
Verema a Can Feixes, finca situada a la part més septentrional del Penedès.  FOTO: DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Fet a mà 
Portamonedes 
d’estil 
‘vintage’  
per estalviar 
amb classe. 4

Agenda 
L’avinguda  
de la Catedral 
esdevé un 
Mercat de 
Mercats. 7

@nem-hi 
Més de 200 
activitats a 
Girona per les 
Fires de Sant 
Narcís. 6oci  catEl setmanari divulgatiu català  

d’oci i cultura de 20minutos 
21-28 d’octubre del 2015

TRES COMARQUES 
GUSTOSES  
El Garraf, l’Anoia i l’Alt Penedès elaboren productes frescos i 
de qualitat. Carns, mariscs, llegums i vins que regaran les 
taules de les properes festes de Nadal. Aquests aliments 
estan reconeguts com a productes singulars.
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ocicat@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Carns, mariscs, llegums i vins de les mi-
llors varietats de raïm. El Garraf, l’Alt Pe-
nedès i l’Anoia són un meravellós i ric 
entorn gastronòmic de Catalunya on no 
hi falta de res per elaborar un gustós 
menú, amb la categoria suficient per 
presidir la taula durant les properes fes-
tes de Nadal. Es tracta de comarques 
que generen aliments frescos i gustosos, 
molts reconeguts com a producte sin-
gular, un segell que distingeix l’alta qua-
litat, la tradició, la innovació o els trets 
distintius. Només una cinquantena dels 
3.000 productes agroalimentaris que 
conformen la Xarxa Productes de la Te-
rra, impulsada per la Diputació de Bar-
celona, tenen l’honor de portar aques-
ta etiqueta. La gamba i el cargol 
punxenc de Vilanova, el gall, l’ànec mut 
i el vi del Penedès o el Cigronet de l’Al-
ta Anoia són alguns dels aliments 
d’aquestes tres comarques distingits 
amb aquest segell. 

� EL GARRAF 

La gamba de Vilanova. A la costa del Ga-
rraf es poden trobar diverses espècies de 
marisc, un aliment de gust fi i intens i ric en 
proteïnes i minerals com el calci, el mag-
nesi, el fòsfor i el ferro. A més, és baix en 
greix i té àcids grassos Omega 3, que ju-
guen un paper important en la prevenció 
de malalties cardíaques. Dins el marisc, un 
producte exquisit de la zona és la gamba 
de Vilanova, que acostuma a ser vermella 
o rosada i només es troba al mar Medite-
rrani. El port de Vilanova i la Geltrú, el ter-
cer més important de Catalunya, s’ha es-
pecialitzat en la seva captura. Es pesca a al-
ta mar amb vaixells d’arrossegament. 
El cargol punxenc de Vilanova. Un altre 
producte de la zona destacat és el Cargol 
punxenc de Vilanova, una varietat de ma-
risc molt apreciada per al consum que des-
taca per la grandària dels exemplars (me-
deixen entre sis i vuit centímetres de llarg i 
entre dos i tres centímetres d’ample).  És 
de carn dura i consistent però presenta un 
gust suau. Les formes de pesca d’aquest 

EL GARRAF, L’ANOIA  
I L’ALT PENEDÈS, 
TERRITORIS ‘GOURMET’      

Una ruta per aquestes tres comarques, proposada 
per la Diputació de Barcelona, permet descobrir 
tot un seguit de ‘delicatessen’ distingides amb un 
segell de qualitat pels seus trets distintius.   

TERRES DE 
PRODUCTES 
SINGULARS  

A dalt, els 
Cigronets de 
l’Alta Anoia. A 
la pàgina 
següent, de 
dalt a baix i 
d’esquerra a 
dreta, el raïm 
de la DO 
Penedès, el gall 
del Penedès, el 
cargol punxenc 
de Vilanova, la 
gamba de 
Vilanova i 
l’ànec mut del 
Penedès. 
CONSELL COMARCAL 

