
Vistes de Pont d’Arsèguel, tocant al riu Segre.                                         FOTO: M. TARTERA ARXIU CONSELL COMARCAL ALT URGELL
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OFICIS D’ALTRES 
ÈPOQUES 
Una ruta per diferents museus de l’Alt Urgell 
ens permetrà conèixer vells oficis catalans ja 
perduts com ara els raiers, els trementinaires, 
acordionistes, pagesos i moliners. 
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

20minutos 

Saber com i de què vivien els nostres besa-
vis és una bona manera de conèixer la 
història recent. Us proposem una ruta pels 
museus de l’Alt Urgell, amb l’objectiu de 
conèixer vells oficis catalans ja perduts. Al-
guns d’aquests museus obren sota deman-
da, de manera que fareu bé de tancar una 
cita abans d’anar-hi. La ruta ens portarà al 
llarg de les carreteres N- 260 i C-14 seguint 
el curs del riu Segre des del Pont de Bar i 
Arsèguel, al peu de la serralada del Cadí, 
fins a Calvinyà, Montferrer i Coll de Nargó. 
I, a la vessant sud del Cadí, ens arribarem 
fins a Josa i Tuixent, a tocar del Pedraforca. 
  
� MUSEU DE LA VINYA I EL VI 

En una antiga borda. La primera cita és 
al Museu de la Vinya i el vi del Pont de Bar, 
situat a l’entrada del poble en una antiga 
borda de dues plantes. Fins a finals del s. 
XIX la vinya va ser el cultiu prioritari en 
aquestes terres, malgrat estar a més de 800 

m d’altitud i ser un terreny molt costerut, 
una dificultat que se solventava plantant a 
les solanes i en feixes. En els diferents pla-
fons us ensenyaran els aspectes històrics 
del conreu de la vinya a la comarca, les 
característiques del cep d’aquestes terres i 
el procés d’elaboració del vi. A la planta 
baixa s’ha representat un celler amb alguns 
elements bàsics com bocois, ampolles, etc.   
 
� MUSEU DE L’ACORDIÓ I FÀBRICA DE LLANA 

La història de l’instrument. Seguint la 
carretera nacional arribem a Arsèguel, re-
conegut internacionalment per la seva Tro-
bada d’Acordionistes del Pirineu. Allà hi 
trobareu el Museu de l’Acordió i la Fàbri-
ca de llanes. El primer va ser creat el 1988 
gràcies a l’impuls del col·leccionista Artur 
Blasco, i explica la història de l’acordió i la 
seva evolució arreu del món, fent un es-
ment especial a la relació amb la cultura 
tradicional i popular del Pirineu de Llei-
da. Al museu s’hi exposen instruments des 
del 1840 fins a l’actualitat, entre els quals hi 
ha melodions, concertines, bandonions, 

En ruta Comarques

Coneixerem la vida quotidiana i l’antiga feina de 
raiers, trementinaires, acordionistes, pagesos i 
moliners a través d’una ruta que ens conduirà fins al 
passat més proper d’aquesta comarca

ELS OFICIS D’ALTRES 
TEMPS RENEIXEN  
A L’ALT URGELL

En el sentit 
de les agulles 
del rellotge, 
començant 
per dalt, una 
imatge de 
Coll de 
Nargó, el 
Museu dels 
Raiers situat 
en el mateix 
poble, el 
Museu de 
l’acordió 
d’Arsèguel, el 
pou de gel 
d’Oliana i el 
museu de 
Montferrer. 
FOTOS: CONSELL 

COMARCAL DE L’ALT 

URGELL, DEFOTO-

INIZIA 

MANAGEMENT.

RECORREGUT 
PER ANTIGUES 
PROFESSIONS
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OLIANA 
Si us acosteu a Oliana 
coneixereu un ofici ben 
singular, el de vigilant del 
gel. A l’entrada sud de la 
vila hi ha un camí que es 
desvia fins a un pou de gel. 
Abans de l’era de 
l’electricitat, es feien servir 
grans blocs de gel per 
conservar els aliments, 
entre altres funcions, i hi 
havia persones que es 
dedicaven a conservar el 
gel i transportar-lo fins els 
seus usuaris finals.  Al pou 
de gel d’Oliana, s’ha obert 

un túnel que s’endinsa uns 
13 metres i arriba a la seva 
base, i a les parets s’hi han 
instal·lat plafons dedicats a 
la neu i el glaç per 
documentar l’extracció, 
conservació i 
comercialització del gel, i 
explicar el per què de 
l’existència d’aquests pous 
a l’Alt Urgell. 

