
L’església de Sant Serni de Meranges és una de les construccions romàniques que esquitxen la comarca de la Cerdanya. FOTO: PATRONAT COMARCAL DE TURISME DE LA CERDANYA
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ROMÀNIC  
I NATURA   
La Via Romànica ofereix 11 rutes per la 
Cerdanya que permeten gaudir del 
patrimoni natural de la comarca i, al 
mateix temps, conéixer desenes 
d’esglésies que daten dels segles XI i XII. 
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En ruta Comarques

LA CERDANYA, 
PATRIMONI ROMÀNIC 
ENMIG DE LA NATURA    

La Via Romànica us proposa onze rutes per la comarca 
que us permetran descobrir la rica tradició ceretana 
amb desenes d’exemples d’esglésies construïdes 
durant els segles XI i XII des de Bastanist fins a Llo

UN VIATGE A 
L’ÈPOCA DEL 

ROMÀNIC 

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

20minutos 

La Cerdanya amaga un petit tresor 
romànic que esquitxa tota la comarca. 
No hi trobareu grans obres però sí de-
senes d’edificis de reduïdes dimensions 
entre els que destaquen l’església de la 
canònica de Santa Maria de Talló o Sant 
Pere d’Alp, construïts la majoria a partir 
dels segle XI. D’èpoques anteriors en 
queden testimonis a Sant Esteve 
d’Umfred, la nau de Sant Julià de Pedra o 
l’absis de Santa Llúcia de Coborriu de 
la Llosa. Però potser el millor exemple 
d’arquitectura ceretana el trobareu a l’es-
glésia de Sant Quintí d’Ardòvol, una ca-
pella que ha sofert profundes transfor-
macions però que conserva singularitats 
com la nau, quasi quadrada, i que ens 
pot donar una idea del tipus de construc-
cions que hi devia haver en aquesta co-
marca abans del segle XI.  

Els edificis que foren construïts a par-
tir d’aleshores evidencien la influència de 
les formes llombardes, amb façanes or-
namentades amb motius llombards com 
les esglésies de Sant Andreu d’Angostri-
na, Sant Vicenç de Saneja, Sant Fructuós 
de Músser o Sant Cosme de Queixans, 
però sobretot Sant Martí d’Ur, que té una 
rica decoració, i Sant Pere d’Alp, únic 
exemple d’estructura amb tres naus, 
construïda al segle XI, que es conserva a 
la Cerdanya.   

Un segle més tard ja es construeixen 
edificis executats i concebuts amb les 
formes característiques de l’arquitectu-
ra del segle XII català, on es veu un gran 
treball en la pedra i un canvi en els mo-
tius ornamentals a les façanes i amb es-
cultures a les portalades i finestres. 
Exemples d’aquest estil són les esglé-
sies de Santa Cecília de Bolvir, Sant Ju-
lià d’Estavar o Sant Pere d’Olopte però 
sobretot la de Sant Martí d’Ix un dels 
exemples més característics de l’arqui-
tectura catalana del segle XII. 

� LA VIA ROMÀNICA 
Des de Perpinyà fins a Basella. La Via 
Romànica us portarà per totes aquestes 
petites esglésies. Es tracta d’una ruta 
transfronterera del romànic pirinenc, 
que ens condueix des de Perpinyà 
(Rosselló) fins a Bassella (l’Alt Urgell), 
en un recorregut que segueix la vall del 
riu Tet, s’enllaça amb la del Segre i traves-
sa les comarques del Rosselló, el Con-
flent, la Cerdanya i l’Alt Urgell. A la Cer-
danya hi ha 11 rutes que podeu fer en 
cotxe o en bicicleta per descobrir el seu 
patrimoni romànic i gaudir d’un paisat-
ge únic presidit per profundes valls i 
grans serralades com la majestuosa del 
Cadí, que emmiralla la vall del Segre. 

Per la vall de Bastanist hi trobareu Sant 
Martí dels Castells, documentat l’any 965, 
en el testament del comte Sunifred II de 
Cerdanya, i que formà part del disposi-

D’esquerra a 
dreta, l’església 
de Sant Esteve 
de Guils de 
Cerdanay, la de 
Santa Maria de 
Talló, una vista 
de Santa Maria 
de Talló amb la 
muntanya al 
darrere i Sant 
Andreu de Vila 
Llobent. A la 
part de baix, 
una imatge de 
l’església de 
Sant Serni de 
Coborriu de 
Bellver. FOTOS: 

PATRONAT 

COMARCAL DE 

TURISME DE LA 

CERDANYA I 

PARRÒQUIA DE 

BELLVER  
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tiu de defensa que els comtes de Cer-
danya tenien enfront dels d’Urgell. El 
tipus de construcció ens remet al segle 
XIII i l’ala sud, la més ben conservada 
del castell, està formada per una to-
rre quadrada i una sala rectangular. 
L’església està concebuda com una sa-
la del castell destinada a ús religiós.  
Podeu seguir fins a Sant Martí de Víllec, 
esmentat per primera vegada el 983 en 
l’acta de consagració de Sant Llorenç 
prop Bagà (Vilag). L’església és una 
construcció del segle XII d’una sola 
nau que conserva l’estructura romàni-
ca amb poques modificacions. 
D’aquest estil hi reconeixereu l’absis 
semicircular, el primer tram de la nau 
i el frontispici situat a llevant en forma 
d’espadanya.  