DE L’ANOIA/CONSELL 

COMARCAL DE L’ALT 

PENEDÈS/CONSELL 

COMARCAL DEL 

GARRAF/XAVIER 

PRAT 
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Granja Guirigall del Pla del Penedès, la 
Granja rural d’Espitlles de Santa Margari-
da i els Monjos o Cal Tinons de Pacs del Pe-
nedès.  
L’ànec mut del Penedès. Una altra au sin-
gular d’aquestes terres és l’ànec mut del Pe-
nedès, també anomenat almescat, turc, 
morisc o de Barbaria. És negra, amb plo-
mes blanques a les ales,  pell prima i carn 
consistent, sense gaire greix. El seu prin-
cipal signe identificatiu és que no produeix 
els sons característics de la majoria de va-
rietats d’ànecs. Per això se li diu ànec 
mut.Tot i que és originari de l’Amèrica tro-
pical, des del segle XVI es cria a les zones ru-
rals dels voltants de Vilafranca del Penedès 
i des de l’any 1994, ostenta la denominació 
oficial de Producte Alimentari del Penedès. 
Té un gust intens i molt agradable gràcies 
a la seva alimentació, a base de cereals. Si 
es consumeix amb pell aporta molta ener-
gia degut a que els ànecs acumulen molt 
greix a sota com a reserva. Pel que fa a les 
formes de cuinar-lo, sovint es fa la cuixa en 
confit o al forn, i el magret rostit o amb 
salsa de fruites.  

� L’ANOIA 

Vi DO Penedès. Combinar el Gall del Pe-
nedès o l’ànec mut amb un vi negre no-
vell serà una unió harmònica i deliciosa. 
Encertar la tria és ben fàcil davant la gran 
varietat de vins que ofereixen les vinyes DO 
Penedès, que també estan a l’Anoia.  La in-

fluència del sol i el mar Mediterrani fan 
d’aquesta comarca un territori privilegiat 
per al cultiu de la vinya.  Macabeu, Xa-
rel·lo, Parellada, Ull de llebre, Merlot o 
Cavernet Sauvignon són algunes de les 
més de 16 varietats de raïm amb les que 
s’elabora el vi DO Penedès. Un consum 
moderat aporta beneficis gràcies a la se-
va elevada acció antioxidant, i pot con-
tribuir a la millora del sistema cardio-
vascular.  
 Cigronet de l’Alta Anoia. En aquesta 
comarca també es cultiva el Cigronet de 
l’Alta Anoia. Com el seu nom indica, és 
una varietat de cigró menuda i autòc-
tona, de gust intens i delicat i amb una 
textura fonent, homogènia, ferma i gens 
farinosa. Amb la cocció augmenta fins a 
tres vegades el seu volum.  

El seu valor energètic deriva de la im-
portant presència d’hidrats de carboni 
en forma de midó. Combinat amb ce-
reals o verdures és una magnífica font 
proteica d’origen vegetal. Els minerals 
més destacats que conté són el calci i el 
ferro i també té vitamines del grup B. 
Es pot trobar a Cal Mestres de Vilama-
jor (Pujalt), Can Torrens (St. Martí de Ses-
gueioles), Carnisseria Laura (Calaf ), 
Cansaladeria Rosa Codina (St. Guim de 
Freixenet), Can Torrens (Calaf ) i Agro 
Igualada SCCL. 

Trobareu totes les propostes a:  

http://productesdelaterra.diba.cat 

        @economieslocals 

        Diputació de Barcelona

+

cargol de mar permeses són el rastrell de 
cadenes, la cargolera i els tremalls a més de 
12 metres de profunditat. La Confraria de 
Pescadors de Vilanova i la Geltrú subhas-
ta dues vegades al dia el peix i el marisc que 
han pescat els treballadors. Seguidament 
son venuts a les peixateries i als Mercats de 
la ciutat.  

� L’ALT PENEDÈS 

El gall del Penedès. Tradicionalment, la 
pagesia de les comarques de l’Alt i el Baix 
Penedès ha complementat la seva acti-
vitat principal (cereal, horta i vinya) amb la 
criança i engreix del gall del Penedès. De 
plomatge negre, s’identifica pel color blau 
pissarra cendrós de les potes i per la seva 
cresta de cinc o sis puntes. El seu gust és 
melós i consistent i té un tipus de carn 
blanca, magra i fàcil de digerir, que és una 
bona font de proteïnes i de ferro. També 
destaca el seu contingut en vitamina B3 i 
B9 i en fòsfor i potassi. Diversos establi-
ments brinden l’oportunitat de degustar el 
gall del Penedès, com per exemple, la Ma-
sia Ca la Glori de Castellví de la Marca, la 

50   
productes agroalimentaris distingits com a 
producte singular són els que hi ha dins la Xarxa 
Productes de la Terra,  impulsada per la Diputació

* OCIpèdia

GAMBA’T 
VILANOVA 
Del 24 d’octubre 
al 8 de novembre 
es celebra 
Gamba’t Vilanova 
a Vilanova i la 
Geltrú, que 
convida als 
visitants a deixar-
se seduir pels 
secrets d’aquest 
marisc. 
S’organitzen 
tastos, activitats i 
concursos. 