� � � 

ORGANYÀ 
Aprofitant que aneu a Coll 
de Nargó, pareu-vos a 
Organyà per visitar 

l’exposició permanent 
sobre Les Homilies 
d’Organyà, considerades el 
text literari més antic en 
llengua catalana, 
descobert entre els papers 
de la rectoria de l’església 
el 1904. A més de 
fotografies del text 
original, hi veureu una talla 
de fusta d’un sant Crist 
originari de l’església 
parroquial, restes d’un dels 
finestrals del monestir i 
maquetes sobre l’evolució 
arquitectònica de l’església 
de Santa Maria d’Organyà.

acordions diatònics, semidiatònics i 
cromàtics, amb peces que van pertànyer 
als més cèlebres músics del país, com el 
Comare de Toloriu, l’Estevet Sastre de 
l’Alzina i els Ferrers de Tuixén. Un museu 
d’emocions, records i il·lusions, que ens 
porten de cap a les nits de festa major i 
els balls de tarda.  

Al mateix poble però tocant al riu Segre 
hi ha la Fàbrica de llanes, en un petit nu-
cli conegut com a Pont d’Arsèguel on a 
principis del segle XX es va instal·lar una 
fàbrica de llanes i ha funcionat fins fa poc. 
Al seu interior coneixereu tot el procés de 
producció artesana dels teixits de llana i 
veureu la maquinària hidràulica de la fàbri-
ca, tota una joia que, segons diuen, en-
cara funciona.  

● MUSEU DEL PAGÈS 

En una casa pairal. Seguint el curs del Se-
gre i al nord de La Seu d’Urgell hi ha Cal-
vinyà. A Cal Serni, una casa pairal del poble, 
hi trobareu el Museu del Pagès, una expo-
sició que ocupa l’antiga cort de vaques, el 
paller i una part de l’era on s’hi mostren es-
tris agrícoles o d’ús quotidià a les cases de 
pagès d’abans. Aquesta masia del segle XV 
també funciona com a allotjament rural. 
 
● ANTIGA FARINERA 

Fàbrica de moldre. Passada la Seu d’Urgell 
i en direcció sud, la nostra següent cita és 
a Montferrer, per visitar l’Antiga Farinera, 
construïda el 1911 per uns pagesos que ha-
vien demanat la desviació del riu Valira amb 
l’objectiu de proveir d’aigua els seus camps 
a través d’un canal. Ells mateixos van apro-
fitar aquest recurs i el salt d’aigua de l’an-
tic molí, per instal·lar-hi la fàbrica de mol-
dre que funcionava amb la força de l’ai-
gua que feia moure una turbina, la qual, 
mitjançant politges i corretges de cuir, ac-
cionava tota la maquinària i la majoria de 
les 26 màquines que es repartien entre els 
quatre nivells de l’edifici, totes de fusta.  
 
● MUSEU DELS RAIERS 

Transport de fusta. Per arribar a la penúl-
tima parada de la ruta, hem de deixar la N-
260 a Adrall i agafar la C-14 fins a Coll de 
Nargó, a l’inici del Pantà d’Oliana, on vi-
sitarem el Museu dels Raiers, a l’antiga 
capella del Roser, la seva patrona. Aquí, a 
les primeres dècades del segle XX, la majo-
ria de la població treballava al riu transpor-
tant fusta, activitat que va desaparèixer 
amb la construcció dels embassaments.  
 
● MUSEU DELS TREMENTINAIRES 

Remeis per curar. La següent etapa, ja 
a la cara sud del Cadí, ens descobreix la tre-
mentina i les seves particularitats cura-
tives al Museu de les trementinaires de Jo-
sa i Tuixent, que va obrir l’any 1998 per re-
cordar les dones de la vall de la Vansa que 
recol·lectaven i preparaven herbes remeie-
res i ungüents, però que són conegudes pel 
seu oli de trementina, indicat per reduir 
el dolor i que elaboraven a partir de pega 
groga –el residu sòlid de la trementina– i 
essència de trementina.  

 

* OCIpèdia
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En ruta Comarques

1. Festival 
intergeneracional. 
2. ‘Senyor del 
Mediterrani’. 
3. Taller de 
malabars.   
4. Atraccions  
per a nens.                   

ANNA ROCASALVA 
arocasalva@20minutos.es 

20minutos 

Clownia és un món imaginari on tot és 
possible, una declaració d’amor a la músi-
ca, el circ i el teatre, que ha anat desaparei-
xent dels nostres carrers. Un cop a l’any i 
durant tres dies, aquesta ciutat ideal es ma-
terialitza, com per art de màgia, a Sant Joan 
de les Abadesses. «Clownia significa plan-
tar els nostres somnis durant un instant i 
homenatjar la cultura de carrer», explica el 
cantant de Txarango, Alguer Miquel.         

