
DIVERSIÓ AMB EL 
VI EMPORDANÈS  
La denominació d’origen Empordà ofereix tota 
mena d’activitats per gaudir de l’enoturisme, 
divertir-se i relaxar-se entre vinyes i paisatges de 
mar i muntanya. 

Activitat lúdica relacionada amb el vi i els cellers a les instal·lacions del Celler Martín Faixó del Parc Natural del Cap de Creus, a l’Alt Empordà.  FOTO: ARXIU D’IMATGES PTCBG

@NEM-hi 
El Festival de 
la Infància, un 
oasi pels més 
petits amb 100 
activitats. 6

@NEM-hi 
El Pessebre 
de Nadal 
pren vida a 
Corbera de 
Llobregat. 6

Agenda 
En marxa 
la segona 
edició del 
Circ de Nadal 
de Girona. 8oci  catEl setmanari divulgatiu català  

d’oci i cultura de 20minutos 
23-30 de desembre del 2015



2  |  20MINUTOS DIMECRES, 23 DE DESEMBRE DEL 2015 

PUBLICITAT



DIMECRES, 23 DE DESEMBRE DEL 2015 20MINUTOS  |  3 

PUBLICITAT



4  |  20MINUTOS DIMECRES, 23 DE DESEMBRE DEL 2015 

OCI.CaT
En ruta Comarques

PILAR MAURELL  
ocicat@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Terra de vins des del segle VI a C., l’hivern és 
una molt bona època per visitar els cellers 
de l’Empordà. Amb l’arribada del fred tot 
comença de nou. Les vinyes, nues, es re-
cuperen dels mesos frenètics de la verema 
a l’estiu i els viticultors s’afanyen per po-
dar les plantes que donaran forma, gust i 
color al vi del futur més immediat, el de la 
propera collita. Uns vins amb caràcter, to-
cats per la tramuntana. A la DO Empordà hi 
ha moltíssims cellers per visitar, museus per 
conèixer millor com es produeix i es con-
sent el vi en aquesta terra i un munt d’ac-
tivitats relacionades, des de gastronòmi-
ques a tractaments de bellesa i relaxament.  

Els grecs, quan van fundar Empúries, 
van portar la seva tradició d’elaboradors de 
vi i quatre segles més tard de la seva arriba-
da ja  hi ha constància arqueològica i docu-
mental que els vins d’Emporiae són co-
neguts arreu de l’Imperi Romà i a la ma-
teixa metròpoli. Però a l’edat mitjana foren 
els monjos els que van saber preservar l’art 
de fer el vi, i a Sant Pere de Rodes es tenen 
referències del monjo cellerer Ramon Pere 
de Noves, que ja va escriure un tractat so-
bre la  matèria. Ja al segle XIX, la plaga de 

la Fil·loxera, que va aparèixer per primera 
vegada a Catalunya el 1879 en una vinya de 
Rabós d’Empordà, va arruïnar els viticul-
tors, i no fou fins a primers del segle XX que 
el sector va revifar amb els cellers coopera-
tius, impulsats per la Mancomunitat i la 
Generalitat republicana. En aquells anys es 
van construir noves bodegues i es va millo-
rar la comercialització del vi, fins avui, quan 

els vins de l’Empordà han aconseguit ser 
coneguts i apreciats arreu. La Ruta del Vi DO 
Empordà és una proposta del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona i amb el su-
port del Consell Regulador de la DO Em-
pordà que reuneix tota l’oferta que hi ha al 
voltant del vi en aquestes comarques i que 
inclou visites a cellers, àpats entre vinyes, es-
tades a cellers, tractaments de vinoteràpia, 
visites a museus i activitats de turisme ac-

VINS DE L’EMPORDÀ, 
UN CARÀCTER  
DE TRAMUNTANA     

La DO Empordà us ofereix visites a cellers, museus, 
tastos i maridatges per gaudir de l’enoturisme i 
relaxar-se en masos perduts enmig de les vinyes.