� � � 

FIRA DEL 
GALL   
L’ocasió perfecta 
per tastar tant el 
gall com l’ànec 
mut del Penedès 
és apropar-se a la 
Fira del Gall de 
Vilafranca, que se 
celebra els dies 
19 i 20 de 
desembre. És un 
aparador 
excepcional de 
l’aviram propi de 
la comarca. 
Inclou un mercat 
d’aus, concursos, 
venda de galls 
negres 
sacrificats, i un 
mercat 
d’artesania, 
entre altres 
propostes.   
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Agenda de tallers 
 
� SERIGRAFIA EXPERIMENTAL  

OUT OF OFFICE 

Un curs enfocat en projectes 
experimentals i tècniques d’impres-
sió no-convencionals, sense passar 
per l’etapa del fotogravat. Conei-
xeràs el dibuix en directe sobre la 
pantalla i l’ús de stèncils per 
bloquejar zones. Aquest curs de 
quatre hores, s’impartirà el 22 i el 24 
d’octubre. Consell de Cent, 266 4-2a. 

� CONFECCIONA LA TEVA CAMISA 

LANTOKI 

Curs de quatre classes per a nois i 
noies. Confeccionant una camisa, 
aprenem diverses tècniques per a la 
realització de peces: llegir un patró, 
tallar la tela, cosir un coll, muntar 
una màniga... És necessari saber fer 
servir la màquina de cosir a escala 
bàsica. Els dies 22, 23, 29 i 30 
d’octubre. Carrer Doctor Dou, 15.  

� AUTENTICO PAINT 

LIANA TALLERS 

El dissabte 24 d’octubre de 10 a 14 
hores, endinsa’t en la pintura 
decorativa amb Chalk Paint! 
Aprendrem a fer craquel·lats, 
decoupage, estergits amb terrapie-
no i stèncil sobre tèxtil. Liana Tallers 
és un espai obert a totes aquelles 
persones amb inquietuds creatives. 
C/ del Perpetu Socors 10, baixos, Sitges.  

Telèfon: 93 8946124. 

� ’BUFF’ SENSE AGULLES 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

T’imagines aprendre a teixir amb les 
teves pròpies mans? En menys 
d’una hora seràs capaç de fer un 
preciós buff sense necessitat 
d’agulles, utilitzant únicament els 
teus propis braços. Aquest taller 
s’impartirà el 23 d’octubre al carrer 
Verdi, 81 de Barcelona. Tot el 
material està inclòs.www.costure-

tas.com. 

� LLETRES ‘VINTAGE’  

CADÀVER EXQUISIT 

Inspirats als rètols lluminosos de 
Times Square, Picadilly Circus o Las 
Vegas, fem un homenatge des del 
nostre punt de vista més actual. 
Canviem els metalls i el neó per 
cartó amb diferents textures i llums 
led. L’important és portar-se un 
objecte que donarà un caràcter 
exclusiu allà on ho encenguis.  
www.cadaverexquisit.com. 

� TALLER DE LLUM D’ORIGAMI  

ÉS FESTIVAL 

Collage Studio impartirà el 31 
d’octubre un original taller 
d’origami i plegat, per a la creació 
d’un llum únic, decoratiu i funcio-
nal. Creuen en els processos 
artesans allunyats de la pantalla i 
reivindiquen a través de la creació 
de peces multifuncionals, el treball 
fet amb les mans. Carrer de Flassaders, 

12, Barcelona.

1Dibuixem. Agafem una obertura 
metàl·lica i la posem sobre un 

tros de roba doblegat per la 
meitat. Marquem el punt mitjà 
perquè sigui simètric, copiem 
l’obertura i dibuixem el moneder.

