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ENOTURISME A TOCAR
DE BARCELONA
La DO Alella permet descobrir com funcionen els vuit cellers que
formen part d’aquest segell amb una nova ruta que inclou visites
a restauradors, botigues especialitzades, spas i parcs arqueològics.

Camp de vinyes d’Alella banyades pel mar Mediterrani i amb vistes a les ciutats de Montgat, Badalona, Sant Adrià del Besòs i Barcelona.

ÒSCAR PALLARÈS
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En ruta

Alella

L’ENOTURISME ES
RENOVA A LA DO ALELLA
AMB UNA NOVA RUTA
EN RUTA
DESCOBRINT LA
DO ALELLA

Permet conèixer les activitats dels vuit cellers que
la integren, totes les activitats d’enoturisme que
s’hi fan i les propostes de restauradors, botigues
especialitzades, parcs arqueològics i spas

PILAR MAURELL
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona

20minutos

Amb bici, a peu, amb quad i, fins i tot, en
helicòpter. Aquests són alguns dels
mitjans que us portaran a conèixer una
de les denominacions d’origen més petites de Catalunya, la DO Alella, amb
vinyes que s’estenen pel Maresme i el
Vallès Oriental.
Aquest abril ha estrenat la seva Ruta del Vi, amb centenars de propostes
des de les tradicionales cates de vi fins a
tractaments de bellesa amb productes
de la vinya.
● VINS LAIETANS

VUIT CELLERS PER VISITAR
● Terra de sauló. Els romans ja desta-

caven els d’Alella com uns dels millors
vins laietans i a l’edat mitjana els barcelonins el tenien com el seu preferit. I
és que la terra de sauló tan característica d’aquesta DO i el clima han fet que
els vins d’Alella siguin coneguts i apreciats arreu, tot i que també hi ha ajudat força l’esperit emprenedor dels propietaris d’alguns dels vuit cellers que
la integren. A la pàgina web www.enoturismedoalella.cat hi trobareu la informació necessària per gaudir de la ruta,
els cellers, allotjaments, restaurants i
botigues especialitzades, també amb
totes les experiències que podeu viure
en aquesta DO amb horaris i preus.

novadors de Catalunya, fruit de la passió de Josep Maria Pujol-Busquets i la
seva dona Cristina Guillén, que als anys
90 van fundar el celler a les terres que
envoltaven Can Genís, una masia noucentista enmig del Parc Natural de la Serralada de Marina, entre Alella i Tiana. A
l’antiga bassa hi van crear una zona de
recepció de visitants que s’integra en
el paisatge i on s’hi fan tastos de vins,
contacontes i altres activitats, i si us
acosteu a la cava nova podreu veure
com les arrels dels ceps s’endinsen a la
roca per alimentar els fruits amb els
quals s’elaboraran els futurs vins del celler. Pujol-Busquets i el seu equip treballen les parcel·les com si fos única i hi
planten cada varietat de raïm en funció de la seva orientació: a ponent per
obtenir raïms madurs i d’alta graduació
i a llevant pels més aromàtics i florals.
● CIRC ROMÀ NATURAL

CEPS DEL MEDITERRANI
● En 4x4. Si sou prou curiosos, durant

la visita a les vinyes descobrireu també
algunes parcel·les on el creador d’Alta
Alella experimenta amb tècniques i ceps
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● ALELLA VINÍCOLA

JERONI MARTORELL
● Tallers i tastos de vins. La majoria dels

cellers ofereixen activitats durant tot
l’any i, per exemple, si us acosteu a Alella Vinícola podreu gaudir no només
dels vins que s’hi elaboren sinó d’un edifici modernista, construït el 1906 per Jeroni Martorell, un deixeble de Gaudí. A
la nau central, on hi ha les barriques que
contenen el vi, les altíssimes columnes
de maons acaben en un sostre majestuós que recorda a una catedral. És el celler més antic de la denominació d’origen i no us hauríeu de perdre una visita a l’edifici històric i un passeig per les
vinyes. També s’hi fan tallers de tast de
vins i activitats pels nens, i si aneu fins
al laboratori, una sala amb vistes a la
nau central, descobrireu alguns dels secrets dels vins que s’hi elaboren.
● ALTA ALELLA