DENOMINACIÓ 
D’ORIGEN 
EMPORDÀ

55  
municipis engloben la zona de producció de la 
DO Empordà i el tret climàtic que més afecta els 
conreus és el fort vent del nord, la Tramuntana. 

* OCIpèdia

VINOTERÀPI
A A l’Espai de 
Vinoteràpies 
Can Sais de  
Vall-llobrega 
(Baix Empordà) 
hi trobareu un 
ambient rural 
entre vinyes, 
prop del mar i al 
mig del massís 
de les Gavarres, 
on us faran uns 
tractaments 
amb els 
derivats del 
raïm propi i del 
vi elaborat al 
mateix celler 
(les pells, els 
pinyols, les 
mares, els 
fangs...), per 
experimentar  
els beneficis 
d’aquests 
productes  
pel cos.  

� � � 

CELLER SPA  
A l’Hotel 
Peralada Wine 
Spa & Golf 
tindreu la 
possibilitat  
de tastar els 
productes 
derivats de 
l’elaboració del 
vi, amb cabines 
de tractaments, 
piscina 
d’interior 
climatitzada i la 
zona d’aigües, 
El Celler, 
inspirada en 
l’interior d’un 
celler real, amb 
jacuzzi, sauna, 
hammam, 
pediluvi i zona 
de relaxació 
amb pedres 
calentes per 
viure una 
experiència 
inoblidable 
enmig de les 
vinyes.  

� � �
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que s’havien de construir als mateixos ce-
llers, perquè no passaven per les portes.    

� ELS CELLERS 

Espel (Vilajuïga). Quasi totes les bodegues 
de la DO Empordà ofereixen propostes 
d’enoturisme, com a Espelt, a  Vilajuïga on 
cada dia es fan tastos de vins i es pot visi-
tar el celler, també és possible fer un esmor-
zar entre vinyes després de passar la nit al 
Mas Espelt, rodejats de vinyes i oliveres.  
Empordàlia (Pau). Al celler Empordàlia, 
a Pau, hi podreu conèixer la cooperativa i sa-
ber com elaboren els vins Sinols i l’oli de Pau.  
Castell de Peralada. També al Castell de 
Peralada s’hi fan tastos dels seus vins i es 
programen visites  combinades a les vinyes 
i a les instal·lacions de la bodega.  
Celler Arché Pagès (Capmany). Al celler 
Arché Pagès, a Capmany fan també visites 
guiades per la bodega i les vinyes, amb la 
possibilitat de conèixer el municipi i l’Albe-
ra, Paratge Natural d’Interès Nacional amb 
vestigis prehistòrics (dòlmens) i medievals.  
Celler Martín Faixó (Cap de Creus). I al ce-
ller Martin Faixó coneixereu la història de 
la família que l’any 2000 va decidir recupe-
rar la vinya al Parc Natural de Cap de Creus. 
Els seus vins, elaborats de forma artesa-
nal a Cadaqués, deuen el nom auna ma-
sia del segle XIV on us podeu allotjar. 

Trobareu totes les propostes a: 

www.doemporda.cat/ca/ruta-del-vi 

        @DOEmporda 

        DOEmporda

+

tiu com rutes amb caiac amb tast de vins, vi-
sita a cellers en bicicleta,  tastos a cegues i fes-
tivals de música i gastronòmics. 

� ELS MUSEUS 

Coll de Roses Wine Family Museum. A 
Roses hi trobareu el Coll de Roses Wine 
Family Museum, un centre enològic que us 
permetrà endinsar-vos en el procés de la 
vinya i l’elaboració dels vins a través d’un 
recorregut audiovisual força espectacular. 
Una altra proposta és el Grand Recosind a 
Capmany, un museu  familiar que acull una 