PAS A PAS 

El ‘vintage’ està de moda i tenir un complement d’aquest estil és imprescindible. Anima’t a fer aquest bonic moneder que ens proposa 
Carrousel Craft (C/ Verdi 58 de Barcelona; www.carrouselcraft.com). DIANA RODRÍGUEZ

PAS A PAS

Creativa Barcelona. 
El saló de les 
Manualitats, les 
Labors i les Belles 
Arts, avança 
enguany la seva 
desena edició als 
dies 5, 6, 7 i 8 de 
Novembre a La 
Farga de l’Hospitalet 
de Llobregat. 
Creativa és una 
original proposta 
que difon la 

tendència social Do 
it yourself (DIY)  
i fomenta l’ús i 
aprenentatge de 
tècniques tradicio-
nals i modernes 
mitjançant l’art de la 
creació manual. El 
patchwork, la 

costura, el crochet, 
el scrapbooking i 
altres tècniques 
tenen cabuda en 
aquesta fira 
handmade.La Farga de 

L’Hospitalet. Del 5 al 8 de 

novembre. www.creativa-

spain.com.

UNA FIRA * OCIpèdia

La Cantatrice. 
Aquesta especta-
cular botiga es 
dedica en cos i 
ànima a la creació: 
costura, punt, 
crochet, brodat, 
bijuteria o 
decoració. Podràs 
trobar des d’un 
ampli ventall de 
teles i llanes fins a 
kits per a cosir i 
teixir. Tenen una 

infinitat de 
productes de 
merceria creativa i 
les màquines de 
cosir que 
necessites. Els hi 
agraden les obres 
artístiques, fetes a 
mà i amb un 
disseny exclusiu. 
És per això que 
col·laboren amb 
artistes locals que 
exposen a la 
botiga i ofereixen 
productes macos, 
originals i d’alta 
qualitat. Al local 
també s’impartei-
xen més de 200 
tallers a l’any. 
www.lacantatrice.com.

UNA BOTIGA

MONEDER 
‘VINTAGE’ 
Estalviar serà més 
divertit si ho fas amb 
aquest portamonedes  
fet a mà. Tria una original 
obertura metàl·lica i una 
roba maca i aconseguiràs 
un accessori únic i 
personal.

2Retallem. Tallem la silueta 
dibuixada del moneder i 

repetim l’operació amb la roba 
que utilitzarem per a l’exterior. 
Podem fer servir la primera tela 
com a plantilla de l’altre tros.

3Cosim. Els laterals amb les 
teles del revés. Primer les teles 

de folro i després les exteriors. 
Donem puntades sense deixar 
espais. No hem de cosir el tros 
que correspon a l’obertura.

4Girem. Amb les robes cosides, 
donem la volta a la tela 

exterior i posem dins la tela de 
folro, de manera que les costures 
quedin juntes i si obrim el 
moneder, vegem el dret de la tela.

‘VINTAGE’  
És un terme que 
s’ha posat de 
moda i que es 
refereix a peces o 
accessoris de 
vestir amb un estil 
retro. També es fa 
servir per parla 
d’objectes o 
paraments amb 
certa edat, que no 
poden encara 
catalogar-se com 
a antiguitats i que 
s’han revalorat 
amb el temps.

5Afegim l’obertura. Agafem un 
fil més gruixut, tipus perlé n.8 o 

un fil de brodar. Cosim de manera 
que ens quedi centrada l’obertura 
respecte a la tela i evitem deixar 
forats sense fil.
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Festa de la Tardor al Jardí Botànic. Diumenge, el 
jardí botànic de Montjuïc proposa celebrar amb 
un munt d’activitats gratuïtes per a tots els 
públics l’arribada de la tardor. Es podrà participar 
en tallers, visites guiades, jocs i gimcanes. De pas 
es pot descobrir el Jardí Botànic Històric, un petit 
paradís de la jardineria barcelonina dins de dos 
clots de les antigues pedreres de Montjuïc. 
L’accés al Jardí és a l’avinguda dels Muntanyans, 
darrere de l’aparcament del museu MNAC.

Celebrar la 
nova estació 

Proposta: Festa de la Tardor. 

Quan? Diumenge 25 d’octu-

bre de 10.00 a 15.00 hores. 

On? Jardí Botànic Històric 

del Museu de Ciències Na-

turals de Barcelona.  

Pàgina web: www.jardibo-

tanic.bcn.es.

Josep Maria Flotats. L’actor i director d’escena 
torna a l’actualitat teatral barcelonina, casa seva, 
per oferir al seu públic la possibilitat de descobrir 
Jean-Claude Grumberg, un reconegut autor 
teatral francès mai abans representat a l’Estat. 
Flotats porta al Teatre Lliure de Gràcia l’obra Ser-
ho o no, que plasma les converses entre dos veïns 
d’una mateixa escala. Un dels dos descobrirà per 
internet, després de moltes xerrades al replà de 
l’edifici, que l’altre és jueu. 