A diferència dels dos anys anteriors, el 
grup del Ripollès no tocarà en aquesta edi-
ció: «Ho organitzem nosaltres, però engua-
ny hem volgut que el festival voli per si sol», 
comenta el pianista, Sergi Carbonell. A l’ex-
tens cartell musical hi destaquen grups ca-
talans consolidats com ara Brams; bandes 
emergents com Animal; i conjunts inter-
nacionals com Will &ThePeople.  

A més de la música, el teatre i el circ, s’ha 
creat un Espai Consciència, on s’ha convi-
dat diversos col·lectius solidaris «que tre-
ballen per fer d’aquest, un món millor» diu 
l’Alguer. Un exemple és Stop Mare Mor-
tum, una plataforma d’ajuda als refugiats, 
que vol aturar el genocidi al Mediterrani.  

Enguany, al Clownia també hi haurà 
uns convidats de luxe: el Cor Safari. 30 nens 
orfes de la guerra d’Uganda, que han curat 
les seves ferides emocionals amb la mú-
sica. «Ens fa molta il·lusió convidar-los per 
l’aventura que suposa per a ells i perquè el 
públic al·lucinarà amb la bomba de vida 
que porten a dins», explica Txarango.

‘UNA ARMA 
CARREGADA 
DE FUTUR’ 
Txarango organitza la 3a edició del 
Festival Clownia, del 23 al 25 de juny 
a Sant Joan de les Abadesses. 
� Hi assistiran més de 20 artistes 
com Brams, Els Catarres o Animal.  
� Circ, teatre i música i, també, un 
espai dedicat a la defensa dels 
drets humans i el medi ambient.

1

2

5. Maquillatge 
artístic.                 
6. Escenari Àgora.                   
7. Lema d’engua-
ny: ‘La música  
és una arma 
carregada 
de futur’.

3 7

4

5

6
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Agenda de tallers

� APRENEM ‘SCRAP’ 

ALFIL SAGRADA FAMÍLIA 

Acaba l’escola i comença la 
diversió! I que millor manera 
que aprenent a fer scrap? Es 
tracta d’un taller d’estiu per a 
nens de 6 a 10 anys. Faran un 
àlbum desplegable i aplicaran 
moltes tècniques de scrapboo-
king com l’embossing o la 
Bigshot. Dilluns 27 de juny. C/ Dos de 

maig 269, Barcelona. 

� BORSA I NECESER  
DE PLATJA 

EL CALAIX 

Aprèn a utilitzar la màquina 

de cosir alhora que confeccio-
nes una borsa folrada amb 
butxaca interior i un necesser 
per a la platja. I mentre ho fas 
aprendràs a enfilar l’agulla i a 
fer les puntades rectes i el 
zig-zag. El material està 
inclòs. Divendres 1 de juliol. C/ Sant 

Medir 15, Barcelona. 

� PERFUMS ARTESANS 

STONA DE CEL 

És un taller d’elaboració de 
perfums sòlids documentats 
fa 2000 anys a l’antic Egipte. 
Per a fer-los utilitzaràs olis 
vegetals, olis essencials i 
ceres. Aconseguiràs els 

coneixements necessaris per 
crear un perfum totalment 
natural. Dissabte 2 de juliol. Plaça 

Joan Abelló, Mollet del Vallès. 

� DRAPPARTY AL PATI 

CREA’T A MÀ 

Teixiràs drapet a l’ombra dels 
arbres del pati, envoltat de 
flors i plantes. Per a aquest 
taller només has de saber 
teixir punt del dret amb 
ganxet. Passaràs una bona 
estona teixint i faràs un 
vermutet amb productes de 
comerç just d’Oxfam Inter-
món. Dilluns 4 de juliol. C/ Del Nord 75, 

Terrassa. 

PAS A PAS

Necessites completar l’outfit per a la revetlla de Sant Joan amb un complement molt personal? Ets tota una amant dels 
accessoris per al cap i vols sorprendre? L’exclusiu atelier Secretos de Alcoba (www.secretosdealcoba.com) és expert en 
fer lligadures a mida i ens ha fet aquesta original diadema amb flors vichy. DIANA RODRÍGUEZ

1Què necessitem. Una 
diadema, 2 tires de 100x6 

cm de tela de vichy o 
qualsevol altra amb cos, 15x15 
cm de feltre prim, cola 
Gütermann per a roba i metall, 
fil, agulla i tisores. 