� NOSTRA SENYORA DE BATANIST 
Una esglèsia amb llegenda. La ruta se-
gueix fins a Nostra Senyora de Basta-
nist que té el seu origen en una capella 
annexa a un hospital o un hospici que 
estava dins les rutes que antigament 
travessaven el Cadí. De l’original del 
segle XI es conserven la paret nord de 
la nau i l’absis; i si en voleu conèixer 
la llegenda, aquesta assenyala que un 
pastor de Víllec va trobar la marededéu 
sota un boix en ple estiu. El miracle 
es produí quan una gran nevada va in-
dicar el lloc on la verge volia que s’edi-
fiqués el seu santuari. Carretera amunt 
enfilareu fins a Sant Genís de Monte-
llà, que ja apareix esmentada com 
Monteliano a l’Acta de Consagració de 
la Catedral d’Urgell el segle X. És molt 
senzilla i està formada per una nau i 
encapçalada per un absis semicircular 
amb volta de perfil apuntat, a més con-
serva part de la ferramenta original 
romànica, reutilitzada a la nova faça-
na de ponent.  

Si seguiu fins a Santa Eugència de Ne-
rellà hi trobareu un dels tres únics cam-
panars romànics sencers que es conser-
ven a la Cerdanya. La ruta passa també 
per Sant Esteve de Prullans, del segle XII, 
Santa Maria d’Ordèn, que fou recons-
truït el segle XVII seguint la tradició 
romànica, i Sant Islce i Santa Victòria 
de Talltendre, una església del segle XII 
de planta rectangular d’una sola nau.  

Si aneu per la ruta de la Batllia tro-

bareu Santa Maria de Talló que sorprèn 
per les seves dimensions. És la prime-
ra església de la Cerdanya citada a l’Ac-
ta de Consagració de la Catedral d’Ur-
gell el segle X, i l’única esmentada amb 
el seu titular, a més, del segle XIII al se-
gle XVI fou el centre de l’ardiaconat de 
la Cerdanya. La planta de la nau desta-
ca per la seva forma de trapezi regu-
lar i l’absis del segle XI, amb tres fi-
nestres, és molt alt i està decorat per la 
part exterior. El frontispici té una gran 
entrada que conserva la ferramenta 
original, tot i que el campanar és 
d’època moderna (segle XVII), com 
també el porxo. 

� SANTA EULÀLIA DE PI 
Amb elements dels segles XI i XII. Molt a 
prop hi trobareu Santa Eulàlia del Pi, 
que el 1201 apareix com Sancta Eu-
lalia qui est fundata in villa Pino. Tot i 
que fou reformada el 1775, conserva al-
guns elements romànics de l’edifici 
construït en els segles XI i XII. Tocant 
a Bellver hi ha Sant Serni de Coborriu, 
que ja va ser saquejada el segle XII pel 
comte Ramon Roger de Foix i el ves-
comte de Castellbò, defensors dels 
càtars, i al segle XVIII pels francesos. En 
la mateixa ruta hi ha Sant Marcel de Bor 
i Sant Julià de Pedra, restaurada als 
anys 80 i declarada Monument Històric 
Artístic Nacional. 

Per la ruta de la Plana de la baga hi 
trobareu Sant Andreu de Baltarga, un 
edifici del segle XI d’una sola nau en-
capçalada per un absis semicircular. 
Les pintures de la volta, de la segona 
meitat del segle XII, es conserven al 
Museu Diocesà d’Urgell, i un frontal 
d’altar romànic, al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC). A la ma-
teixa ruta hi ha Sant Julià de Tartera del 
segle XII i Sant Iscle i Santa Victòria 
de Sanavastre de la que en queda la 
façana de ponent com a element 
romànic del segle XII.  

De cap a cap de la Cerdanya hi ha 
moltíssims altres exemples de cons-
truccions romàniques, algunes de les 
quals només conserven pocs elements 
del segle XII, però en qualsevol cas 
sempre val la pena entrar-hi i desco-
brir una petita part de la història 
d’aquesta comarca.   

SANT PERE D’ALP 
� Tradició llombar-
da. Si seguiu la ruta 
de la Via Romànica 
per la baronia 
d’Urtx atureu-vos a 
Sant Pere d’Alp, de 
tradició llombarda 
del segle XI i una de 
les obres més 
ambicioses de les 
construïdes a la 
Cerdanya durant el 
segle XI.  

SANT FRUITÓS 
D’IRAVALS � Amb 
una talla de Crist. 
A la vall de 

Meranges hi ha 
Sant Climent de 
Gréixer, que 
conserva una 
porta feta amb 
marbre d’Isòvol; i 
si us decidiu per la 
ruta de les valls de 
Querol i d’Angos-
trina visiteu Sant 
Fruitós d’Iravals, 
del segle XI, on hi 
veureu una talla 
de Crist i un 
frontal d’altar 
romànic de 
l’església de Sant 
Esteve de la Tor de 
Querol (segle XII).  