LA SERRALADA DE MARINA
● Can Genís. Si us acosteu a l’Alta Ale-

lla hi trobareu un dels cellers més in-

per aconseguir nous sabors i aromes.
A més, demaneu que us portin fins a
dalt de tot de les vinyes a fer un tast: al
fons, el mar, i als vostres peus, una mena de circ romà natural construït amb
terrasses plenes de ceps que miren a
l’horitzó i s’amaren de la brisa del Mediterrani. Us hi pujaran amb 4x4 i durant
la baixada l’instint de supervivència us
convidarà a saltar del cotxe en més
d’una pendent, però aguanteu amb el
cinturó ben lligat, confieu en el conductor que ha fet el mateix recorregut centenars de vegades i, quan arribeu al pla,
celebreu-ho amb un bon tast de vi.
● CELLER D’AUS

APOSTA PEL VI ECOLÒGIC
● Disseny d’Alfons Soldevila. Des

d’aquest any, a l’entrada de la mateixa
finca hi ha el Celler de les Aus, una aposta pel vi ecològic de qualitat, amb 2.000
m² de terreny i un mirador natural amb

Moltes de les
vinyes que
permet conèixer
la nova Ruta del
Vi de la DO
Alella estan
situades vora el
mar, com es pot
veure a les
fotografies, cosa
que permet
gaudir d’un
paisatge
extraordinari. La
ruta ofereix la
possibilitat de
visitar els vuit
cellers que
integren la DO i
gaudir de les
activitats
d’enoturisme
que organitzen.
FOTOS: ÒSCAR
PALLARÈS
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vistes al mar i a Barcelona. El celler,
dissenyat per l’arquitecte Alfons Soldevila, està construït sota terra i té a la
part exterior un abeurador pels ocells
que viuen a les vinyes. de les muntanyes
emblemàtiques del Baix Maresme. Des
d’allà, es pot gaudir de les vistes de la
plana litoral.
● BOUQUET D’ALELLA

CAN BOQUET
● Patrimoni natural i cultural. Un altre

dels cellers de la DO és Bouquet d’Alella, el més jove, creat pels germans
Cerdà el 2010 a la finca familiar Can Boquet i presidida per una masia del segle XIV que fa de centre de recepció de
visitants i on s’elaboren els seus vins –
demaneu que us ensenyin la premsa
antiga-. A Bouquet d’Alella, una finca de
13 hectàrees que s’estén pels municipis
d’Alella, Teià i Vilassar de Dalt, a més
de la visita amb tast podeu fer-hi pícnics
entre vinyes, visitar la finca amb quad,
o, a l’estiu, passar una agradable estona enmig de les vinyes les nits de lluna plena. Si trieu l’activitat del quad,
conduireu pels llocs més emblemàtics
d’aquesta zona del Parc natural de la Serralada Litoral, per acabar amb una degustació de Bouquet d’A Blanc.
● SANTA MARIA DE MARTORELLES

CAN RODA
● Cultiu de pansa blanca. Quim Batlle,

a Tiana, també ofereix visites guiades
concertades i, ja a la part del Vallès, hi
trobareu tres cellers més: Altrabanda Serralada de Marina, Can Roda i Raventós d’Alella. Altrabandaestà aMartorelles i val la pena acostar-s’hi per tastar
els vins que elaboren en Joan Plans i la
Roser Celdrán, i els maridatges que proposen. De fet, si xerreu una estona amb
en Joan, tot un apassionat del vi, us explicarà algunes de les idees amb les
quals està treballant ara com el vi amb
xocolata. Una mica més enllà, seguint la
mateixa carretera que us ha portat a Altrabanda i tombant per un camí de terra, arribareu a Can Roda, a Santa Maria
de Martorelles, una espectacular finca
on s’hi cultiva la pansa blanca, el moscatell, el merlot i el cabernet, amb una
casa senyorial encara més magnífica,
construïda el 1864 pels estiuejos de la família BonaPlata de Barcelona. A la planta baixa hi ha un menjador esplèndid
que encara respira l’ambient de primers
de segle XX i una zona de bodega on s’hi
guarden barriques centenàries.
● RESTAURANTS

MÉS ENLLÀ DELS CELLERS
● Vins amb DO. Podeu gaudir del vi als

*

OCIpèdia

VISITA
TEATRALITZADA
El proper 1 de maig a
les 11hores del matí
a Alta Alella
(www.altaalella.win
e) tornen les visites
teatralitzades a
partir del conte El

raïm inquiet,
d’Elisenda Guiu. Es
tracta d’una activitat
per a tota la família
on l’actriu Cristina
Peralta interpretarà
els diferents
personatges que
ajuden a explicar el

procés d’elaboració
del vi.