2 Afaiçonem la roba.  
Agafem una de les tires de 

roba de Vichy i l’afaiçonem per 
donar-li forma retorçada. 
Tallem dos cercles de feltre 
per a les bases de 5 i 4 cm de 
diàmetre.  

3 Donem la forma. Un cop 
ben retorçada tota la tira 

de roba, comencem a 
cargolar-la com es veu a la 
imatge, donant-li unes 
puntades per darrere per fixar-
la i que no es desfaci.  

4 Acabem la flor. Continuem 
cargolant la tela i l’anem 

fixant amb noves puntades. 
Fem tantes voltes com gran 
vulguem la flor. L’últim tros de 
tela sobrant el fixem per 
darrere.

Brunch Barcelona. Del 26 de juny 
a l’11 de setembre aixeca’t del 
sofà perquè els diumenges serà 
el teu dia favorit de la setmana. 
Brunch canvia d’ubicació en 
funció de l’època: a l’estiu podràs 
trobar-los In the Park (situat en 
els Jardins Joan Brossa) i a la 
primavera i la tardor In the City 
(en el Poble Espanyol). Desco-
breix les novetats dels dissenya-
dors emergents més cool de la 
ciutat, carrega energia en els 
food trucks i balla al ritme de la 
millor música electrònica. 
Info: http://barcelona.brunch-in.com.

* OCIpèdia UN PLAN

Vida Festival. Del 30 de juny al 3 
de juliol, Vilanova i la Geltrú 
t’ofereix música, art i artesania 
als jardins de la Masia d’en 
Cabanyes. Vida Festival és 
natura perquè es desenvolupa a 
entorns naturals de gran bellesa; 
és llum, perquè res millor que 
l’època estival per desconnectar 
de la rutina; i és art perquè té 
música en directe, cinema, 
handcraft, il·lustració, gastrono-
mia...Trobaràs dos espais de 
Market amb dissenyadors i 
artistes a l’entrada al recinte i a 
la zona de concerts.  
www.vidafestival.com.

UNA FESTA

5 Enganxem. Fem una altra 
flor. Podem jugar amb les 

mides i la quantitat (hauríem 
de tallar més cercles de 
feltre). Ara posem cola 
Gütermann per darrere dels 
cercles de feltre.

Fet a mà Oci creatiu

‘PREPPY’  
En moda és 
l’estil basat en la 
forma de vestir 
dels alumnes 
d’elit dels 
instituts nord-
americans. El 
seu look destaca 
per les peces 
molt clàssiques 
i sòbries amb 
colors blancs i 
blaus i els 
accessoris 
refinats i 
atractius. Ser 
preppy també 
comprèn una 
manera de saber 
estar, d’etiqueta.

6 Muntatge final.  
Situem les flors al lloc 

desitjat a la diadema.  
A l’altra banda de la diadema, 
enganxem el feltre per polir i 
acabar. Ja tenim el nostre 
complement per al cap!

PAS A PAS

DIADEMA DE 
FLORS VICHY   
Si ets creativa, t’agrada anar diferent i tens 
passió pels quadres, aquest pas a pas està 
pensat per a tu. Anima’t a fer-ho!
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Cicle de cinema infantil a CaixaForum Barcelona. 
L’obra social La Caixa organitza al CaixaForum el 
cicle de cinema Petits cinèfils: l’estiu dels petits 
cinèfils, perquè aquests tres mesos d’estiu els més 
menuts puguin gaudir de diferents mostres 
audiovisuals entre les quals destaquen: El nen i el 
món que es projectarà dissabte 25 de juny i el 27 
d’agost; Petits herois, per a majors de 4 anys; Al 
sostre del món, per a nens més grans de 8 anys; 
Kérity i la casa dels contes en versió doblada al 
català i per a majors de 4 anys; Hawaa Hawaai per 
majors de 8 anys i Laban el petit fantasma, quina 
por!, per a nens més grans de 4 anys.

‘Petits cinèfils’  

Proposta: CaixaForum pro-

posa un cicle de cinema per 

als més petits. 

Quan? del 25 de juny fins al 

27 d’agost. 

On? Avinguda de Francesc 

Ferrer i Guàrdia, 6-8. 

Preu per sessió: 4€. 

www.caixaforum.com. 