SANT JULIÀ 
D’ESTAVAR � 
Frescos del segle 
XII. Pel recorregut 
que ressegueix la 
solana no us perdeu 
Sant Julià d’Estavar, 
amb una bonica 
decoració exterior 
de l’absis i amb uns 
frescos datats el 
segle XII; o Sant 
Martí d’Odelló que 
com a curiositat té 
una reixa al terra de 
l’entrada que 
cobreix una fossa 
que impedeix 
l’entrada d’animals, 

i on es venera una 
bonica talla de la 
Mare de Déu del 
segle XII. 

SANT FRUCTUÓS 
DE LLO � Una 
esplèndida 
portalada. I a la ruta 
que passa per la 
vall del Segre 
atureu-vos a Sant 
Fructuós de Llo, 
amb una esplèndi-
da portalada amb 
quatre columnes de 
granit amb capitells 
de marbre amb 
motius vegetals.  

PER URTX I LA VALL DEL SEGRE 

A les propostes de turisme actiu i d’esports d’aventura, la Cerdanya hi afegeix també 
una aposta per la cultura i el patrimoni que travessa fronteres i que ens condueix al 
llarg del riu Segre des de les seves fonts molt a prop de Llo.  

* OCIpèdia

A LA NATURA 
Si esteu per la 
zona de 
Bastanist o 
Montellà i voleu 
passar una 
bona estona en 
família i 
conèixer la 
natura que us 
envolta, una 
bona opció és 
visitar el Museu 
casa del riu a 
Martinet, al 
costat del 
Segre. Aquest 
permet 
conèixer el curs 
dels rius, el 
bosc de ribera i 
l’hàbitat de la 
llúdriga.  
 
MUSEU DEL 
BOSC 
PIRINENC 
 A Bellver de 
Cerdanya 
coneixereu el 
nou Museu del 
Bosc Pirinenc, 
un espai que 
comparteix lloc 
amb el sequer 
de pinyes, una 
maquinària que 
al segle passat 
va funcionar 
com l’únic 
assecador de 
pinyes de 
l’Estat.  
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Agenda de tallers

� INICIACIÓ A LA COSTURA 

LANTOKI 

És un curs orientat a totes aquelles 
persones sense coneixements sobre 
la matèria. Ensenyarem com fer 
servir la màquina, des d’enfilar-la a 
provar totes les seves diferents 
puntades. Per posar en pràctica els 
coneixements bàsics de confecció i 
control de la màquina, cada alumne 
farà una bossa que s’emportarà. El 

proper 9 de gener al C/ Dr. Dou 15, Barcelona. 

� MINI CALENDARI WELCOME 2016 

ECTA-3 

Vine a crear el teu nou calendari de 
2016 amb tècniques mixed media! 
Faràs servir paper d’aquarel·la per 
crear les teves pàgines, gelatos, 
pasta de modelar, tintes en esprai, 
segells, purpurina, stencils... Està 
destinat per a tots els nivells. 
T’encantarà! El curs l’impartirà la 
Mireia Flores de MySweetThings. 9 

de gener. C/ Dr. Trueta 23-25, Castelldefels. 

 � INICIACIÓ A L’AMIGURUMI 

EL CALAIX 

Aprèn aquesta divertida tècnica 
japonesa i crea els teus propis ninots! 
El taller es divideix en 4 sessions d’1 
hora i mitja a la setmana i consisteix 
en aprendre els punts bàsics per a la 
realització dels amigurumis. Està 
inclòs un petit cabdell, una agulla per 
practicar els primers dies i un altre 
cabdell per començar el projecte. C/ 

Sant Medir 15, Barcelona.      

� MANYOPLA DE CROCHET 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

Amb la baixada de temperatures 
d’aquests dies, no hi ha res millor 
per tenir les mans calentetes que 
unes manyoples teixides per 
nosaltres mateixes. Pots introduir-te 
al món del ganxet d’una manera 
molt divertida amb aquest model 
fàcil de teixir. Tot el material està 
inclòs. Un taller ideal per a princi-
piants! 12 de gener al C/ Verdi 81, Barcelona.     

� TALLER DE PINTURA CHALK 

CREA DECORA RECICLE 

Podràs conèixer el decoupage, 
craquelats amb vernís i l’espectacu-
lar embossing sobre fusta. Tornaràs 
a casa amb les teves creacions, nous 
coneixements, confiança per 
realitzar projectes molt especials i 
amb l’experiència de compartir un 
matí amb persones amb les mateixes 
aficions creatives. 16 de gener a l’Avinguda 

Rius i Taulet 120, Sant Cugat del Vallés. 

PAS A PAS

PAS A PAS

Vols que la teva taula de Cap d’any o Reis llueixi com mai? Estàs avorrida d’una decoració tradicional amb els típics colors verd i 
vermell? L’Anna (facilysencillo.es) et proposa aquesta idea deco per a que donis aquestes festes un toc de creativitat a la teva 
taula. Un centre decoratiu artesanal, especial i bonic i que, a sobre, és molt fàcil de fer!  DIANA RODRÍGUEZ 

1Material necessari. Per fer 
aquest tutorial hem de tenir 

a mà un tub de corrugat negre 
d’uns 16 mm de diàmetre (el 
pots trobar a qualsevol 
ferreteria), cinta de washi tape, 
trossos de roba macos a tires, 
espelmes i tisores. 