RITUAL DE VI
A l’Aire de
Vallromanes
(airedevallromanes.c
om) podreu gaudir

d’un ritual de vi.
Comença amb un
recorregut lliure per
les sales d’aigua
termal de les
instal·lacions,
segueix amb un
massatge corporal
de 45 minuts i acaba

amb un bany de vi,
amb propietats
antioxidants.

PÍCNIC ENTRE
VINYES
Bouquet d’Alella
(bouquetdalella.com)

us prepararà una
visita guiada al celler
i un pícnic entre
vinyes amb una
cistella que inclou
una ampolla de vi
Bouquet d’A Blanc,
productes locals,
fruita, aigua i cafè.

restaurants adscrits a Alella, Teià, Cabrils, Tiana, El Masnou o Sant Pol de
Mar, perquè de fet, tot i ser petita,
aquesta DO recorre municipis set del
Vallès Oriental i onze del Maresme. Per
conèixer la història del vi a Alella, podeu
visitar el celler de Vallmora (a Teià), a
La Cella Vinaria, el parc arqueològic més
gran dedicat a la producció del vi en
època romana i on s’elaborava vi entre
els segles I aC i V dC. Coneixereu com
feien el vi els romans gràcies a les restes que han arribat fins a nosaltres de les
sales de premsat, dels dipòsits de most
i de les tines de ceràmica semisoterrades per a la fermentació i l’envelliment
del vi. Els caps de setmana s’hi fa la visita guiada ‘El vi a l’antiga Roma’.
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Fotografia de moda

1

2

3

4

UN SEGLE
DE MODA
DE REVISTA
El Museu del Disseny de
Barcelona encara els darrers dies
de visita a l’exposició ‘Distinció.
Un segle de fotografia de moda’,
que ja han visitat més de 33.800
persones  Es presenten 160
imatges de més de 40
fotògrafs i artistes.
6

1. Pere Casas
Abarca (1902).
2. Ramon Batlles
(1934).

P. C.
zona20barcelona@20minutos.es / @20m

20minutos

El Museu del Disseny de Barcelona (Pl,
de les Glòries, 37) tancarà les portes de
la seva exitosa exposició Distinció. Un
segle de fotografia de moda el pròxim
dissabte. Els visitants disposen però,
encara de quatre dies per assistir a
aquesta celebració gràfica de l’evolució dels corrents artístics, de pensament, i de la manera d’entendre la moda a l’estat espanyol des de principi del
segle XX fins a l’actualitat. Es mostren
per primera vegada 160 imatges pertanyents als fons de la Col·lecció de Fotografia de moda del Museu del
Disseny i que integra treballs de més de
40 fotògrafs i artistes com Oriol Maspons, Leopoldo Pomés, Antoni Bernard, Joana Biarnés, Biel Capllonch,
Manuel Outumuro o Txema Yeste. Des
de la seva inauguració el passat 26de
novembre del 2015, més de 33.800 persones han visitat aquesta proposta cultural i han participat de les activitats
paral·leles organitzades (masterclasses
i el cicle de taules rodones Fashion
Shooting, entre d’altres). Aquesta exhibició comissariada per Juan Naranjo
atorga vital importància al paper de les
revistes de moda, les seccions especialitzades en moda i les revistes il·lustrades en la consolidació de la fotografia com a llenguatge de representació
de la moda durant el segle XX.

3. Juan Gyenes
(1940-50).
4. Oriol
Maspons (1972).
5. Oriol Maspons
(1966).
6. Manuel

5

7

Outumuro (1995)
Model al Japó
amb un
banyador de la
dissenyadora
Guillermina
Baeza.
7. Béla Adler,
Salvador
Fresneda (2009).
FOTOS: MUSEU DEL
DISSENY
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Fet a mà

Oci creatiu

PAS A PAS
Una mare s’ho mereix tot i què millor regal per al seu dia que unes arracades chic dissenyades per tu? Un complement molt
primaveral creat per l’ Evangelina Mior (www.facebook.com/evangelinamior) que podrà portar a qualsevol esdeveniment
d’aquesta temporada. Anima’t a practicar el DIY i fes-li un record únic i especial! DIANA RODRÍGUEZ

*

UN ‘KIT’

OCIpèdia

1

Necessitem. Fil de plata de
0,6 mil·límetres de
diàmetre, dos ganxos i un
rotulador gruixut. Per
aconseguir un acabat més
polit, utilitzarem eines de
joieria com ara alicates de
punta rodona i alicates de tall.

2

Fem un moll. Agafem el
rotulador i amb el fil de
plata donem dotze voltes.
L’última volta ha de ser una
mica més llarga per després
poder rematar. Tallem i
traiem el moll resultant del
rotulador.