‘Ser-ho o no’ 

Proposta: la nova obra tea-

tral dirigida i interpretada 

per Josep Maria Flotats. 

Quan? Del 28 d’octubre al 6 

de desembre.  

On? Teatre Lliure de Gràcia 

(Montseny, 47). 

Pàgina web: www.teatre-

lliure.com.

Festa Major 
gironina 

Proposta: Més de 200 ac-

tivitats lúdiques. 

Quan? Del 23 d’octubre a 

l’1 de novembre.  

On? Girona capital.  

Pàgina web: www2.gi-

rona.cat/ca/firesde-

santnarcis.

Del 23 d’octubre a l’1 de 
novembre. La capital 
gironina viu la seva festa 
major del 23 d’octubre a l’1 
de novembre. Seran 10 dies 
intensos d’unes Fires de 
Sant Narcís amb més de 200 
activitats repartides arreu  
de la ciutat de Girona. El 
programa de les fires 
d’enguany està pensat per a 
tots els públics i incorpora 
música i espectacles així 
com activitats d’entitats i 
associacions repartides pels 
diferents barris gironins.  
S’afegeix un nou escenari 
musical a la plaça de 
Francesc Calvet i Rubalcaba 

i s’estrenarà la primera 
edició d’una cursa de rutlles 
al carrer de la Rutlla.Alguns 
dels actes que es traslladen 
als barris són la castanyada 
de la plaça de Santa 
Eugènia, l’actuació del 
guardonat Professor Karoli 
amb l’Home roda a la 
frontissa de Santa Eugènia o 
la penjada de mosques de 
Sant Narcís.També s’amplia 
l’oferta d’activitats diürnes  
a l’esplanada de la Copa. 
Dos espectacles i dues 
exposicions guanyadores de 
les beques Kreas els anys 
2014 i 2015 s’estrenaran per 
les Fires.El muntatge de 

carrer Open Door, de Pere 
Hosta, es farà el dia 29 
d’octubre a la Rambla (12 i 
17 h). Extemporani, de la 
Calamiclown, tindrà lloc tres 
dies diferents a l’Ateneu de 
Santa Eugènia, el Centre 
Cívic Ter i al local de 
l’Associació de Veïns de 
Montjuïc. La mostra 
Geometries àlgides es podrà 
visitar al Museu d’Història 
de Girona i Marevo d’Evdo-
kim Perevalsky es podrà 
veure del 22 d’octubre a l’11 
de desembre al Centre 
Cultural La Mercè. Altres 
punts destacats del 
calendari festiu seran la 
gimcana de Sant Narcís, el 
campionat de botifarra, la 
pujada nocturna a Sant 
Miquel, la matinal esportiva 
o el sopar popular del 28 
d’octubre, per ajudar els 
refugiats de Síria. 

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

HEM DE PARLAR  
DELS SEUS ORÍGENS 
Des de fa un temps em pregunto coses 
tan poc transcendents com ara per què 
serveix el melic. Penso en  aquest botó 
situat justament al centre del cos, 
sense una funció definida, com cridant 
l’atenció de tot aquell que li dediqui 
una mirada curiosa. Avui li he 
preguntat a la meva mare per què 
serveix aquesta entrada secreta de la 
panxa. Ella m’ha explicat que el melic 
és la part que ens queda del cordó 
umbilical, com la prova d’aquell 
conducte, a través del qual ens 
alimentàvem abans de néixer, mentre 
vivíem dins la mare. M’ha dit que ella hi 
pensa molt en el temps que jo vaig 
estar alimentant-me a través del cordó 
umbilical, amb la meva mare lluitant 
perquè l’embaràs arribés a bon port i 
amb la incertesa del que passaria un 
cop hagués nascut. Ella imagina que 
durant aquest temps, jo vaig estar 
tranquil·la i sentint que tot aniria bé. 
M’explica que ella imagina sovint 
aquest temps d’espera i d’esperança: 
les mans de la mare acaronant la 
panxa, cuidant que tot anés bé, 
malgrat les dificultats i el dolor de la 
dona embarassada que no sap si podrà 
sortir-se’n d’una situació complicada. 