2 Tallem el tub. Agafem el 
tub de corrugat i el tallem a 

la mida necessària. Per això, 
agafem totes les espelmes 
que posarem a dins del centre 
i les envoltem amb el tub. 
Tallem cinta de washi tape i 
unim els extrems del tub. 

3Nuem els trossos de roba. 
Nuem al voltant del tub de 

corrugat els trossos de roba 
amb els estampats que més 
ens agradin. En aquest cas, ens 
hem inspirat en una 
ambientació nòrdica i hem anat 
intercalant tons grisos i roses. 

4Posem les espelmes. Una 
vegada tenim tot el cèrcol 

nuat amb les tires de tela, ja 
podem col·locar les espelmes 
dins el centre de taula i, si fos 
necessari, també podem 
acabar de repassar els nussos 
perquè quedi tot igualat. 

‘Hazlo tú mismo, fácil y sencillo’. 
Si vols viure un 2016 ple d’experièn-
cies handmade, aquest és el teu 
llibre. L’Anna Díez et proposa 
endinsar-te al món de les manuali-
tats a partir de cadascuna de les 
estacions de l’any. Perquè amb 
cada estació sentim la necessitat 
de renovar ambients, provar 

receptes noves i crear l’atmòsfera 
adequada. Tutorials, receptes, 
decoracions, manualitats per a 
nens, trucs i consells i molt més. 30 
idees que t’ajudaran a descobrir el 
teu any més creatiu! Info: www.fa-

cilysencillo.es/hazlo-tu-mismo-facil-y-sencillo. 

DECOUPAGE 
Es tracta d’una 
tècnica manual 
decorativa en la 
qual s’utilitzen 
aplicacions de 
papers o roba 
per enganxar 
sobre suports 
diversos com ara 
espelmes, fusta, 
ceràmica, 
metalls, sabons, 
vidres i cartró. 
Es busca la 
imitació de la 

* OCIpèdia UN LLIBRE

Fira de Reis de la Gran Via. Rep 
aquest nom degut a que té lloc en 
diversos trams d’aquest conegut 
carrer de Barcelona. Es va celebrar 
per primera vegada a l’any 1877 
amb 18 parades de joguines i 
caramels. Dels aproximadament 
200 stands amb que actualment té 
la fira, encara hi ha un bon nombre 
dedicat a la venda d’aquests 
productes infantils, però van cedir 
el protagonisme a les parades 
d’artesania i els articles de regal. 
Els dies preferits per passejar 
per la fira són el Dia de Sant 
Esteve i durant la tarda i la nit 
del 5 i 6 de gener. 

UNA FIRA

5Un detall més personal. 
Podem posar un feltre a la 

metxa de l’espelma per a 
donar un toc més personal. Si 
utilitzem espelmes més grans 
i altes també les podem fer 
més festives amb decoupage, 
cintes brillants o amb 
purpurina.     

Fet a mà Oci creatiu

TAULA DE 
FESTA  
Amb aquest centre fet amb trossos de roba i 
unes espelmes al mig, així aconseguiràs donar-
li un aire íntim, diferent i romàntic a la teva 
taula aquests dies tan especials. 
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Artistes reconeguts que acosten el flamenc als 
nens. Aquesta és l’aposta de l’espectacle Peque-
ños y flamencos, que compta amb la presència 
d’artistes de la talla del cantaor Joaquín Gómez El 
Duende. El Tuto, Jacobo Sánchez, Marina González 
i Iván Alcalá compartiran escenari amb Antoñete 
Jimenez, de vuit anys, que balla des dels dos. La 
iniciativa vol donar accés als més petits a un 
concert, per tal que el gaudeixin en primera 
persona i desenvolupin el seu criteri musical. 

‘Pequeños y 
flamencos’ 

Proposta: espectacle de fla-

menc dirigit a un públic in-

fantil. 

Quan? 4 de gener a les 

16.30 hores. 

On? Sala Apolo. C. Nou de 

la Rambla, 113. www.sala-

apolo.com. 

Preu: 6 euros (nens) o 10 

euros (adults).

La Strauss Festival Orchestra torna al Palau de la 
Música. Aquesta producció ha recorregut les sales 
més importants d’Europa en els darrers 26 anys. El 
programa, inspirat en la cita musical que cada any 
se celebra a Viena, inclou els títols més coneguts 
del músic austríac: Napoleó, Festa de les flors, El 
vals de l’emperador, Champagne, Al bell Danubi 
blau o la Marxa Radetzky. L’ensemble de ballet 
completa un espectacle que ja han vist més de 5 
milions de persones a tot el món.

Gran concert 
d’Any Nou 

Proposta: Strauss Festival 

Orchestra amb ballet. 

Quan? Fins al 17 de gener. 

On? Palau de la Música Ca-

talana. www.palaumusi-

ca.cat. 

Preu: de 27 a 54 euros.

Mercat 
‘Handmade’ 

Proposta: Fira de produc-

tes fets a mà. 