col·lecció d’estris, objectes i documents 
de la família Artizà-Cusí-Santamaria, dedi-
cada al món de la vinya i el vi des del 1680 
on a més podreu veure tres mobles cata-
logats de la masia catalana del segle XVIII: 
un capçal de llit d’estil olotí, una caixa de 
núvia i un frontal d’una altra caixa de núvia.  
Museu del Suro de Palafrugell. Al Museu 
del Suro de Palafrugell hi descobrireu la 
rica indústria surera que va convertir aquest 
territori en un referent internacional en 
l’elaboració de taps i que encara és molt 
present en el paisatge, on es poden veure 

boscos de sureres i algunes antigues fàbri-
ques, com a Sant Feliu de Guíxols que a més 
té el Museu de plaques de cava i xampany.  
Museu del Vi Castell de Peralada. Un al-
tre centre que no us hauríeu de perdre és el 
Museu del Vi Castell de Peralada, que ocu-
pa el soterrani del convent del Carme, una 
construcció del segle XIV restaurada a fi-
nals del XX on es van fundar les caves ac-
tuals. En aquest centre destaquen la col·lec-
ció de vidres, alguns datats a partir del se-
gle XVI, i les enormes bótes cerclades de 
fusta, amb capacitat per a milers de litres, 

La DO Empordà 
combina mar i 
muntanya amb 
bellíssims 
contrastos i la 
possibilitat de 
fer-hi centenars 
d’activitats en 
família durant 
tot l’any. 
FOTOS:  ARXIU 

D’IMATGES PTCBG

Aquest Nadal vés i torna
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Autonomia per a les persones amb discapacitat. 
Això és el que demana el moviment associatiu 
ECOM amb l’exposició fotogràfica Vides diverses.  
Aquestes persones es posen davant de la càmera 
per mostrar com viuen de forma independent. 
L’exhibició inclou imatges de diversos formats i la 
projecció d’un documental audiovisual. L’ECOM 
aplega entitats de persones amb discapacitat 
física de Catalunya i Espanya i compta actualment 
amb 149 entitats federades.

‘Vides 
diverses’ 

Proposta: exposició foto-

gràfica sobre discapacitat i 

diversitat social.  

Quan? Fins al 30 de desem-

bre. Tancat els dies 25 i 26. 

On? Palau Robert.  Passeig 

de Gràcia, 107. Barcelona. 

Preu: gratuït.

Arriba la 54a edició del Pessebre Vivent de 
Corbera. És el primer de Catalunya, data del 1962. 
Comptarà novament amb la participació de 200 
veïns i veïnes que, de manera voluntària, donaran 
vida als personatges de 13 escenes: l’anunciació, 
el Naixement, escenes d’oficis artesanals o la 
tradició de fer cagar el Tió, entre d’altres. Tot això 
en un espai natural de més de 14.000 metres 
quadrats. Enguany hi haurà també el Mercat 
Vivent per comprar roba, complements i menjar.

Pessebre 
vivent 

Proposta: el primer pesse-

bre vivent de Catalunya.   

Quan? Fins al 10 de gener. 

Entre 18 i 20 hores (oscil·la 

en funció del dia). 

On? Penya del Corb. C. Ca-

nigó, 35. Corbera de Llobre-

gat. 

Preu: 13 euros.

Festival de la 
Infància 

Proposta: Actes lúdics, 

esportius i educatius.  

Quan? Del 27 de desem-

bre al 4 de gener. 

On? Fira de Barcelona. 

Recinte de Montjuïc. 

Preu: 12 euros i especials 

per a famílies nombroses 

i monoparentals. 

Web: www.festivalinfan-

cia.com.

Esport, creativitat, cultura, 
música i molta diversió. 
Aquests són els pilars del 
Festival de la Infància, que 
arriba a la seva 52a edició. 
Enguany s’ampliarà l’oferta 
d’activitats tradicionals amb 
màgia, teatre, titelles, 
pallassos i cançons concen-
trats a l’escenari 1. A més,  
hi haurà un gran circ amb 
clowns, xanquers, trapezis-
tes, forçuts i malabars i cada 
dia farà una cercavila amb un 
gran elefant fet amb metalls 
reciclats. El festival aposta 
també per les noves 
tecnologies (amb un taller de 
robòtica i jocs interactius) i 