Imagina una 
mare disposada a 
lluitar per la 
meva vida. Ella 
em diu que 
s’estima molt a 
aquesta mare, 
que li està 
agraïda per la 
seva lluita amb 

mi, per tot el que porto d’ella i que em 
fa ser qui sóc ara. La mare no sap què 
va passar quan jo era molt petita, 
només s’ho pot imaginar, ella no hi era 
en el meu embaràs. El meu melic ens 
recorda que jo vaig ser alimentada per 
la meva altra mare, la que em va parir, 
em va alimentar i em va cuidar fins que 
va poder. La meva mare adoptiva no 
sap què va passar quan jo era petita, 
només sap que no vaig poder continuar 
vivint amb la meva família, però a ella li 
agradaria saber-ho, saber què va 
portar la meva primera mare a no 
poder continuar, saber què estarà fent 
ara, si pensa en mi i com ho fa, si ara 
viurà o no. Ella em diu que sovint 
s’imagina parlant amb la mare de la 
Xina. Tot això ho pensa la mare i ho 
comparteix amb mi. M’agrada molt 
sentir les dues mares tan a prop, sentir 
que s’estimen, es respecten i que es 
tenen presents. Cada cop que hi penso 
amb la mare de la Xina,  la compartim, 
ens emocionem o riem. Així sento que 
forma part de nosaltres, que la meva 
família també ha adoptat aquesta part 
tan important de mi. Ara entenc la 
funció del melic, la petjada de la meva 
història i una bona raó per parlar de la 
mare que em va donar la vida. 

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

Les Fires de Sant Narcís 
omplen Girona de fins a 200 
activitats durant 10 dies 

Què passa si...

ELLA EM DIU 
QUE S’ESTIMA 
MOLT A 
AQUESTA MARE, 
QUE LI ESTÀ 
AGRAÏDA PER  
LA SEVA LLUITA 
AMB MI 

Tingues en compte

� DIA DE SANT NARCÍS  
Es portarà a terme un nou 
espectacle de gran format 
al carrer, Kremah, a càrrec 
de la companyia Sarruga. 

� FIRES A 1 EURO. Es podrà 
accedir a les atraccions del 
parc de la Devesa a un euro 
el tiquet a partir de les 17 
hores. Es podrà gaudir de la 
sessió de les 18 hores del 
Circ Raluy també a aquest 
preu. El Girona FC oferirà 
entrades a 1 euro per al 
partit del 24 d’octubre 
contra el Saragossa a nens 
i joves d’entre 8 i 16 anys. 

� PORTES OBERTES.  
A l’Ajuntament el 29 
d’octubre. Enguany 
arriba a la cinquena 
edició.



DIMECRES, 21 DE OCTUBRE DEL 2015 20MINUTOS  |  7 

OCI.CaT
@NEM-hi Propostes per a la setmana

T&T 
BCN

21/28 D’OCTUBRE: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 21 
MOSTRA 

SOM CINEMA 

La 6a Mostra de cinema i audiovi-
sual català Som Cinema té lloc a 
diferents sales de la ciutat de Lleida 
entre el 21 i el 25 d’octubre. La 
trobada mostra el talent de les 
noves promeses de l’audiovisual i es 
divideix en tres seccions: documen-
tals, curtmetratges i llargmetratges. 
Enguany es projecten els títols 
guanyadors del concurs Llanterna-
Digital.cat i Llum, Càmera i Acció. 
LLEIDA. Del 21 al 25 d’octubre. Teatre Municipal 

de l’Escorxador, Auditori Municipal Enric 

Granados, CaixaFòrum de Lleida i Saló d’actes 

del Rectorat de la Universitat de Lleida. 

www.suggeriments.cat.  
 
DIJOUS 22 
CINEMA 

ALEMANY ACTUAL  

La quarta edició del cicle Cinema 
Alemany actual aterra a la Filmoteca 
de Catalunya del 22 d’octubre al 8 de 
novembre en col·laboració amb el 
Goethe Institut. S’ha fet una selecció 
de 10 pel·lícules d’autor recents i 
algunes sessions comptaran amb la 
presència dels seus directors, actors 
i guionistes a les projeccions. El dia 
22 d’octubre se celebra la sessió 
inaugural amb el passi de Victoria de 
Sebastian Schipper, la gran 
triomfadora dels Premis del cinema 
alemany. BARCELONA. Filmoteca de 

Catalunya. Plaça de Salvador Seguí, 1-9. Del 22 

d’octubre al 8 de novembre. Preu: 3 i 4 euros. 

www.filmoteca.cat. 