3

Donem forma. A poc a
poc, amb les mans,
separem les voltes del moll i
fem grups de dos en dos.
D’aquesta manera, ens han
de quedar sis parts definides.
Anem modelant-les fins a
obtenir un cercle.

4

Polim la flor. Ara agafem
les alicates de punta
rodona per unir i tancar els
extrems del moll. Amb la
volta més llarga del pas
número 2, enllestim la flor i
intentem que sigui el més
simètrica possible.

‘UPCYCLING’
Conegut com
supra-reciclatge,
és la
transformació
d’un objecte
destinat a ser un
residu en un altre
d’igual o major
utilitat i valor.
Aquesta iniciativa
ecològica permet
donar una segona
vida als
productes i
estalviar diners.

Kits creatius de La Cantatrice.
Necessites idees per a començar
un nou projecte? La Cantatrice
ha desenvolupat per a tu dues
noves sèries de costura amb tots
els materials i instruccions que
et faran falta. Podràs realitzar
des d’una original funda per
guardar el carnet de salut dels

més petits, fins a un necesser i
un moneder amb un exclusiu
amb un estampat d’ones. Els
kits contenen les peces de tela,
les cremalleres, les cintes i el
pas a pas amb una gran
quantitat fotos perquè puguis
cosir al teu ritme.

5

Acabem l’arracada. Obrim
un ganxo, l’enfilem entre
les dues voltes d’un pètal i el
tanquem. Ja tenim una
arracada completa. Només
ens queda repetir tot el
procés per gaudir del parell
de flors!

http://e-shop.lacantatrice.com.

UNA FIRA

PAS A PAS
La Fira Modernista de Terrassa.
El cap de setmana del 6 al 8 de
maig transporta’t a l’any 1900
amb la XIV Fira Modernista de
Terrassa. Es tracta d’una mostra
d’artesania i alimentació
d’elaboració pròpia en un
entorn excepcional: l’edifici de
la Masia Freixa i la Rambla
d’Egara. La Fira ofereix una gran
diversitat de parades amb
productes i articles fets seguint
els processos naturals i
artesanals, així com tallers
participatius i diferents
demostracions d’oficis antics.

ARRACADES
‘FLOWER POWER’
Aposta per la joieria de tendència floral. A la
teva mare li encantarà i, a sobre, amb l’arribada
del bon temps, li donaràs un aire fresc i
ultrafemení als vostres looks.

Info: visitaterrassa.cat/fira-modernista.

Agenda de tallers
 INICIACIÓ A LA COSTURA

 CURS DE RETRAT AL CARBÓ

 ’SCRAPBOOKING’

 LLUM DE TAULA ‘HANDMADE’

 PROJECTES EN CERÀMICA

EL CALAIX

EL TALLER ESCOLA D’ART

CROMATISMES

LIANA TALLERS

BAS

Entre els dies 3 i 5 de maig aprèn a
utilitzar la màquina de cosir amb
aquest taller d’iniciació. T’ensenyaran des d’enfilar l’agulla fins a
cosir una base fins a posar una
cremallera mentre fas una funda
de coixí, una motxilla trec i un
necesser. I a més, pots portar la
teva pròpia màquina de cosir! Info:

Només necessitaràs vuit sessions
d’aquest taller (del 4 al 22 de maig)
per aprendre a fer el teu primer
retrat al carbó! Per a conèixer la
tècnica, faràs un estudi d’un
model, del clarobscur i la composició a partir de la tècnica seca del
carbonet. No cal tenir cap experiència prèvia. C/ Boters 2, 1er.

Amb només tintes i segells pots
personalitzar els àlbums de
scrapbooking de mil maneres
diferents. Aquest és l’objectiu del
taller que s’imparteix el 7 de maig.
T’ensenyaran a decorar utilitzant
materials diversos com ara
distress stain i markers, embossing o tintes en spray. C/ Travessera de

Vols crear un objecte vintage amb
materials reciclats i naturals? El dia
7 de maig ho podràs fer gràcies a
l’espai brico de Liana Tallers. Amb
l’ajuda d’un electricista professional realitzaràs una llum de taula
d’estil industrial amb el seu suport
decoratiu i tota la instal·lació
elèctrica necessària. C/ Europa 18,

Si vols aprendre l’ofici de la
ceràmica o realitzar els teus propis
dissenys, la Xènia t’obre les portes
del seu taller dos dies a la setmana:
dimarts (de les 12a les 14 hores) i
divendres (de les 17.30 a les 19.30
hores). T’ensenyarà les diferents
tècniques i els processos al teu
ritme. El material està inclòs. C/ Josep

C/ Sant Medir 15. Barcelona

Cerdanyola del Vallès.

