
ni nedar, ni cal buscar una piscina. A La 
Baells es pot gaudir durant tot l’any i de 
forma lliure d’un recorregut d’un 
quilòmetre d’anada i tornada. 

A més d’altres activitats, com el re-
novat Festival d’Estiu de La Baells, que 
es desenvolupa des de principis de 
maig fins a finals de setembre, amb un 
ampli programa d’activitats per a tots 
els públics.  

A l’agost, el segon Festival d’Estiu de 
Vilada, concurs de tècniques de pes-
ca, excursió en piragua, Open de Car-
pfishing, sortides nocturnes i pesca en 
llocs inaccesibles, i al setembre, un es-
deveniment molt especial: el Sailfish 
Halftriatló Berga i el Campionat 
d’Orientació en Piragua. Aquest és un 
Festival amb una clara aposta per do-
nar a conèixer el turisme familiar, cul-
tural, de natura i esportiu de la comar-
ca del Berguedà, posant en valor els ele-
ments més singulars i tota l’oferta 
turística de la zona.  

També Costa Brava compta amb un 
projecte de Vies Braves, iniciat per di-
versos municipis, que ha incorporat 
durant l’any 2015 nous itineraris com el 
de: Portbou, Colera, Cadaquès, L’Estar-
tit (en plena reserva natural de les Illes 
Medes) i Pals. En total, 16 itineraris i 
més de 19 quilòmetres per recòrrer.

En ruta Comarques

Les Vies Braves són una xarxa d’itineraris marins ubicats a la Costa Brava i a la 
costa de Barcelona que transiten en paral·lel als camins de Ronda i que es poden 
fer nedant. En total, són 21 els carrils a mar obert actualment disponibles per 
aquesta activitat d’estiu i s’espera comptar amb 25 la temporada vinent. 

VIES BRAVES PER DESCOBRIR 
COSTA BARCELONA

5  
itineraris conformen la xarxa de Vies Braves 
impulsades per la Diputació de Barcelona a Sitges, 
Calella i La Baells. 

Nedadors  
de les Vies 
Braves a la 
platja de 
l’Aiguadolç  
(a dalt). Cala  
de l’Home Mort; 
cartell al Cap  
de Grills i Platja 
del Port Ginesta 
(d’esquerra  
a  dreta). 

FOTOS: ALBERT 

MIRÓ/ DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA.

Trobareu totes les propostes a:  

http://costabarcelona.viesbraves.com 

        @ViesBraves 

        viesbraves

+

DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA
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* OCIpèdia

SNORKEL 
És un sistema de 
respiració que 
s’empra en la 
pràctica del busseig, 
compost per un tub 
que connecta la 
boca del bus amb un 
dipòsit d’oxigen o 

amb l’aire que està 
per sobre de la 
superfície de l’aigua. 

� � � 

IRON MAN  
L’Ironman és la 
prova més exigent 
del triatló. Consta 

de 3,86 km de 
natació, 180 km de 
ciclisme i 42,2 km  
de carrera a peu 
(marató). La carrera 
té un temps límit de 
17 hores i un temps 
mitjà de 12 hores. El 
temps rècord actual 

és de 7.41.33   
hores establert a 
l’Ironman de Roth 
per Jose I. Malpassi. 

� � � 

NETEJA DE  
LES VIES BRAVES  
Són trobades 

organitzades en 
col·laboració amb 
les administracions 
locals, altres 
associacions i 
clubs nàutics o de 
submarinisme, per 
realitzar la neteja 
dels fons marins de 

les Vies Braves de la 
costa catalana.  
La participació és 
gratuïta i estan 
destinades tant a 
nedadors, com a 
practicants 
d’snorkel, apnea 
i a submarinistes. 
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En ruta Comarques 

UN VIATGE FESTIU A L’EDAT MITJANA  
Castelló d’Empúries acollirà des de dijous i fins diumenge el reconegut festival medieval Terra de Trobadors  � Per celebrar  
els 25 anys de trajectòria de l’esdeveniment estan previstes nombroses novetats que conviuran amb els actes ja tradicionals  

* OCIpèdia

BOSSES  
DE PA  
Per segon any 
consecutiu, 
l’Ajuntament de 
Castelló 
d’Empúries ha 
encarregat la 
confecció de 
40.000 bosses 
de pa amb la 
imatge del 
festival. S’han 
distribuït a 
fleques i 
pastisseries de 
diferents 
municipis 
gironins.  

CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

De fires, festes i mercats medievals n’hi 
ha molts arreu de Catalunya però pocs 
ofereixen un viatge en el temps amb la 
qualitat del que proposa el Festival Terra 
de Trobadors de Castelló d’Empúries, 
considerat el més important del país 
dins l’àmbit de les commemoracions de 
fets i recreació històrica. Enguany, a més, 
arriba més fort que mai, doncs celebra 
els seus 25 anys de trajectòria a la lo-
calitat, que conserva molts dels vesti-
gis de la seva època medieval. El festi-
val començarà demà dijous 10 de setem-
bre a la tarda, amb una conferència 
inaugural a la Capella del Convent de 
Santa Clara (18 hores), i acabarà diu-
menge 13 a la nit, amb un gran espectac-
le de cloenda a la plaça Mossèn Cinto 
Verdaguer (21.40 hores). 

� LES NOVETATS 

Obre un nou museu. Joglars, bufons, 
malabaristes, dames i cavallers són al-
guns dels ingredients amb els quals es 
cou aquest esdeveniment, que ve carre-
gat de novetats amb motiu de l’efemèri-

de dels 25 anys. Entre elles està la inau-
guració del Museu d’Història Medieval 
de Castelló d’Empúries a l’edifici històric 
de la Cúria-Presó (dijous 10 a les 19.30 
hores) o l’espectacle de l’Assalt de la Mu-
ralla (Campament d’Arquers del 
Comtat. Alma Cubrae. Dissabte 12 a 
les12.30 hores), una proposta teatralit-
zada a càrrec d’entitats i professionals 
que recrearà aquest episodi històric. A 
més, està previst un cicle de música me-
dieval culta i una projecció audiovisual 
a la torre de la Basílica que recollirà en 
directe els diferents actes del festival, 
amb l’objectiu de millorar la seva vi-
sibilitat. 

� ELS ACTES TRADICIONALS 

No faltaran el sopar i el mercat medieval. 
Aquestes noves propostes se sumaran 
a les ja tradicionals, com el sopar medie-
val encapçalat pels comtes d’Empúries, 
que congrega cada any milers de per-
sones a l’antic claustre del Palau dels 
Comtes i Convent de Sant Domènec de 
la vila i que compta amb un espectacle 
sense fi (dijous 10 a les 22 hores).  

D’altra banda, la Llotja, la plaça de 
la Basílica de Santa Maria i la Plaça Jau-
me I seran els escenaris del ja cèlebre 
Mercat Medieval (divendres 11, dissab-
te 12 i diumenge 13. Tot el dia). Les para-
des posaran a la venda productes carac-
terístics de l’Edat Mitjana i el sistema de 
pagament serà el de l’època, la mone-
da comtal d’Empúries.A més, el Camp 
de l’Hort d’en Negre acollirà una nova 
edició del Torneig Medieval(dissabte 

12 a les 18 hores), un espectacle a càrrec 
de l’associació Grup Cavallista de Caste-
lló d’Empúries que reprodueix les lluites 
dels cavallers de l’època. 

També estan previstes, com cada any, 
nombroses actuacions als carrers del 
poble, entre les que es compten obres de 
teatre i concerts medievals. Berros de 
la Corts, Drakonia, Xarop de Canya, Ens 
de nos, Festorum, Acariciando el aire o 
Alma Cubrae són alguns dels grups que 
actuaran. 

� LA TEMÀTICA 

Castelló, capital del comtat. L’edició 
d’enguany del festival tindrà dos grans 
eixos. D’una banda commemorà els 25 
anys de trajectòria de Terra de Troba-
dors. De l’altra, exaltarà la importància 
de la vila en el món medieval i per això, 
se centrarà en la segona meitat del segle 
XI, quan Castelló d’Empúries va esdeve-
nir la capital del comtat i la seu comtal, 
aspectes tractats en gran part en ante-
riors edicions.  

1.285  
persones són les que l’any 2014 van assistir als 
concerts de música medieval que es van celebrar 
durant la passada edició de Terra de Trobadors  

Els vestits d’època, els espectacles de focs i malabars i 
el Mercat Medieval són tres dels elements característics del 
festival Terra de Trobadors.           FOTOS: AJ. CASTELLÓ D’E.
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Una obra d’art amb màscares i sense paraules. 
André i Dorine, una parella d’ancians, posen a 
l’espectador al capdavant de la malaltia, la 
identitat i els records, en un entranyable espectac-
le que ha triomfat a més de 20 països i que surt de 
la creació de la companyia basca Kulunka Teatro.