50 anys de les Havaneres de Calella de Palafrugell. 
L’exposició documenta, amb textos i fotografies 
històriques i actuals, aquest esdeveniment musical i 
popular que marca el començament de l’estiu a la 
Costa Brava. Coincidint amb l’exposició, el grup 
d’havaneres Arjau també actuarà el 30 de juny al 
Jardí, una de les tantes activitats que han estat  
programades dins Les Nits d’Estiu al Jardí del Palau 
Robert. Després que en les primeres edicions es 
reunissin a prop de 10.000 persones, en els últims 
anys  la Cantada d’Havaneres de Calella de 
Palafrugell ha aplegat a més de 30.000 persones,  
i ha esdevingut la trobada de referència del gènere.

Mostra d’Hava-
neres 

Proposta: Mostra d’imat-

ges per celebrar els 50 anys 

de la Cantada d’Havaneres 

a Calella de Palafrugell. 

Quan? Del 15 de juny al 25 

d’agost. 

On? Palau Robert. Pg. de 

Gràcia, número 107. 

www.palaurobert.gen-

cat.cat

Revetlla  
de Sant Joan  

Proposta: Nit de Sant 

Joan a Barcelona i la res-

ta de Catalunya. 

Quan: La nit de dijous 23 

de juny. 

Web: www. barcelo-

na.cat/santjoan.

Benvinguda a l’estiu. La ciutat 
de Barcelona viu un estiu més 
la festa de Sant Joan amb 
múltiples activitats com ara les 
revetlles, les festes populars, 
les fogueres a la platja i 
diversos barris, entre altres 
coses. Com és ja tradicional, 
amb l’arribada del solstici 
d’estiu també arriba a 
Barcelona la Flama del Canigó, 
el dia 23 de juny, amb l’objectiu 
d’encendre les fogueres que hi 
ha ubicades en diversos llocs 
dels barris de la ciutat. Una de 
les principals festes se celebra 
a la plaça Sant Jaume, on la 
Flama del Canigó és rebuda per 
les autoritats municipals, 

l’Àliga de la ciutat i els Gegants 
de la Ciutat, mentre sona la 
cançó Muntanyes del Canigó. 
Seguidament, els represen-
tants de cada barri agafen la 
flama del foc que encendrà 
posteriorment tots els racons 
de la ciutat on s’hagin col·locat 
les fogueres de Sant Joan. 
D’aquesta manera s’inicia el 
començament de les revetlles a 
les places i als carrers dels 
barris barcelonins, així com els 
sopars populars, els especta-
cles pirotècnics, els balls i 
algunes activitats que duraran 
fins a la matinada. 
La Flama del Canigó farà un 
recorregut que començarà a 

les 17.30 hores i que recorrerà  
el carrer Arístides Maillol, el 
Riera Blanca, la carretera de 
Sants, la plaça d’Espanya, Gran 
Via de les Corts Catalanes, el 
carrer Pelai, la Rambla, el 
Passeig Colom, la Via Laietana, 
el carrer Jaume I i la plaça Sant 
Jaume. D’altra banda, l’arribada 
de la Flama a la plaça Sant 
Jaume està prevista a les 19 
hores on serà rebuda, a més de 
pels Gegants de la ciutat i el 
ball de l’Àliga, per una festa 
que contindrà diverses  
entrevistes i un repartiment de 
coca i herbes remeieres. La 
revetlla de Sant Joan és una 
festa que es fa arreu del país 
amb formes molt diferents. A 
Barcelona és una celebració 
popular que cadascú viu a la 
seva manera, amb trobades 
veïnals, familiars o d’amistats 
per a sopar, fer música i 
encendre fogueres.

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

ELS PARES VAN  
A LA SEVA ESCOLA  
L’altre dia el pare estava llegint una 
columna del diari que tractava sobre 
coses que han de fer els pares per 
entendre millor als seus fills. Em  va 
sobtar: el pare que ho sap tot, 
semblava interessat en l’opinió d’una 
altra persona, sobre com educar als 
fills. Després pensava que els pares i 
les mares sempre tenen resposta per 
tot, que en saben moltíssim, però 
també veig que sovint no troben la 
manera d’aturar-me quan estic 
neguitós, que es posen nerviosos quan 
m’intenten ajudar a fer deures i no 
me’n surto, o quan no estic d’humor i 
els contesto malament.  A la columna 
del diari, llegíem la història d’un nen 
que de vegades es comportava com si 
fos més petit, la seva família no 
entenia per què, i el psicòleg comenta-
va que era molt normal, perquè era la 
manera de solucionar coses que 
quedaven pendents del passat. 
Aleshores em va venir com una 
sensació agradable, com si m’ajudés a 
entendre coses que jo faig també de 
tant en tant. Els pares, a més de llegir 
coses sobre com educar als fills, van 
de vegades a reunions amb d’altres 
pares del col·legi, diuen que per parlar 