Gràcia 114. Barcelona.

baixos dreta. Sitges.

Yxart 6. Barcelona.
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Activitats per a petits, no tan petits i grans
Què passa si...
XAVIER GARCIA
Director del Servei Terapèutic de Cel Obert ( 93 311 69
05, xavigarma@gmail.com)

NO TAN
PETITS

PENSO EN
L’ALTRE MARE

FIRA
DEL DISC
On? Estació del Nord
de Barcelona.
Quan? Dissabte 29 d’abril
i diumenge 1 de maig.
Horari: Dissabte de les 10
a les 21 hores i diumenge
de les 11 a les 20 hores.
Preu: 5 i 6 euros.
Web: http://feriainterna-

cionaldeldisco.com/bcn.

Tingues en compte

Els vinils viuen la seva
edat daurada a la 21a
Fira del Disc de Barcelona
Expositors arribats dels

Estats Units, Anglaterra,
Alemanya o Espanya
apropen a la 21a Fira
Internacional del Disc de
Barcelona el millor
material de col·leccionisme musical en vinil.
La cita torna a ser a
l’Estació del Nord de
Barcelona, obrint
dissabte 30 d’abril i
tancant portes diumenge dia 1 de maig. El vinil
està en bona ratxa i
segons dades dels
professionals del sector,
aquest format va generar
durant el 2015 més

◗ HOMENATGE A ELVIS
PRESLEY. A banda d’una
convenció, un mural
gegant recordarà la vida
del malaurat artista dins
de la fira del disc i es
podrà seguir un
recorregut expositiu per
una col·lecció de
fotografies exclusives
realitzades per Ed Bonja –
road manager i fotògraf
oficial d’Elvis en les seves
gires dels anys 70 – o una
fons de discos i senzills
en vinil; un karaoke i
projeccions de vídeo.

ingressos que YouTube i
plataformes de streaming com ara Spotify.
Això és possible perquè
els artistes guanyen ara
mateix encara més
diners per la venda dels
seus vinils que per la
versió gratuïta d’aquesta
plataforma en línia, pel
que molts músics han
prescindit de la mateixa.
Però, més enllà de les
xifres econòmiques, el
vinil és més que un
format per escoltar
música. Suposa una
passió per a milions de
melòmans de tot el món

◗ ACTUACIONS. D’Augie
Burr i l’Elvis Tribute Band
(dissabte a les 17 h) i d’Al
Sánchez i Speedway Trio
(diumenge a les 18
hores).

PETITS

GRANS

UN BOSC
ANIMAT

THE GOSPEL
VIU CHOIR

On: Torrelles de Llobregat.
Preu: a partir d’11 euros.
Web: www.catalunyaenmi-

niatura.com.

que alimenta que molts
segells continuïn
apostant per comercialitzar vinils. Aquesta
tendència també es
trasllada a salons com
aquesta Fira Internacional del Disc de Barcelona, que ha vist com
d’uns anys ençà s’han
incrementat els visitants
i sobretot els més joves,
fent d’aquesta cita una
veritable ‘festa de la
música’. Enguany, la fira
acollirà una convenció
dedicada al rei del rock
Elvis Presley per celebrar
el 25è aniversari del Club
Elvis a Espanya. Tres
maniquins lluiran vestits
característics d’Elvis a
les seves actuacions a
Las Vegas. També hi
haurà una gran exposició de memorabilia.

Quan? Del 27 d’abril fins
a l’1 de maig.

Bosc animal i vertical. Parc Aventura-Bosc Animat
convida a viure l’experiència de gaudir del bosc de
forma diferent i original. Aquest parc d’aventura per
a grans i petits permet des de jugar a amagar-se pel
bosc fins a escalar un tronc de pin o penjar-se de
tirolines. En total, es poden realitzar més de 66
activitats en plena natura repartides per quatre
circuits d’aventura amb diferents nivells de dificultat
que es poden completar de forma autònoma tot i que
sota la supervisió d’instructors especialitzats.

On? Teatre Condal (Paral·lel, 91.
Horari: divendres a les
20.30 h; Dissabte a les 18 i
les 20.30 hores.
Preu: 24 euros.
Pàgina web: www.teatre-

condal.cat.