‘André i Dorine’ 

Proposta: muntatge que 

tracta l’amor i la malaltia. 

Quan? Fins al pròxim 19 de 

setembre. 

On? Teatre Poliorama. La 

Rambla, 115.  

Preu: de 15 a 23 euros.

Cursa de la 
Mercè 2015 

Sortida: Avinguda Reina 

Maria Cristina. 

Quan: Diumenge 13 de 

setembre. 

Horari: a les 9.30 hores. 

Web: www.bcn.cat.

La carrera més solidària. La 
Carrera de la Mercè es 
consolida com la prova 
atlètica solidària per 
excel·lència. I és que, des de 
l’any 2009 fins ara, la prova 
atlètica ha donat suport a 
entitats no governamentals 
reconegudes com a Unicef, la 
Unesco o Moviment per la 
Pau, amb l’objectiu de ser 
molt més que una carrera. Al 
mateix temps, aquests últims 

anys, les entitats socials 
barcelonines també han 
gaudit de les donacions que 
els participants han fet 
mitjançant la inscripció 
solidària. Des del 2012, la 
Carrera de la Mercè ha 
col·laborat amb prop d’una 
vintena d’associacions de la 
ciutat. Es tractarà d’un circuit 
de 10 quilòmetres que passa 
per alguns dels punts més 
emblemàtics de la ciutat.

PETITS

Arriba la cursa solidària de 
la Mercè en un recorregut 
clàssic per Barcelona

Tingues en compte

� MARCA PERSONAL.  
Els participants podran 
conèixer la seva marca 
personal i descarregar-se 
el diploma acreditatiu de 
forma gratuïta. 

� DESCANS. Si en el 
transcurs de la prova es 
nota fatiga intensa o 
dolors musculars, és 
preferible detenir-se, 
descansar i continuar. 

� ESMORZAR LLEUGER.  
El dia de la carrera és 
aconsellable prendre un 
esmorzar lleuger, unes 
tres hores abans de l’inici.

Sopar solidari. Amb 
l’objectiu de lluitar 
contra la pobresa i 
buscar noves 
oportunitats per a 
menors i famílies en 
risc d’exclusió, El 
Casal dels Infants 
organitzarà  avui un 
sopar solidari. 
En ell, quatre xefs 
amb estel Michelin –Carles Abellan, Albert Adrià, 
Nandu Jubany i Carles Gaig– elaboraran un menú 
especial. Els fons recaptats es destinaran a l’ONG 
Casal dels Infants, dedicada a acompanyar als 
nens, nenes i joves que es troben en situació de 
dificultat o exclusió social.

Menú per 
recaptar fons  

Proposta: sopar que vol re-

captar fons solidaris. 

Quan? 9 de setembre. 

On? Liceu. La Rambla, 51. 

Preu: 129 euros el cobert.

NO TAN 
PETITS

GRANS
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T&T 
BCN

9/16 DE SETEMBRE: ACTIVITATS
DIMECRES 9 
CIRC 

7È FESTIVAL DE CIRC  
DE TERRASSA 

Penúltima jornada del Festival de 
Circ, projecte que vol donar a la 
gent l’oportunitat de conèixer i 
viure el circ en primera persona i 
de prop. A més, el festival 
possibilita al públic poder provar 
diverses disciplines a través dels 
tallers oberts. Nascut l’any 2009, el 
Festival del Circ és un projecte que 
integra un seguit d’actes i 
espectacles dedicats de ple al món 
del circ: exposicions, cinema, 
animacions, gales, música i 
presentacions de la temporada. 
TERRASSA. Font Vella, 28. Fins al 10 de 

setembre. Horari: de dilluns a divendres de 

9.00 a 14.00 hores. www.terrassa.cat. 
 