de nosaltres. És 
com si fossin a 
estudiar, per 
aprendre a 
gestionar 
situacions 
familiars, i 
compartir amb 
altres pares i 
mares les coses 

que viuen cadascun amb els seus fills. 
De fet li diuen escola de pares. El 
professor és un psicòleg, que condueix 
el grup i promou la confiança entre les 
famílies. Jo noto que actuen amb més 
tranquil·litat des que hi van allà. Com 
que entenen més el que jo faig i 
m’ajuden a mi a entendre-ho. De 
vegades m’expliquen el que han fet o 
el que han xerrat i m’agrada que ho 
comparteixin amb mi, perquè són 
coses que abans no parlàvem. Per 
exemple, en coses que jo no puc 
explicar el perquè les faig, com ara 
aquesta ràbia que de vegades em fa 
pegar-li al meu germà, ells poden 
entendre que no hi ha una voluntat de 
fer mal, que és la gelosia que fa que de 
vegades em fan sentir que no l’estimo, 
i això em fa molta ràbia, em sento 
dolent i em porta a voler-li pegar. No és 
que els hi sembli bé que ho faci, però 
crec que ara m’ajuden a entendre-ho, i 
això fa que no em senti tan dolent i que 
m’adoni d’aquesta ràbia, i ara em 
controlo molt més amb el meu germà. 
També m’adono que  els pares estant 
presents sempre, fins i tot quan faig 
coses que els deceben. Ells diuen que 
tots els pares haurien de participar en 
aquests grups de trobada i treball de 
famílies. Jo animaria als nens i nenes 
per convèncer als pares que hi vagin, 
jo veig que tots hi sortim guanyant.

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

El foc esdevé protagonista 
durant la  nit més màgica  
de l’any, Sant Joan

Què passa si...

ELS PARES VAN 
DE VEGADES 
A REUNIONS  
AMB D’ALTRES 
PARES DEL 
COL·LEGI PER 
PARLAR DE 
NOSALTRES 

Tingues en compte

◗ EL FOC, PROTAGONISTA 
DE LA FESTA.  
El foc esdevé protagonista 
central de la gran majoria 
de festes que se celebren a 
tot el territori de parla 
catalana. 

◗ FALLES I FOGUERES. FOCS 
FESTIUS ALS PAÏSOS 
CATALANS.  L’exposició 
explica a través de textos, 
imatges, àudios i vídeos  
quina ha estat l’evolució del 
que ha experimentat el foc 
a les festes. La mostra es 
pot veure al Centre Artesà 
Tradicionàrius fins al 30 de 
juny. 

◗  LA NIT DE SANT JOAN A 
BARCELONA.  Un llibre que 
recull nombroses imatges i 
històries d’aquesta festa.
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@NEM-hi Propostes per a la setmana
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22/29 DE JUNY: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 22 
ESPECTACLES 

NOVA APOSTA MUSICAL 
AMB CASTANYOLES A 
L’ESPECTACLE ‘TOKATEOS’ 
 
L’espectacle Tokateos irromp a la 
sala Muntaner amb una nova 
aposta que presenta totes les 
possibilitats musicals, expressives 
i escèniques de les castanyoles. En 
aquesta ocasió volen fer un gir a 
l’escenografia i utilitzar aquest 
instrument tan simple per tirar 
enrere tòpics i idees preestablertes 
i per portar més enllà el so de les 
castanyoles. BARCELONA. Sala Muntaner.  

Carrer de Muntaner, 4. De dimecres a 

dissabtes a partir de les 20.30 hores i els 

diumenges a les 18.30 hores. 

www.salamuntaner.com. 

 
DIJOUS 23 
FESTIVAL 

MOSTRA DE LES TENDÈN-
CIES ACTUALS EN MÀGIA 
 
El Teatre del Casal Musical del 
Creixell acull el primer festival 
Critèrium Màgic. Es celebraran tot 
un seguit d’activitats en una 
mostra significativa de les 
tendències actuals en màgia. A la 
proposta s’inclouen espectacles de 
gran format, màgia al carrer, 
conferències, mercat artesà i 
botigues de màgia. CREIXELL, 

TARRAGONA. Teatre del Casal Musical del 

Creixell. Avinguda Dr. Pujol. Del 23 de juny al 26 

de juny. Entrades: Des de 3 euros.  