pels continguts relacionats 
amb l’ecologia i el respecte 
pel medi ambient. L’alimenta-
ció saludable tindrà el seu lloc 
a l’esdeveniment. Una 
empresa alimentària 
organitzarà cada dia a les 
17.30 hores un berenar per als 
primers 100 nens i nenes que 
s’acostin a l’escenari. S’hi 
afegiran a l’oferta gastro 
tallers de cuina per a infants 
de 3 a 6 anys i de 7 a 12, així 
com la recreació d’un hort 
sostenible. El dia 29 de 
desembre, l’escriptora i 
dissenyadora Pilarín Bayés 
explicarà contes de Nadal i 
els il·lustrarà simultàniament 

en una pissarra (a l’escenari 
1). Paral·lelament, s’habilitarà 
una zona esportiva que 
comptarà amb la col·labora-
ció de 20 federacions 
esportives. Els nens podran 
participar en gimcanes, 
recórrer un circuit d’automo-
ció o donar una volta en caiac 
per una piscina. També 
podran prendre part de 
demostracions d’arts 
marcials i recórrer un circuit 
d’aventura que integrarà la 
pràctica de diversos esports. 
La Fundació del F. C. Barcelo-
na oferirà camps de futbol i el 
dia 4 de gener rebran la visita 
d’alguns jugadors del primer 
equip. Els nens i nenes els 
podran conèixer i jugaran 
amb ells un mini partit. El 
Festival es consolida així com 
un dels principals esdeveni-
ments educatius i d’entreteni-
ment infantil de Barcelona.

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

SI MANCA TEMPS 
Estimats Reis Mags: l’any passat us 
vaig demanar diferents jocs de taula, 
però els tinc gairebé tots per encetar 
perquè els pares diuen que no tenen 
temps de jugar amb mi i el meu germà 
és encara petit. Els pares em reganyen 
perquè no utilitzo les joguines que tinc. 
Aquest any m’agradaria demanar-vos 
temps dels pares per estar amb 
nosaltres. Ja sabeu que durant la 
setmana tinc una pila d’activitats i 
deures, i no tenim massa temps per 
jugar. Faig una jornada escolar de 8 
hores, després tinc activitats la 
majoria de dies. Quan arribem a casa, 
haig de dutxar-me i fer deures, mentre 
la mare fa el sopar i prepara les coses 
que haig de portar l’endemà a escola. 
Després de sopar, pijama, rentar dents 
i a dormir, o sigui, que el temps que 
passem junts és mínim. Podríem 
compartir una estona al llit, però els 
pares diuen que estan cansats i que 
necessiten una estona per ells. Jo no 
sé si la vostra màgia permet crear més 
temps per fer activitats amb tota la 
família. Els caps de setmana ja ho fem, 
però sovint tinc la sensació de manca 
de temps. No sé per què tot ha d’anar 
així de de pressa. Els pares també 
donen molta importància a les notes 
del cole, de fet diuen que si no 

milloren, no em 
portareu res. A 
mi em costa molt 
posar-m’hi a fer 
deures. Odio els 
deures, per culpa 
d’ells no puc 
jugar a casa o 
gaudir tran-
quil·lament de la 

família. Si els pares fessin els deures 
amb mi,  segur que no em costaria tant 
posar-m’hi. Els dies que acabo els 
deures i faig totes les meves coses de 
casa, normalment acabo veient 
televisió, perquè els pares, si hi són, 
estan ocupats. Si estiguessin més 
disponibles, jo normalment escolliria 
estar amb ells, però normalment no 
disposo d’aquesta alternativa. No us 
penseu que no sóc feliç, ben al 
contrari, simplement necessito sentir-
los aprop per estar més confiat i segur. 
Tornant a l’inici, aquest any us demano 
que em porteu algun joc d’ordinador. 
Em van molt bé per quan no tinc res a 
fer i els pares no estan disponibles. Els 
pares no volen comprar-me videojocs 
perquè diuen que no jugo amb altres 
coses, però a ells tampoc els hi agrada 
jugar amb elles. En definitiva, no sé si 
està al vostre abast, però per poc que 
podeu, porteu-me temps de família. 
Ah! I expliqueu molt bé a l’escola, que 
la meva jornada escolar és suficient, 
que no cal carregar-me de deures. 
Compartint temps amb els pares, ja 
aprenc moltes coses,  reforço  la 
vinculació i els llaços afectius amb els 
quals milloro la meva autoestima i 
seguretat, tot un regal.