DIJOUS 10 
MÚSICA 

L’ ALTAVEU, FESTIVAL DE  
LA MÚSICA I LA CANÇÓ  

El Festival Altaveu de la Música i la 
Cançó de Sant Boi de Llobregat és 
un dels més locals i més universals 
alhora. De línia oberta i plural, el 
festival combina el pes dels noms 
propis, el valor dels autors de casa 
i la barreja de llengües, cultures, 
estètiques i sonoritats. Seguint la 
mateixa trajectòria que el 
caracteritza des de 1989, el Festival 
disposa al seu programa d’actua-
cions de personalitats musicals de 
primera línia, així com una secció 
competitiva de grups revelació del 
panorama musical català i d’altres 
iniciatives relacionades amb la 
música. Aquest dijous, els artistes 
que participaran en la programació 
seran Obeses, Slack Time i Ella 
Speed. SANT BOI DE LLOBREGAT. A Cal 

Ninyo i als Jardins de l’Ateneu. Dies 10, 11 i 12 

de setembre. A partir de les 20.30 hores. Preu 

de les entrades: entre 6 i 10 euros.  

www.festivalaltaveu.cat. 

DIVENDRES 11 
TEATRE 

TEATRE AL CARRER AMB  
LA FIRATÀRREGA 2015 

Una proposta que combina 
diferents disciplines escèniques i 
que posa una atenció especial a la 
presentació de talents emergents i 
a les avantguardes creatives. L’eix 
de referència principal seran els 
arts de carrer. TÀRREGA. Diferents 

espais de la població. Del 10 al 13 de setembre. 

www.firatarrega.cat. 

 
DISSABTE  12 
ARTS VISUALS 

4ª MOSTRA D’ARTS  
VISUALS MONTBRIART 

El projecte MontbriART vol enriquir 
l’oferta cultural de Montbrió, 
canviant l’aspecte habitual dels 
carrers, i situar el poble com a 
futur referent d’aquest tipus 

d’expressions artístiques. En 
aquesta edició, l’artista convidada 
és Fina Veciana, autora plàstica 
graduada en l’especialitat de 
pintura mural a l’Escola d’Arts i 
Oficis Artístics de la Diputació de 
Tarragona i natural de Reus. Les 
seves obres, exposades en 
diferents espais de Catalunya, es 
caracteritzen per reflectir 
sensacions, paisatges interns, 
emocions i sentiments suggerits. 
MONTBRIÓ DEL CAMP. Diferents espais de la 

població. Dies 12 i 13 de setembre. Horari: 

d’11.00 a 14.00 hores i de 18.00 a 21.00 hores.  

www.montbriocamp.altanet.org. 

 
DIUMENGE 13 
FOTOGRAFIA 

‘DESPRÉS DE LA PRIMAVERA’, 
DE SAMUEL ARANDA 

L’exposició mostra imatges de 
l’anomenada Primavera Àrab, quan 
Tunísia, Iemen, Líbia i Egipte es 
trobaven en peu de guerra, i 
també, de més recents, fetes 
després de les revoltes en aquests 
mateixos territoris. Samuel Aranda 
va ser guardonat amb el primer 
premi de World Press Photo de 
l’any 2012 precisament per una 
instantània realitzada al Iemen en 
plena revolució, mentre documen-
tava els fets per al diari The New 
York Times. CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 

Museu Palau Mercader. Carretera de 

L’Hospitalet, s/núm. Des del 13 de setembre 

fins a l’1 de novembre. Més informació: 

www.cornella.cat/MuseuPalauMercader. 

 
DILLUNS  14 
HISTÒRIA 

EXPOSICIÓ ‘EL TRICERATOPS 
TORNA A SABADELL 

El Museu de l’Institut Català de 
Paleontologia recupera l’em-
blemàtic esquelet dels triceratops 
que va presidir el lloc durant més 
de 25 anys. Es tracta d’una 
exposició temporal on s’exhibeix 

aquesta peça tot explicant 
aspectes de sobre la seva biologia i 
evolució d’aquesta espècie, així 
com la història d’aquest esquelet. 
SABADELL. Museu de l’ICP. C/ de l’Escola 

Industrial, 23. Fins al 30 de juny de 2016. De 

dimarts a divendres: de 10.00 a 14.00 i de 17.00 

a 20.00 hores. Dissabtes: d’11.00 a 14.00 i de 

17.00 a 20.00 hores. Diumenges: d’11.00 a 14.00 

hores. Més informació: www.icp.cat. 