Nou espectacle, ‘Reload’. The Gospel Viu Choir,
grup de referència del gospel nacional i europeu,
porta al teatre Condal Reload, muntatge que
estrenen després de triomfar amb els treballs Non
Stop Gospel, The Gospel X-Perience in Symphony To
Freedom. Són més de 60 cantants i cinc músics i un
freestyle dancer, que actuen des de l‘any 2004 sota
la direcció del músic i compositor Moisés Sala, un
cercador constant de la innovació del gènere del
gospel clàssic cap a formes més actuals.

Vaig néixer a Etiòpia fa 9 anys i vaig
arribar aquí amb 2 anys. Els meus
pares m’han explicat molt bé que sóc
adoptat, que van anar a una casa de
nens a recollir-me, que estaven molt
emocionats i contents de ser pares i
que quan em van veure, van tenir clar
que jo seria el seu fill per sempre.
M’han explicat que jo vaig néixer de la
panxa d’una senyora que no podia
cuidar-me. Que ells volien tenir un fill i
que, com no arribava, van pensar que
el millor seria anar a buscar-lo a un
país molt llunyà. Els meus companys
de col·legi i també els meus cosins,
han nascut de la panxa de les seves
mares. No sé per què no li diuen mare
a la persona que em va parir i em va
cuidar el meu primer any de vida.
Tothom sap que els fills neixen de les
seves mares i se semblen a elles, com
jo, suposo. Jo a les nits, quan estic sol
al meu llit, sense estímuls que em
distreguin, sovint penso en aquesta
mare. Penso què estarà fent ara
mateix, si pensa en el fill que va tenir.
Imagino que puc parlar amb ella i li dic
que estic bé, que no s’amoïni, que els
meus pares actuals em cuiden i
m’estimen. De vegades, em sento
malament
LA MEVA
pensant que jo
FELICITAT PASSA estic bé i ella
PER SENTIR
segurament està
QUE LES MEVES
patint, com si no
DUES MARES
fos just que jo
S’ESTIMEN
sigui feliç, de
I ES TENEN
vegades jo no em
PRESENTS
deixo ser feliç. Jo
hi penso, però no
li dic als pares, crec que no els hi
agradaria saber que la imagino. Ells no
parlen d’ella. Jo crec que si la mare sap
que m’estimo a la mare d’Etiòpia, es
posaria trista i gelosa. M’agradaria
saber què va passar amb la meva
mare, l’africana, per no poder
continuar amb mi. Penso com seria tot
si ella hagués pogut continuar cuidantme. Per una part no tindria aquests
pares tan genials que tinc, i per altra
banda viuria amb la meva família
d’origen, sense haver de sentir-me
diferent d’ells. A mi m’agradaria saber
que la mama hi pensa en el que vaig
viure Etiòpia, jo i la meva mare d’allà.
M’agradaria que els pares hi pensessin, així jo podria compartir les coses
que imagino i que de vegades sento
d’una manera molt intensa. La veritat
és que quan penso en la meva primera
mare, m’arribo a sentir malament, crec
que li estic fallant a la mama. La mama
té por que si hi penso molt amb la
mare d’Etiòpia, jo l’estimi menys a ella
o alguna cosa així. M’agradaria que
s’adonés que la meva felicitat passa
necessàriament per sentir que les
meves dues mares s’estimen i es tenen
presents, així mai hauré de pensar
quina és la mare de veritat.
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Propostes per a la setmana

27 D’ABRIL / 4 DE MAIG: ACTIVITATS
DIMECRES 27
GASTRONOMIA

DISSABTE 30
GASTRONOMIA

VÍVID, FESTIVAL DEL VI

TAST AMB LLOPS

El segon Festival del Vi, Vívid, té
l’objectiu de donar a conèixer el
món i el producte del vi de la
Denominació d’Origen Empordà
mentre es practica l’enoturisme a
la destinació. Vívid proposa en
aquesta nova edició diferents
rutes, visites guiades i altres
tipus activitats relacionades.

La 10a Edició del Tast amb llops,
es farà en el marc de la Fira del Vi
de Falset i oferirà una mostra i
degustació de vins de Gratallops
a l’Hotel-Restaurant Cal Llop.

DIUMENGE 1RA
ASTRONOMIA

OBSERVACIÓ D’ESTELS

GRATALLOPS. Hotel-Restaurant Cal Llop.

El Parc Astronòmic Montsec i la
Universitat de Barcelona organitzen el proper dissabte, diferents
visites guiades i activitats al
voltant de la Col·lecció Joan Miró.