Quan? Dimarts 5 de ge-

ner, de 10 a 20 hores. 

On? C. Corretger, 5. Bar-

celona. 

Preu: entrada lliure.

Regals únics i sostenibles. És 
el que es podrà adquirir al 
Petit Mercat Handmade del 
Born, que tindrà lloc la vigília 
del dia de Reis. En la 7a 
edició d’aquesta fira de 
consum sostenible hi 
participen 12 marques, 
algunes consolidades i 
d’altres emergents. La gran 
majoria aposten per 
productes de proveïdors 
locals o per la reconversió i 
la utilització de materials. A 
més, es tracta d’objectes 
originals fets de manera 
artesanal, amb tècniques 
antigues adaptades als nous 
temps. Entre les propostes 

més conegudes del sector 
del fet a mà hi ha Fauna y 
Flora, una marca de joies 
fetes a Barcelona. Per a 
aquesta temporada han 
creat una línia de penjolls en 
forma d’estels, meteorits o 
llunes. També ofereix 
bijuteria La Collarina, amb 
dissenys d’estètica vintage. 
Els seus creadors busquen 
peces úniques en mercats de 
segona mà i els trasformen 
en collarets, arracades o 
braçalets. Els amants de 
l’escriptura trobaran al 
Mercat llibretes enquaderna-
des a mà per Trapitos al sol. I 
no hi faltaran bosses de mà 

ni motxilles: Numon les 
fabrica amb roba de la llar i 
texans reciclats. Si el que 
necessiteu és una tassa amb 
personalitat, Silbando Bajito 
us proposa un conjunt de 
peces de ceràmica il·lustra-
da. Apache’s oferirà la seva 
col·lecció de samarretes 
estampades amb dissenys 
inspirats en elements de la 
natura. I per tal que els 
bebès també gaudeixin dels 
productes fets a mà, Ukelele 
crea tot tipus de comple-
ments tèxtils: coixins, 
motxilles, mantes, pitets, 
sonalls... A petits i grans els 
agradaran les il·lustracions 
d’Albert Arrayàs, que es 
podran comprar en forma de 
llibre, funda de smartphone o 
bossa de mà. I els objectes 
de decoració de Somewhere 
també tindran un espai a la 
mostra del 5 de gener.

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

QUÈ PASSA SI FEM LA 
CARTA ALS REIS? 
AAmb una vida plena d’imprevistos i 
de velocitat, pot passar que no 
trobem el moment de dedicar una 
estona a acompanyar als fills en una 
cosa tan senzilla i màgica com fer la 
carta als Reis Mags d’Orient. 
Convindrem que per a ells és un 
tema important, cal que els oferim 
aquesta importància a l’hora de 
redactar-la, tant pel que fa al 
contingut, com per trobar un 
moment tranquil i íntim per fer-la. 
Podem caure en la temptació 
d’oferir als nens catàlegs de 
joguines de grans magatzems per 
tal que facin una llista d’allò que els 
cridi més l’atenció. Davant d’aques-
ta riada d’estimulació, en forma de 
fotografies de joguines que no fan 
honor a la seva realitat, l’infant pot 
caure en l’antiga frase: «això ho vull, 
i això també, i això, i...», demanant 
coses que li entren per la vista, 
sense cap mena de control. Els nens 
necessiten la nostra guia per no 
caure en paranys publicitaris, per 
poder fer una carta que sigui 
estimulant per a ells i coherent amb 
el nostre pressupost i els objectius 
educatius que ens proposem. Us 

proposo fer 
l’exercici de 
seure amb ells, 
sense límit de 
temps, amb 
catàleg davant o 
sense ell, i 
parlar de les 
coses que 
demanen, les 

que a nosaltres ens semblen millors, 
i les que sabem que la publicitat ha 
desfigurat. Hem de mirar que no 
sigui un moment de judici de la 
carta proposada per ells, sinó un 
acompanyament per guiar-los dins 
d’aquest mar d’estimulació. Ha de 
ser un temps de dedicació, sense 
pressa, un espai emocional amb els 
nostres fills. Si és així, ells viuran el 
nostre interès pels seus desitjos, 
compartiran els seus dubtes, 
podrem transmetre’ls les nostres 
ganes de jugar amb ells i proposar 
aquelles joguines que a nosaltres 
també ens agradarien per poder fer-
ho. Podem crear un espai de lectura 
per als més petits i d’escriptura per 
als més grans. Fora de guiar-los per 
demanar joguines més educatives, 
vull ressaltar la importància del 
moment, de compartir els seus 
anhels, les seves preferències, les 
que coincideixen amb les nostres i 
les que pertanyen exclusivament a 
ells. En definitiva, convertir un 
moment tan màgic, en un espai 
emocional amb la família. Demano 
als Reis Mags que ens portin la 
saviesa per poder crear molts 
d’aquests espais. 
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El Petit Mercat ‘Handmade’ 
aposta pel consum de 
productes locals fets a mà

Què passa si...

HEM DE 
CONVERTIR 
AQUEST 
MOMENT TAN 
MÀGIC EN UN 
ESPAI 
EMOCIONAL 
AMB LA FAMÍLIA

Tingues en compte

� THE MOCHI & THE 
BEAR. Aquesta marca de 
tasses, espelmes, 
llibretes i complements 
il·lustrats és una de les 
tres noves propostes 
d’aquesta edició.  