NO TAN 
PETITS
NO TAN GRANS

El Festival de la Infància 
torna a la Fira de Montjuïc 
amb més de 100 activitats

Què passa si...

COMPARTINT 
TEMPS AMB ELS 
PARES REFORÇO 
ELS LLAÇOS 
AFECTIUS  
I MILLORO 
L’AUTOESTIMA  
I LA SEGURETAT

Tingues en compte

� ‘UN DIA AMB PEPPA’.  
Una de les novetats 
d’aquest any és el parc 
temàtic de la famosa 
porqueta Peppa Pig,  per a 
nens i nenes d’1 a 6 anys. 
Durant 4 hores podran 
gaudir d’actuacions, 
tallers, jocs i concursos. El 
preu de l’espectacle és de 
19 euros i inclou l’entrada 
a tot el festival. 

� ‘XD YOUNG FEST’. 
Pensat per a joves d’entre 
10 i 14 anys, aquest 
festival combina esports 
extrems, videojocs, 
tecnologia, música i 
tendències en Do It 
Yourself (treballs 
manuals) i moda.  
S’hi pot accedir amb 
l’entrada general.

PETITSP
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@NEM-hi Propostes per a la setmana

T&T 
BCN

23/30 DE DESEMBRE : AGENDA
DIMECRES 23 
CONCERT 

TRADICIONAL DE NADAL 
 
A la Coral Saba Nova conviuen les 
veus adultes amb les veus infantils. 
La formació va néixer el 1968 i 
durant les dues darreres dècades 
ha participat en concerts al Regne 
Unit, a França, a Eslovènia i a 
Sèrbia. A més, la secció adulta ha 
cantat a molts indrets de Catalun-
ya. Cada any ofereixen concerts de 
Nadal i de quaresma. GIRONA. Casa de 

Cultura (Auditori Josep Viader). Pl. de 

l’Hospital, 6. A les 19.30 hores. Entrada 

gratuïta. www.casadecultura.cat. 

 
DIJOUS 24 
ESCENA  

XIX PESSEBRE VIVENT 
DE CAMPDEVÀNOL 
 
Un any més, arriba una representa-
ció única a la comarca del Ripollès. 
50 infants i joves recrearan dotze 
escenes bíbliques i relacionades 
amb els oficis i les feines del camp. 
Es faran dues representacions: 
després de la Missa del Gall i el dia 
de Nadal a les 19 hores. Hi haurà 
espais accessibles per a persones 
amb mobilitat reduïda. CAMPDE-

VÀNOL. Hort de la Rectoria (plaça de 

l’Església). A mitjanit, després de la Missa del 

Gall. Preu: donatiu voluntari. www.campdeva-

nol.org. 

 
TRADICIONS 

FESTA DE LA FIA FAIA 
 
Aquesta festa tradicional de Bagà 
és Patrimoni Immaterial de la 
Unesco i Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional de la Generali-
tat. Comença amb la baixada de les 
torxes des de la muntanya. A les 19 
hores arriben els fallaires a la vila. 
Quan les faies estan a punt de 
consumir-se, es fa una foguera 
amb les restes al centre de la plaça 

i una rotllana al voltant del foc. El 
punt final el posarà la tradicional 
coca amb allioli de codony per a 
tothom. BAGÀ. Plaça de Catalunya i plaça 

de la Porxada. A les 18.30 hores. Accés lliure. 

www.viladebaga.org. 