Plaça de Dalt, 21. Gratallops (Priorat). De 18 a

BARCELONA. Parc de Montjuic, Fundació

21h. 30 d’abril. Preu: 50 euros.www.tastam-

Joan Miró. Dissabte 30 d’abril, a les 21.30

bllops.com

hores. Activitat gratuïta. Aforament
limitatwww.fmirobcn.cat

ALT EMPORDÀ / BAIX EMPORDÀ. Patronat

TRADICIÓ

de Turisme Costa Brava, Girona. Fins el 30
d’abril.ca.costabra.org/ www.doemporda.cat

SETMANA MEDIEVAL

DIJOUS 28
CINEMA

del XI certamen de poesia Balcón
Poético Andaluz.LLEIDA. Fira de Lleida,

La 29a Edició de la Setmana
Medieval de la Llegenda de Sant
Jordi se celebra aquests dies a les
places i carrers del municipi de
Montblanc. Entre les activitats
que podrem veure i gaudir
trobem el Torneig Medieval
Nocturn i l’Espectacle de Cavalls,
que es duran terme el dissabte a
la nit. MONTBLANC. Fossar de la Muralla

Casa de Andalucía. Del 29 d’abril al 1 de

de Santa Tecla. Dissabte 30 d’abril a les 21h i

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA SOLIDARI
La 13a edició de Clam Festival
Internacional de cinema solidari,
uneix dos nous aspectes en
aquest certamen: el cinema
compromès i de qualitat, i la
reflexió sobre les problemàtiques
socials. Aquestes dues activitats
es fan sota el lema Llibertat, lluita
permanent. A més en aquesta
nova edició també es lliurarà el
premi Pere Casaldàliga a la
Solidaritat i es realitzaran
diverses reunions de reflexió i
compromís social. BAGES. Auditori
Agustí Soler i Mas i Centre Cultural La
Creueta. Av. de la Generalitat, 2. Del 28 d’abril
fins el 8 de maig. www.clamfestival.org

DIVENDRES 29
FIRA

13ª FIRA DE LLEIDA
La 13a edició de la Fira d’Abril de
Lleida es celebrarà aquest any en
el Recinte Firal de Lleida,
conjuntament amb la 4ª Edició de
la Fira del Cavall de Pura Raça. En
aquesta festa, la Casa d’Andalusía de Lleida entregarà els premis

RECOMANAT
A LES XARXES

T&T
BCN

FIRA

ALIMENTARIA INCORPORA
PRODUCTES ECOLÒGICS
ENTRE LA SEVA OFERTA
El recinte Gran Vía de Fira de
Barcelona acull durant aquests
dies la XXI Edició d’Alimentaria.
Coincidint amb els 40 anys de la
Fira, el Saló inclou productes
naturals i ecològics dins d’una
nova zona anomenada The
Alimentaria Experience, que
també comptarà amb tallers,
showcookings i conferències a
càrrec de reconeguts xefs com
Joan Roca i professionals
emergents. A més, l’oferta queda
repartida en sis pavellons
diferents que reuneixen els
expositors de cada especialitat,
perquè els visitants descobreixen
les noves tendències del sector.

DILLUNS 2
TEATRE

PRIMAVERA JOVE

maig. A partir de les 10h. Entrada

23h. 15 euros adults i 5 euros nens.

En el marc de la programació
Primavera del Teatre Metropol es
farà fins el 15 de juny, la 23a
Mostra de Teatre Jove de
Tarragona amb diferents
espectacles. A l’acabar la Mostra
de Teatre Jove es podrà conversar
amb els membres de la companyia al Bar del Teatre. TARRAGO-

gratuÏta.www.firalleida.com/ www.casaan-

www.setmanamedieval.cat

NA.Teatre Metrol. Rambla Nova, 46. Des del

dalucialleida.com

DISSABTE 30
CINEMA

26 d’abril fins al 15 de juny. A les 21
hores.www.tarragonajove.org

LITERATURA

MARATÓ DE TERROR

16ª FIRA DEL LLIBRE

DIMECRES 4
TRADICIÓ

Recinte Gran Via de la Fira de Barcelona. Av.

La nova edició de la Fira del llibre
de Segrià, s’emmarcarà dins la
27a Fira de Teatre de Titelles de
Lleida. L’Associació d’Espectadors
juntament amb el Centre de
Titelles de Lleida organitzen un
mercat i una exposició d’algunes
publicacions nacionals i internacionals pedagògiques, artístiques
i documentals de les arts
escèniques. La finalitat és
facilitar el coneixement i l’accés a
aquest tipus de llibres.