� SYLVIA’S BOX. La firma 
emergent vendrà galetes 
glacejades en caixes 
especialment creades per 
a l’ocasió, amb dissenys 
dels Reis Mags.  

� EL COLLARET DEL PEP. 
Els qui tinguin gos 
trobaran productes per a 
la seva mascota en 
aquesta marca de collars, 
corretges i arnesos amb 
dissenys diferents dels 
que es troben a les 
botigues.
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Shopping per...

Complements per a gossos 

LA PRIMERA FIRMA ESPANYOLA 
D’ACCESSORIS CANINS DE LUXE  
Cyriano és una marca de productes per a 
gossos que es troben online o a la seva única 
botiga, situada a la capital catalana. La nova 
col·lecció inclou peces diverses: bosses de 
mà i de viatge, roba i objectes per a la llar. 
Leila Ciriano, la directora creativa va 
començar a dissenyar accessoris fa anys, per 
tal de protegir la seva mascota del fred. Ara, 
té una línia de vestuari que dóna calidesa i 
estil a l’animal, i que es completa amb els 
collars i corretges fetes de pell i cristalls de 
Swarovski. Les grans marques de luxe van ser 
la font d’inspiració per crear bosses de mà 
funcionals per a dur-hi el gos i alhora, 
completar els seus looks. Estan fetes de pell 

de boví italiana i tenen un folre impermeable 
que es pot extreure per rentar-lo. La línia de 
bosses de viatge inclou models que permeten 
transportar el gos durant els desplaçaments 
en bici i moto i els viatges llargs. I entre els 
productes per a la llar destaquen els sofàs i 
llits de vellut i les menjadores de ceràmica.  
C. Bori i Fontestà, 11. Barcelona. www.cyriano.com.

LUXE MEDITERRANI A THE SERRAS

Ohtels!

UN HOTEL BOUTIQUE COSMOPOLITA 
AL PASSEIG MARÍTIM 

Entre la Marina del Port Vell i els carrerons 
del Barri Gòtic es troba The Serras, un hotel 
de luxe informal. La seva decoració fresca i 
discreta crea un ambient agradable i 
acollidor. Cadascuna de les quatre plantes 
està dedicada a un barri barceloní: 
Montjuïc, Gràcia, Poble Nou i Sarrià. I la 
gastronomia, a càrrec del xef Marc 
Gascons, guardonat amb una estrella 
Michelin arrodonirà l’experiència. 30 

habitacions � Pg. de Colom, 9. Barcelona � www.hotelthe-

serrasbarcelona.com. 

MAJESTIC 
HOTEL

La Carta de La Moda és l’aposta fashion 
de Bar del Majestic. La formen cinc 
éclairs inspirats en les col·leccions de 
tardor-hivern 2015 de Bulgari, Jimmy 
Choo, Salvatore Ferragamo, Brunello 
Cucinelli i Rosa Clará. Les dolces obres 
d’art tenen ingredients diversos per 
satisfer tots els paladars: llimona, 
crispetes amb carmel, xocolata i gerds, 
marron glacé amb cassis i mousse de 
rosa amb confitura. Es podran degustar 
acompanyades de plumcake i una 
beguda calenta, o bé d’un éclair salat 
amb una copa de Champagne Ruinart.

‘ÉCLAIRS’           

Proposta: pastisseria fran-

cesa inspirada en les grans 

firmes de moda.  

Adreça: Pg. de Gràcia, 68.   

Web: www.hotelmajes-

tic.es.

AIRES DE 
NOVA YORK

Hamburgueses, onion rings i brownie. 
Aquests i altres plats tradicionals de la 
cuina nordamericana omplen la carta 
de Nello’s Bar. És un restaurant modern 
i urbà, que recorda als antics locals 
novaiorquesos, i aposta per materies 
primeres de qualitat. El plat estrella és 
la Pulled Pork, una hamburguesa de 
llom alt de porc, marinat durant 24 
hores en adob d’espècies de ceba, all i 
salsa barbacoa. Per acompanyar-la, 
destaquen els cruixents de brie i sèsam 
amb salsa de mango. A més, es pot 
tastar una selecció de postres clàssics: 
cheesecake, brownie i pastís de poma. 

 NELLO’S BAR 

Proposta: hamburgueses 

de qualitat a la graella. 

Adreça: C. Rosselló 255. 

Barcelona. 

Web: www.cacheirorestau-

rants.com.

CUINA 
ECOLÒGICA

ORGANIC’S  

Proposta: gastronomia 

tradicional en versió 

ecològica. 

Adreça: Pl. Urquinaona, 

14. Barcelona. 

Telèfon: 93 269 37 74. 

Preu: de 15 a 20 euros. 