 
DIVENDRES 23 
CICLE 

MÚSIQUES SENSIBLES 

El Foyer del Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona programa un cicle 
diferent de concerts amb 
concepte social. El tercer cicle 

Músiques Sensibles vincula 
cultura, música, compromís i 
responsabilitat social. L’acció 
dóna suport a un seguit d’associa-
cions sense ànim de lucre. El 
programa arrenca amb Clams (dia 
23 d’octubre) i convida Marion 
Harper i Miquel Vilella (dia 24), 
Pau Alabajos (5 de novembre), 
Judit Neddermann i Enric 
Verdaguer (dia 6) o Namina i 
Renaldo & Clara (dia 7). BARCELO-

NA. Foyer del Gran Teatre del Liceu. La 

Rambla, 51. Del 23 d’octubre al 3 de 

desembre. www.liceubarcelona.cat. 

 
DISSABTE 24 
FIRA 

DE LA CASTANYA 
DE VILADRAU 

Tradició i innovació es donen la mà 
a Viladrau en la 21a Fira de la 
Castanya, una cita que dóna 
cabuda als vessants culturals, 
lúdics, socials, econòmics i 

ambientals al voltant d’aquest 
producte típicament de tardor i de 
territori. VILADRAU. Diferents espais de la 

població. Del 23 al 25 d’octubre. www.vila-

drau.cat. 

 
DIUMENGE 25 
ENOLOGIES 

7A FESTA DEL VI DE LLEIDA 

La plaça de la Llotja de Lleida acull 
els dies 24 i 25 d’octubre una 
exposició i tast de vins blancs, 
rosats o negres dels cellers de la 
denominació d’origen Costers del 
Segre. La 7a Festa del Vi de Lleida 
programa activitats paral·leles 
lúdiques i enològiques com una 
Piada infantil de raïm i actuacions 
musicals. LLEIDA. Plaça de la Llotja. Dies 24 

i 25 d’octubre. Dissabte de les 18 hores fins a 

mitjanit i diumenge de les 11 a les 15 hores. 

 
FIRA 

DE LA GIRELLA 

El Pont de Suert s’omple durant un 
dia de mostres de la vida de 
muntanya i dels antics oficis del 
món rural i ramader de la comarca 
de l’Alta Ribagorça, així com de les 
tradicions més ancestrals. La fira 
pren el seu nom de l’elaboració i 
degustació de girella. EL PONT DE 

SUERT. Nucli històric del municipi. Dia 25 

d’octubre. www.elpontdesuert.cat. 

 
DILLUNS 26 
CONFERÈNCIA 

ESPORT I ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE 

La xerrada Activitat física i 
alimentació saludable donarà a 
conèixer a El Corte Inglés de 
Tarragona la importància de 
combinar una alimentació 
equilibrada amb un estil de vida 
actiu. Es veuran, per exemple, 
quins són els beneficis de la 
pràctica d’activitat física regular i 

es parlarà sobre com ha de ser la 
nostra alimentació abans, durant 
i després de la pràctica d’exercici. 
TARRAGONA. Sala Àmbit Cultural d’El Corte 

Inglés. Rambla del President Lluís Companys, 

7. 18.30 hores. Entrada lliure. www.elcortein-

gles.es. 

 
DIMARTS 27 
MÚSICA 

CONCERT DE L’ORQUESTRA 
CAMERA MUSICAE 

L’Oquestra Camera Musicae, amb 
la participació de la mezzosoprano 
Marta Infante,  presenta al Teatre 
Fortuny de Reus el programa 
Mahler i els Kindertotenlieder, 
dirigit per Tomàs Grau. Interpreta-
ran Adagietto de la Simfonia núm. 
5, de Gustav Mahler; Kindertoten-
lieder, de Gustav Mahler; i Cançons 
bíbliques, op. 99, de Antonín 
Dvorák. REUS. Teatre Fortuny. Plaça Prim, 4. 

21 hores. Preu: de 10 a 25 euros. www.teatre-

fortuny.cat. 

 
DIMECRES 28 
TEATRE 

CABARET 

El Teatre-Auditori de Sant Cugat 
acull The Hole 1. Es tracta d’un 
show fresc i descarat amb 
números de nou burlesque, 
comèdia, música en directe, 
suggerents stripteases, circ i, fins i 
tot, una gran història d’amor. La 
platea es convertirà durant uns 
dies en una Sala Cabaret i, 
d’aquesta manera, aquest 
espectacle es podrà veure 
còmodament prenent una copa 
dins el teatre. Una experiència 
única i un autèntic luxe. SANT CUGAT 

DEL VALLÈS. Teatre-Auditori Sant Cugat. Pl. de 

Victòria dels Àngels, 1. Fins a l’1 de novembre. 