 
DIVENDRES 25 

TEATRE 

OBRA NADALENCA, ‘DE MÉS 
VERDES EN MADUREN’ 
 
En una casa senyorial de la Ciutat 
Comtal hi vivien una neboda, la 
seva tieta i la minyona. Tenien un 
dispeser per ajudar a pagar les 
despeses. Totes tres vivien molt 
tranquil·les fins que la jove va 
decidir portar el seu promès a 
casa, com a dispeser. El dia de 
Nadal serà diferent amb aquesta 
obra del Grup de Teatre BAT 
Tàrrega, una comèdia d’Assumpta 
Gonzàlez, dirigida per Ramon Puig. 
TÀRREGA. Teatre Ateneu. Plaça del Carme, 12. 

A les 22 hores. Preu: 9 euros. www.tarrega.cat. 

DISSABTE 26 
MÚSICA 

BIGBLACK RHINO FARÀ 
VIBRAR LA MIRONA DE SALT 
 
BigBlack Rhino és una mescla de 
rock, soul, funk i blues d’alt 
voltatge. Lideren la formació Nuri 
Mancebo i el guitarrista Gerard 
Pàkitsguitar, juntament amb Xevi 
Pasqual al baix i Francesc Sotillos 
(Txeca) a la bateria. Interpreten 
temes d’Alabama Shakes, Janis 
Joplin, Ben Harper, Muddy Waters, 
The Beatles, entre d’altres en un 
directe vibrant i enèrgic. SALT. La 

Mirona. C. Amnistia Internacional, s/n. A les 

23.30 hores. Entrada: anticipada 6 euros, a 

taquilla 8 euros. www.lamirona.cat. 

 
DIUMENGE 27 
INFANTIL 

ACTIVITATS NADALENQUES 
PER A NENS A L’AQUÀRIUM 
 
L’Aquàrium de Barcelona celebra 
els seus 20 anys d’història amb una 
extensa programació d’activitats 
de Nadal per als més petits. Fins al 
10 de gener els nens podran 
escoltar els contes de la Sàvia 
Tortuga Filomena i participar a El 
Mar de Nadal. Allà els nens podran 
pintar el seu peix o animal marí 
preferit i posar-lo al mural que 
guarnirà l’Aquàrium durant les 
festes. També hi haurà un joc de 
pistes que permetrà descobrir les 
espècies de peixos, taurons i 
pingüins que hi viuen. BARCELONA. 

L’Aquàrium. Moll d’Espanya del Port Vell, s/n.  

Activitats incloses al preu de l’entrada: 20 

euros (adults), 13,50 (de 5 a 10 anys) i 6,50 (de 

3 a 4 anys). www.aquariumbcn.com. 

 
DILLUNS 28 
CIRC 

‘ENCARA NO HO SÉ, LOLA’ 
 
La companyia Los Galindos 
instal·la la seva iurta (carpa) a la 

plaça del Rei de Sant Cugat. 
L’espectacle familiar reuneix set 
artistes d’entre 9 i 52 anys.  Encara 
no ho sé, Lola és circ genuí i de 
proximitat, de divertiment i de 
poesia, amb acrobàcies, hula-hop, 
perxa xinesa, trapezi i pallassos.  
SANT CUGAT DEL VALLÈS. Pl. del Rei. Fins al 

10 de gener. De dilluns a dissabtes a les 17 i les 

19 hores, diumenges a les 12 i les 18 hores. 

Preu: 8 euros. www.losgalindos.net. 

 
DIMARTS 29 
TALLER 

‘CONSTRUÏM UNA CIUTAT 
ROMANA!’ 
 
El Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona proposa un taller 
nadalenc per a nens de 6 a 12 anys. 
Els assistents podran decidir, amb 
l’ajuda d’una maqueta didàctica, 
quina ciutat romana volen: quins 
edificis públics necessiten, on 
situaran les cases, on faran els 
edificis d’espectacles i quins seran, 
si tindran una ciutat portuària o 
estarà al costat d’un riu. Els 
ajudaran algunes de les peces, 
procedents de la ciutat romana de 
Tàrraco, que s’exposen al museu. 
TARRAGONA. MNAT. Pl. del Rei, 5. A les 11 

hores. Preu: 6 euros (cal reservar prèviament). 

www.mnat.cat. 