Web: www.orga-

nicsbcn.com. L’alimentació del segle XXI. Així 
defineix Organic’s la seva oferta de 
sopars, una proposta sana que no 
renuncia al sabor ni a les tendències. 
Per les festes, el restaurant compta 
amb dos menús especials. El Menú 
Ecològic (26,50 euros) comença amb un 
pica pica de tapes per compartir, i de 
segon es pot triar entre diversos plats 
vegans, de carn o de pollastre. Per als 
més exigents hi ha el Menú Organic’s 
(32,50 euros), que als plats de l’Ecològic 
hi incorpora un còctel de benvinguda, 
degustació de pans i salses i una 
selecció de pastisseria i de vins. 

Tastets

La cuina vegana. 
Per tal que els 
amants de la 
gastronomia 
orgànica i 
vegana trobin el 
que els agrada, 
Organic’s 
proposa plats 
com l’hummus, 
l’amanida de 
quinoa i 
l’hamburguesa 
vegetal. 

La cuina 
tradicional. Els 
plats amb 
ingredients de 
proximitat, com 
ara el wok de 
verdures amb 
vedella teriyaki, 
l’escalivada amb 
mozzarella o 
l’arròs amb 
bolets i parmesà 
completen 
l’oferta. 
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30 DESEMBRE / 6 GENER : ACTIVITATS
DIMECRES 30 
MÚSICA 

DECEMBER QUINTET 
 
Aquesta formació barreja diferents 
estils de jazz, com ara latin, swing, 
bebop o ragtime. Les peces que 
interpretaran han estat compostes 
especialment per a posar música a la 
pel·lícula muda El rostre pàl·lid, de 
Buster Keaton. Així, el grup recupera 
l’ofici dels músics del segle XX. GIRONA. 

EspaiCaixa. Pl. del Poeta Marquina, 10. A les 18 

hores. Preu: 6 euros. www.obrasocial.lacaixa.es. 

 
DIJOUS 31 
REVETLLA 

CAP D’ANY AL SIDECAR 
 
Let’s dance! és el nom de la festa de 
cap d’any de l’emblemàtic local de 
la plaça Reial. Els DJs Nacho Ruiz, 
Cutmaker i Nenazza punxaran els 
temes més destacats del panorama 
internacional de la música indepen-
dent d’aquest 2015. BARCELONA. 

Sidecar. Plaça Reial, 7. De mitjanit a les 6.30 

hores. Entrada: anticipada 14 euros, a taquilla 18 

euros. www.sidecarfactoryclub.com. 

 
DIVENDRES 1 
TRADICIONS 

XXVII APLEC DEL SOL IXENT 
AL FAR DEL CAP DE CREUS 
 
Després del ball de Cap d’Any, que 
acaba a les 6 de la matinada, la 
millor opció és anar a menjar 
xocolata calenta mentre surt el sol. 
Hi haurà balls de sardanes, amb la 
música a càrrec de la Cobla Vila de 
la Jonquera. CADAQUÉS. Far del Cap de 

Creus. A les 7 hores. www.cadaques.cat. 

 
MÚSICA 

CONCERT DE CAP D’ANY 
 
Yuriy Holota dirigirà l’Orquestra 
Filarmònica de Lemberg (Ucraïna) i 
la soprano Tetyana Zhuravel a la 

gran Gala Strauss. El programa 
inclou els valsos i les polques més 
populars de la nissaga formada per 
Johann Strauss pare, Johann 
Strauss fill i Josef Strauss, entre 
altres obres. PUIGCERDÀ. Casino Ceretà. 

Rbla. de Josep Maria Martí, 1. A les 21 hores. 

Preu: 25 euros. www.joventutsmusi-

cals.cat/cerdanya. 

 
DISSABTE 2 
CINEMA 

UNA PROJECCIÓ PARTICIPATI-
VA DEL MUSICAL ‘GREASE’ 
 
Sing-Along permet que l’especta-
dor formi part activa dels musicals 
de gran èxit. A l’entrada, els 
espectadors seran rebuts en un 
photocall per animadors caracte-
ritzats com els personatges de la 
pel·lícula. A més, els donaran un kit 
de participació, amb objectes com 
ara pompons, mocadors o pintes. 
Abans de començar la sessió, els 
actors ensenyaran al públic 

cançons i coreografies que hauran 
de reproduir durant el film. 
BARCELONA. Aribau Multicines. C. Aribau, 5. A 

les 22 hores. Preu: entre 8 i 12 euros. 

www.sing-along.es. 

 
CONCERT 

COR GOSPEL GIRONA I YES 
THE MUSIC 
 
Aquestes dues formacions 
proposen un doble concert d’any 
nou amb cançons triades per a 
l’ocasió. Les bandes, que ja van 
compartir escenari per la festa 
major de Celrà, interpretaran 
nadales tradicionals i modernes, a 
més de temes del seu repertori. 
CELRÀ. Teatre Ateneu. Pl. de l’Estatut, 1. A les 

21 hores. Preu: 5 euros. www.ateneu.cel-

ra.cat. 

 
DIUMENGE 3 
DANSA 

TALLER DE LINDY HOP 
 
El Lindy Hop és un ball en parella 
nascut als Estats Units a finals 
dels anys vint. En aquest curs, 
impartit pels professors Gemma 
Franco i Tomy Muñoz, es farà una 
introducció als passos bàsics i es 
treballaran conceptes com ara el 
ritme o la connexió amb la 
parella. 
Aquest taller està pensat per a 
joves i adults a partir de 16 anys. 
SALT. La Mirona. C. d’Amnistia Internacional, 

s/n. A les 18.30 hores. Preu: gratuït. 

www.lamirona.cat. 