Dimecres 28 d’octubre i dijous 29 d’octubre a 

les 20.30 hores. Divendres 30 d’octubre i 

Dissabte 31 d’octubre a les 19 i a les 22 hores. 

Diumenge 1 de novembre a les 18 hores. De 24 

a 36 euros. www.tasantcugat.cat.    

� LIDERATGE PEDAGÒGIC 
@@ensenyamentcat:   
Jornada sobre lideratge 
pedagògic i model 
didàctic orientador. 24 
d’octubre, Barcelona. 

� 48HOPENHOUSEBCN 
@PICHarchitects:   
Tornem a col.laborar 
amb open house i 
ensenyem el centre 
Leitat i l’escola Paideia.  

� CAMINADA POPULAR  
@TGNturisme:   
La Caminada Popular i 
Marxa Nòrdica 2015 serà 
el pròxim 25 d’octubre a 
les 9h. Inscripcions. 

� BIG DRAW AL PICASSO 
@BigDrawBCN:   
Enguany @Escolajoso 
@yaalibei @osubiros 
@ManualThinking i 
@lavolatil participen al 

#BigDrawBcn! Els 
tobareu als espais del 
@museupicasso (25 
d’octubre). 
www.museupicasso. 
bcn.cat. 

� MÚSICA NÒMADA 
@guillemromatort:   
El 28 d’Octubre la música 
nòmada de Guillem 
Roma a #Girona a 
l’Estació Espai Jove!

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� MANTENIMENT DE L’ASCENSOR DE L’ESTACIÓ 
D’UNIVERSITAT. L2 de metro. Manteniment de 

l’ascensor de l’estació d’ Universitat (L2) del 5 al 30 
d’octubre. Afectació: per treballs de manteniment, deixa de 
funcionar l’ascensor que connecta el vestíbul d’accés de 
Plaça Universitat amb les andanes de la L2. Més informació 
al web www.tmb.cat. 
 

 
AFECTACIONS VIÀRIES 
� AP-7. Calçada restringida. Obres en general 
entre el quilòmetre 52 i 53 , a Sant Julià de Ramis.  

� A-2. Obres. Reparació d’una barrera de seguretat amb 
calçada restringida  del quilòmetre 530 a 531 en sentit 
nord, a Sant Guim de Freixenet. A-2. Calçada restringida.  
Treballs de manteniment, del quilòmetre 589,50 al 590,30  
a Castellbisbal.  

FIRA 

MERCAT DE MERCATS 

La 6a edició de Mercats de 
Mercats aplegarà paradistes dels 
mercats barcelonins, restaura-
dors i productors alimentaris i 
vitivinícoles catalans. A la fira 
participaran aquest any 23 
comerciants en representació de 
la xarxa de mercats barcelonins. 
A les parades hi trobareu 
destacat un producte estrella, 
diferenciat dels altres amb una 
senyalística pròpia. A més, cada 
producte s’acompanyarà de 
receptes. La novetat en l’edició 
d’aquest any és l’espai Artistes 
de Mercat, en el que 10 comer-
ciants participaran en una 
xerrada sobre els productes que 
tenen a la venda. BARCELONA. 

Avinguda de la Catedral. Del 23 al 25 

d’octubre. Entrada gratuïta. somdemer-

cat.cat/ca/mercatdemercats. 

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 i Carla 
Mercader (agenda i redacció).



Horari comercial:
De dilluns a divendres 
de 16.30 a 20.30 h

Dissabtes 
de 10 a 14 h w w w . r e f o r m e s d e c o r . c o m

30 ANYS
ENS AVALEN

A R A  É S  E L  M O M E N T  D E  F E R  R E F O R M E S  A  C A S A  S E V A

EXPOSICIÓ I VENDES
Pg. Maragall, 19 - 21 
Barcelona

93 513 63 47
 685 56 02 84

EXPOSICIÓ I LOGÍSTICA 
Av. del Maresme, 389
Mataró  

93  757 45 12
 692 05 81 55

EXPOSICIÓ I VENDES
C. Príncep de Bergara, 40 
L’Hospitalet del Llobregat

 93 106 50 37
 665 847 240
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