 
DIVENDRES 24 
EXPOSICIONS 

‘LA METROPOLI EN L’ERA 
FOTOGRÀFICA’ 
 
La Virreina Centre de la Imatge 
presenta l’exposició La metropoli 
en l’era fotogràfica 1860-2004. Es 
reuneixen prop d’un miler d’obres 
que exploren la iconografia 
fotogràfica sobre l’evolució 
urbanística de la ciutat al llarg d’un 
segle. La mostra repassa el vincle 

entre la transformació urbana, 
l’exposició Universal de 1888 i el 
Fòrum de les Cultures de 2004. 
BARCELONA. Palau de la Virreina. La Rambla, 

99. Fins al 26 de juny. De dimarts a diumenges i 

festius, de 12 a 20h. Entrada lliure. www.barce-

lona.cat/lavirreina. 

 
DISSABTE 25 
FESTIVAL 

12È BARCELONA  
FESTIVAL OF SONG 
 
El cicle de concerts del Barcelona 
Festival of Song té l’objectiu de 
promoure  el repertori vocal 
d’Amèrica  Llatina i de la península 
Ibèrica. En aquesta edició, 
l’activitat central serà el Curs 
d’Història i Interpretació del 
repertori vocal Llatinoamericà i 
Ibèric dirigit  per pianistes, 
cantants, guitarristes i musicòlegs. 
El festival també presenta, 
paral·lelament, 9 concerts públics 
amb artistes internacionals. 

BARCELONA . c/ de l’Hospital, 56. Biblioteca 

de Catalunya (BC), Sala de Llevant. Del 25 de 

juny al 4 de juliol.  A les 20.30 hores.  Preu: 12 

euros. www.bcn.cat. 

 
DIUMENGE 26 

RUTA LITERÀRIA 

JOSEP PLA A ULLASTRET  
 
Després d’una recerca conjunta 
entre el Museu d’Arqueologia de 
Catalunya-Ullastret i la Fundació 
Josep Pla per explorar la relació de 
l’escriptor amb el jaciment 
arqueològic d’Ullastret i amb el 
món de l’arqueologia, ambdues 
entitats proposen una ruta literària 
que apropi a la realitat de les 
primeres excavacions. La Ruta 
Josep Pla a Ullastret consistirà en 
una passejada pel Puig de Sant 
Andreu que suma patrimoni 
cultural, arqueològic, literari i 
natural. Cal inscriure-s’hi prèvia-
ment al correu: macullastret.cultu-
ra@gencat.cat o bé trucant al 
telèfon 972 17 90 58. ULLASTRET.  

Jaciment Iber Puig de Sant Andreu, s/n. 

Diumenge 26 de juny. A partir de les 12 hores. 

Web: www.fundaciojoseppla.cat. 

 
DILLUNS 27 
ESCOLA D’ESTIU 

‘A L’ESTIU, MOU-TE PEL 
CLOT I CAMP DE L’ ARPA’ 
 
L’Escola Oberta d’Estiu ofereix un 
programa d’activitats educatives i 
d’oci que promouen una vintena 
d’entitats i serveis del barri. A 
l’Estiu, Mou-te pel Clot i Camp de 
l’Arpa inclou activitats de reconei-
xement de la diversitat cultural del 
barri, lúdiques i culturals, de 
foment de l’esport i els hàbits de 
vida saludables i de promoció del 
voluntariat. Una programació d’oci 
educatiu, saludable i atractiu per a 
joves de 12 a 25 anys en particular, 
i veïns del barri en general. El 
termini d’inscripció està obert fins 
al 23 de juny. BARCELONA. El Clot i Camp 

de l’Arpa. Del 27 de juny al 15 de juliol a 

diferents espais del barri. www.moutepelclot-

campdelarpa.wordpress.com. 

 
DIMARTS 28 
TAULA RODONA 

‘JOC DE TRONS:  
LA SISENA, QUÈ?’ 
 
Amb una audiència setmanal 
mitjana de 19,1 milions d’especta-
dors, Joc de Trons és un fenomen 
global gràcies, no només a l’èxit de 
la sèrie, sinó també de les novel·les 
de George R. R. Martin. Un cop 
acabada la sisena temporada de la 
sèrie, es vol fer un debat per fer-ne 
balanç i especular sobre nous 
escenaris de futur. Intervindran 
Óscar Broc (periodista i crític de 
televisió i cinema), Jordi Camps 
(Periodista i bloguer a Els Bas-
tards) i Belén Fabra (actriu). 
Modera Pep Prieto (crític de 
cinema i televisió i comissari de 
l’exposició Girona Plató). L’entrada 
és lliure i l’aforament limitat. 
GIRONA.  Museu del Cinema, c/ de la Séquia, 

1. El 28 de juny a les 19.30 hores. Entrada 

gratuïta. Web: www.museudelcinema.cat. 