 
DIMARTS 15 
ART CONTEMPORANI 

EXPOSICIÓ ‘JO EM REBEL·LO, 
NOSALTRES EXISTIM’ 

Arriba a El Tinglado 2 Espai d’Art 
Contemporani de Tarragona la 
mostra col·lectiva Jo em rebel·lo, 
nosaltres existim. L’exposició recull 
l’obra de 26 artistes, pensadors i 
activistes, així com col·lectius i 
organitzacions que a través de la 
seva obra o acció promouen noves 
maneres de transformació política 
i social. La mostra abasta discipli-
nes com ara la fotografia, el vídeo 
o les instal·lacions i va ser 
guanyadora del premi a la millor 
exposició d’art contemporani de 
l’any 2013 concedit per l’Associació 
Catalana de Crítics d’Art (ACCA). 
TARRAGONA. Museu del Port. Tinglado 2 del 

Moll de Costa. Del 15 de setembre a l’1 de 

novembre. www.tarragona.cat. 

 
DIMECRES 16 
BALLET 

ACTUACIÓ DE L’ENGLISH 
NATIONAL BALLET 

Representació del ballet El llac 
dels cignes, de Txaikovski, i la 
romàntica història d’amor viscuda 
entre el príncep Sigfrido i Odette, 
la princesa transformada en 
cigne. BARCELONA. Gran Teatre del Liceu. 

La Rambla, 51-59. Del 16 al 20 de setembre. 

Horari: de dimecres a dissabte a les 20.00 

hores i diumenge a les 17.00 hores. Preu: de 

10 a 153 euros. Més informació: www.liceu-

barcelona.cat.

� FOTOGRAFIA 
@@BCN_LesCorts:  
Exposició fotogràfica La 
força de la no violència 
@CCCanDeu del 9 de 
setembre fins al  9 

d’octubre. BARCELONA. Centre 

Cívic de Can Deu. Del 9 de setembre 

al 9 d’octubre. Entrada gratuïta. 

www.guia.barcelona.cat 

� DIAMOND DOGS 
@bcncultura:  El retorn 

dels #DiamondDogs serà 
dijous 10 de setembre a la 
sala @bcnmusichall 
BARCELONA. Sala Music Hall. 

Rambla de Catalunya, 2-4. Dia 10 de 

setembre a les 20.30 hores. Preu: 20 

euros. www.lameva.barcelona.cat 

� SANTA TECLA 2015 
@TarracoFestes:  
L’espectacle 15 años no es 
nada de l’humorista 
@Carlos_Latre arriba el 12 

de setembre. TARRAGONA. 

Tarraco Arena Plaça. C/ de Mallorca, 

18. A les 22.00 hores. www.tap.cat. 

� VIVE MÉXICO 
@bcncultura:  El 
@PobleEspanyol acull, els 

dies 12 i 13 de setembre, el 
festival Barcelona Vive 
México. BARCELONA. Av. 

Francesc Ferrer i Guardia, 13. Preu 

de l’entrada: 14 euros. 

www.lameva.barcelona.cat

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� CONCERT DE MIGUEL BOSÉ AL PALAU SANT 
JORDI. Avui dimecres 9 de setembre a les 21.30 

hores. Recomanació de transport per anar al Palau Sant 
Jordi. Es recomana utilitzar la línia 150 de bus (Pl. 
Espanya - Castell de Montjuïc) o també agafar el metro 
fins a l’estació Paral·lel (L2/L3) i enllaçar amb el 
funicular de Montjuïc. Més informació al web 
www.tmb.cat. 

AFECTACIONS VIÀRIES 
� OBRES A L’A-2. Calçada restringida. Obres de  
reparació de biona, amb la calçada restringida a 
l’autopista A-2, entre els quilòmetres 549,10 i 

548,00, en sentit nord, a l’alçada d’Iguadala. Més 
informació al web www.gencat.cat/transit.  

CINEMA 

CICLE SOBRE INGRID 
BERGMAN A LA 
FILMOTECA 

Amb motiu del centenari del 
naixement de l’actriu, el cicle 
Centenari d’Ingrid Bergman 
inclou una selecció dels seus 
films més significatius. 
Concretament, 17 títols extrets 
de la seva àmplia trajectòria 
internacional. Amb aquesta tria, 
es recorren els 50 anys de 
carrera de Bergman, des dels 
seus inicis a Suècia fins al seu 
darrer paper al cinema, l’any 
1978, a Sonata de otoño.  També 
es revisen alguns dels seus èxits 
al Hollywood daurat, de la mà de 
directors com Alfred Hitchcock 
o Víctor Fleming. 
BARCELONA. Filmoteca de Catalunya. 

Plaça de Salvador Seguí, 1-9. Fins al  

30 de setembre. www.filmoteca.cat.

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 i Henar 
de Pedro (disseny), Puri  Caro, Carla 
Mercader i Daniel López (agenda i 
redacció).
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