 
DIMECRES 30 
FIRA 

CONTINUA LA FIRA INFANTIL 
DE NADAL DE CORNELLÀ  
 
Enguany la Fira celebra la seva 23a 
edició. Els castells inflables són el 
principal reclam. Però no hi 
faltaran tallers de maquillatge i de 
treballs manuals per fomentar el 
reciclatge i el coneixement del 
medi ambient. Hi haurà noves 
activitats esportives, com el mini 
handbol i el mini hoquei. CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT. Fira de Cornellà. Fins al 31 de 

desembre. De 10 a 20 hores. Preu per família: 

entre 7 i 15 euros. www.firacornella.com.

� TEATRE 
@@xucrutteatre:  
Ens trobareu a la Fira de 
Consum Responsable de 
#Barcelona 19,23,28,29 i 
31 d desembre a les 12.30. 

 � FIRA 
@outletbarcelona:  
Quins records la Fira 
#SantaLlúcia. Fins al 
23/12, davant #catedral 
Barcelona. 

� CIRC 
@ilcircoitaliano:  
#barcelona Ja som aquí, a 
partir del 25 de desembre  
#circ #monumental 
#nadalenfamilia  

� MÚSICA 
@MuseuDeLaFesta:  
Berca va preparar ahir la 
ronda de Nadales que farà 
als carrers d’#ALGEMESÍ 
el 26 de desembre . 

� XERRADA 
@TgnCooperacio:  
#ArcadiOliveres parlarà 
sobre les persones 
refugiades el 29/12, de 
19.30 a 21 h, a l’#EJKesse. 

� MÚSICA 
@joandausa:  
Ja s’han venut 3.600 de les 
4.000 entrades pel 27 i 28 
de desembre al Palau de 
la Música! #lafestafinal

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� HOLA, NADAL!. Fins al 4 de gener, a la plaça 
de Catalunya, trobaràs una festa amb activitats 

de tota mena per a menuts, joves i grans. 
Pots arribar-hi amb: 
- Bus: les línies H16, V15, 22, 24, 41, 42, 47, 55, 58, 62, 66, 
67 i 68 t’hi porten. 
- Metro: baixant a l’estació Catalunya (L1/L3). 
Més informació a: lameva.barcelona.cat/ca/nadal. 

� NIT DE CAP D’ANY. 31 de desembre. Aquest any, les 
campanades tindran lloc novament a la Font Màgica de 
Montjuïc, on es podrà gaudir d’espectacles musicals, de 
llums i colors. Per arribar-hi, recomanem utilitzar el 
metro, que funcionarà ininterrompudament durant tota 
la nit, i baixar a: 
- Espanya (L1/L3): és l’estació més propera. 
- Hostafrancs (L1), Tarragona (L3), Rocafort (L1) o Poble 
Sec (L3): són altres estacions també properes al lloc de 
l’esdeveniment.

CIRC 

GRAN CIRC DE NADAL  
DE GIRONA 
 
En la seva segona edició, aquest 
espectacle combina Nadal, circ i 
màgia. Circus Arts Foundation, la 
productora del Festival del Circ de 
Figueres porta a Girona 29 artistes 
internacionals d’11 països 
diferents, que oferiran una 
quinzena d’actuacions i atraccions. 
Els acompanyaran 8 ballarines, 8 
músics i una cantant per dinamit-
zar la funció. Hi haurà il·lusionisme, 
acrobàcies i sobretot, molta màgia. 
L’any passat, la primera edició va 
tenir molt bona acollida entre el 
públic, amb més de 17.000 
espectadors. Enguany s’oferiran 
nou funcions repartides entre els 
dies 25 i 28 de desembre. GIRONA. 

Pavelló Girona-Fontajau. A les 18 i a les 21 

hores. Preu: a partir de 10 euros. 

www.circnadalgirona.com.
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