 
DILLUNS 4 
TRADICIONS 

10È PESSEBRE VIVENT DE 
CAN BARÓ 
 
Els veïns i veïnes del barri de Can 
Baró de Barcelona representaran 
diverses escenes bíbliques i 
d’oficis tradicionals. Hi haurà tres 
passis, els dies 3, 4 i 5 de gener, de 

18 a 21 hores. BARCELONA. Casal de 

Barri Can Baró - El Pirineu. C. Josep Serrano, 

59. De 18 a 21 hores. Entrada gratuïta. 

www.avvcanbaro.org. 

 
DIMARTS 5 
CAVALCADA DE REIS 

ARRIBEN SES MAJESTATS 
 
Com cada any, els Reis Mags 
d’Orient arribaran per mar al Moll 
de la Fusta, en companyia dels 
seus ajudants. A les 18 hores 
arrencarà la Cavalcada a l’avingu-
da del Marquès de l’Argentera i 
acabarà a l’avinguda Maria 
Cristina a les 21.30. BARCELONA. 

Diversos espais. A partir de les 16.30 hores. 

Accés lliure. guia.barcelona.cat. 

 
FESTA 

GRAN NIT JOVE DE REIS  
 
Dins de la programació de la Festa 
Major de Sant Julià i Santa 
Basilissa de Verges hi ha aquest 
concert la nit de Reis. Hi actuaran 
Germà Negre, Miquel del Roig i 
l’Orquestra Maribel. El dia 6 es 
podrà gaudir de les actuacions de 
la Coral Vergelitana, la Cobla Els 
Rossinyolets i l’Orquestra La 
Selvatana. VERGES. Pavelló Municipal. A 

les 00 hores. Entrada gratuïta. www.verges.cat. 

 
DIMECRES 6 
TEATRE 

‘RÒMUL, EL GRAN’ 
 
Un missatger arriba a palau amb la 
notícia que tothom temia: els 
germànics estan a punt d’envair 
l’imperi romà. L’emperador Ròmul, 
absort en la seva afició per la cria 
de gallines, obvia les seves 
responsabilitats. Però tot forma 
part d’un pla per enfonsar l’imperi 
des de dins. BARCELONA. Teatre 

Tantarantana. C. de les Flors, 22. A les 21 hores. 

Preu: 12 euros a la web, 21 euros a taquilla. 

www.tantarantana.com.

� TEATRE 
@@ViuelTeatre:   
30 elefants sota un 
paraigua, al BABIES AL 
CCCB! 9, 10, 16, 17 23 i 24 
de gener 2016. 

 � DANSA 
@FomentSardanaRu:   
Ja tenim el programa del 
concert nadalenc de 
sardanes a #rubicity! 1 de 
gener al @casalpopular  

� MÚSICA 
@hazemarta:   
2 de gener: Concert de 
Nadal de la Coral Ramon 
Carnicer + Coral Sant Joan 
www.tarrega.cat. 

� ART 
@cececebe:   
Fins el 3 de gener tens 
temps de descobrir l’art 
del reciclatge a @DrapArt: 
www.cccb.org.  

� INFANTIL 
@bomberscat:   
#Bomberscat al Festival 
@infanciabcn, recinte 
@Fira_Barcelona fins al 4 
gener. T’hi esperem!  

� TEATRE 
@munipinfo:   
Dc. 30/12. Historias de 
bolsillo. Cantacuento (Cia. 
Teatro Indigesto) a 
Vilassar de Dalt.

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� CURSA DELS NASSOS . Dijous, 31 de desembre. 
La cursa  té la sortida i l’arribada al carrer Selva 

de Mar, a l’alçada de la plaça Ramon Calsina. 
- Horari de l’afectació: de 14.30 a 20.00 h, 
aproximadament. 
- Línies de bus afectades que es desviaran o amb 
recorregut limitat: D20, H14, H16, V15, V21, V27, 6, 7, 14, 26, 
36, 39, 40, 42, 45, 51, 59, 64, 92 i 192. 

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

MÚSICA 

UNA DÈCADA DE HIP HOP 
AMB ELS BRODAS BROS 
 
El Teatre Coliseum es convertirà 
en un anar i venir d’energia 
frenètica de la mà d’aquesta 
formació de dansa urbana. Berta 
Pons, Clara Pons, Pol Fruitós i Lluc 
Fruitós pujaran a l’escenari 
acompanyats dels seus BBoys i 
músics habituals. També 
comptaran amb la presència de 
tres artistes internacionals: Kapi, 
Joanarmand i Phax. Entre tots 
crearan un espectacle en què hi 
haurà grafitis en directe, DJ, rap 
improvisat, slow motion i battles. 
El show permetrà veure l’evolució 
de la companyia a través dels 
millors números de la seva 
història. BARCELONA. Teatre Coliseum. 

Gran Via de Les Corts Catalanes, 595. Del 2 

al 24 de gener. Entrada: de 20 a 25 euros. 

www.brodasbros.com.
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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).