 
DIMECRES 29 
VISITA GUIADA 

‘LA PESCA A BARCELONA’ 
 
Visita al Moll de Pescadors del 
Port de Barcelona per veure 
l’arribada del peix fresc a terra 
ferma i la seva subhasta a la 
Llotja del Peix de Barcelona. Es 
tracta de descobrir el món de la 
pesca al cor de la Barceloneta: 
quines són les espècies que es 
pesquen a la mar Mediterrània i 
com es capturen. També s’expli-
carà què saber com a consumi-
dors responsables per a garantir 
la qualitat i la protecció de les 
espècies. Es podrà assistir a 
l’arribada del peix i a la seva 
subhasta a la Llotja del Peix de 
Barcelona. Cal fer reserva prèvia 
al correu: reserves.educa-
tius@consorcielfar.org.  
BARCELONA. Carrer de l’Escar, 6-8. El 29 de 

juny, de 16.00 a  les 17.30 hores. Preu de 

l’activitat: 6 euros per persona, majors de 65 

anys (5 euros). Web: www.consorcielfar.org.

◗ MINI GREC 
@@bcncultura Del 26  
de juny al 24 de juliol, 
espectacles per a  
tota la família al  
@MiniGrec.  

◗ HORARIS D’ESTIU 
@BibliotequesBCN  
Consulta els horaris d’estiu 
de les biblioteques del 24 
de juny al 24 de setembre. ◗ 
MERCAT DE VI I 

FORMATGE 
@Turismelillet Mercat de 
Vi i Formatge a La Pobla de 
Lillet. Divendres 24 de juny 
al centre del poble i durant 
tot el dia. 

ILLA FANTASIA 
@FEDAIA Proper 
24 de juny, no t’ho 
pots perdre!  
www.festafamiliessolidari
es.org. Gràcies per difusió 

@fundacioires. 
◗ BICICLETADA POPULAR 
@ajuntament_vh Prepara 
els pedals per aquest 
diumenge 26 de juny, la V 
bicicletada popular de 

#lHospitalet t’espera! 
◗ ACTIVITAT AL MUSEU 
@museuetnologic El 26 de 
juny, viu una experiència 
amb les peces del museu 
que podràs tocar i sentir.

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� VAGA PARCIAL AL METRO DE BARCELONA. 
Dimecres 22 de juny. De 7.00 a 9.00 h, serveis 

mínims del 40%. Els intervals a les línies convencionals 
de la xarxa de metro seran, aproximadament, d’entre 8 i 
10 minuts; a les línies automàtiques, de 14 a 25 minuts. 
De 16.00 a 18.00 h, serveis mínims del 40%. Els intervals 
a les línies convencionals de la xarxa de metro seran, 
aproximadament, d’entre 10 i 13 minuts; a les línies 

automàtiques, de 14 a 25 minuts. De 20.30 a 22.00 h, 
serveis mínims del 20%. Els intervals a les línies 
convencionals de la xarxa de metro seran, 
aproximadament, d’entre 18 i 26 minuts; a les línies 
automàtiques, de 14 a 25 minuts. De 22.00 a 22.30 h, 
serveis mínims del 20%. Els intervals a les línies 
convencionals de la xarxa de metro seran, 
aproximadament, d’entre 32 i 44 minuts; a les línies 
automàtiques, de 14 a 25 minuts. Més informació al web 
www.tmb.cat.

MÚSICA 

NOVA GIRA ‘EL GUSTO ES 
NUESTRO’ PELS 20 ANYS 
 
Ana Belén, Joan Manuel Serrat, 
Miguel Ríos i Víctor Manuel es 
reuneixen per celebrar aquest 
vintè aniversari i comprovar 
com han crescut les seves 
cançons en la gira El Gusto es 
nuestro, 20 años. En aquesta 
ocasió, l’espectacle vindrà 
acompanyat d’una gran banda 
de músics i instruments. 
Després del gran èxit que han 
tingut les entrades, es confir-
men nous concerts per juliol i 
agost d’enguany. Fins ara s’han 
congregat per veure l’espectacle 
prop de 500.000 espectadors a 
tot el País. El disc  va ser reeditat 
el passat 6 de maig. BARCELONA. 

Palau Sant Jordi.28 de juny a Barcelona.  

Entrades: de 48 a 65 euros.  Pàgina web: 

www. theproject.es.

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), Henar de Pedro (disseny),  
Puri Caro, Gisela Jimeno, Pilar Maurell i 
Anna Rocasalva (agenda i redacció), 
Isabel Serrano (coordinació editorial).
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