Després del gran èxit de les tres
maratons de terror anteriors, els
texas cinemes tornen a repetir
l´experiència projectant quatre
pel·lícules de terror presentades
a diversos festivals internacionals
i de gran èxit tant de crítica com
de públic. A més, l’espectador
que porti la millor disfressa
s’endurà un premi. A més, i per
gentilesa de Cerveses Moritz,
cada espectador se’n podrà
endur una cervesa per gaudir
després del cinema. BARCELONA.

Joan Carles I n.58-64. Fins el 28 d’abril. De 10 a

LLEIDA. Plaça de l’Hort de Santa Teresa, 1,

Cinemes Texas. C/ Bailèn, 205. Dissabte 30

Pg. de Gràcia, 107. Fins el 28 d’agost, de

19h de la tarda. www.alimentaria-bcn.com

Segrià. Del 29 al 30 d’abril, de 10 a 21h. L’1 de

d’abril, a partir de les 22h. Preu d’entrada: 12

dilluns a dissabte: de 10 a 20h. Diumenges de

maig, de 10 a 16 h.www.firatitelles.com

euros. www.cinemestexas.cat

10 a 14.30h.Gratuït. palaurobert.gencat.cat

◗ ACTE DE RECORD
@UniBarcelona:
Dimecres 27 d’abril, a les
18 h, acte en record de les
víctimes de l’accident de
#Freginals

◗ PARC CIENTÍFIC
DE BARCELONA
@PCB_UB:
Jornada @IBECBarcelona
@fqcatalana @Pessics 27
d’abril, día mundial

TRANSPORT PÚBLIC
 DIMECRES 27 D’ABRIL. Parades parcials amb
serveis mínims al metro. De les 9.00 a les15.00 hores,
serveis mínims del 30%. Els intervals en les línies
convencionals de la xarxa de metro seran, aproximadament,
d’entre 10 i 16 minuts; en les línies automàtiques, de 9.00 a
11.00 h, de 16 minuts i de 10.00 a 15.00 h, de 22 minuts. Des de
les 22.00 hores i fins a la finalització del servei, serveis mínims
del 30%. Els intervals seran d’entre 23 i 33.
 FINS AL DIJOUS 28 D’ABRIL. Transport a la Fira Alimentària.

#FibrosiQuística
◗ SALA ATRIUM
@laPatriMendoza:
@cialapeleona presenta
#BrokenHeartStory de
@SaaraTurunen a partir

del 27 d’abril a
@SalaATRIUM
◗ SETMANA DE LES
MONTSERRATS
@FGC: Fins al 29 d’abril
Setmana de les

Metro: L9 Sud (Aeroport T1 - Zona Universitària): baixant a
l’estació Fira o Europa Fira; L1 (Hospital de Bellvitge - Fondo):
estació Torrassa i enllaçant amb la L9 Sud fins a Fira o Europa
Fira; L3 (Zona Universitària - Trinitat Nova): estació Zona
Universitària i enllaçant amb la L9 Sud fins a Fira o Europa
Fira; L5 (Cornellà - Vall d’Hebron): estació Collblanc i enllaçant
amb la L9 Sud fins a Fira o Europa Fira; L1 o la L3: fins a
l’estació Espanya i enllaçant amb els FGC fins a l’estació
Europa/Fira; Bus: amb la línia H12 (Gornal - Besòs Verneda)
fins a la parada Plaça Europa.

COMEDIANTS INVENTORS
D’UN NOU LLENGUATGE
Comediants porta tota la màgia
del teatre, les arts escèniques i el
seu viatge creatiu, en una
exposició al Palau Robert. La
mostra comissariada per Joan
Font i Dani Freixes coincideix amb
els 44 anys de la creació del grup i
compta amb l’organització de la
Generalitat i la Diputació de
Barcelona. BARCELONA. Palau Robert,

Montserrats al
Cremallera. Més info:
www.cremallerademonts
errat.cat.
◗ COM S’INFORMA
DE LA CORRUPCIÓ

oci Cat

@MediacatCat:
Dissabte vinent, 30 d’abril
@JoanCanela estarà al
Centre Catòlic de Sants
analitzant com s’informa
de la corrupció

SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS
Han col·laborat en aquest número.
David Velasco (redactor en cap de
disseny), Henar de Pedro (disseny),
Isabel Serrano (coordinadora editorial),
Puri Caro, Carla Mercader, Pilar
Maurell, Diana Rodríguez, Gisela
Jimeno i Anna Rocasalva (redacció).
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