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EL CONGOST  
DE MONT-REBEI 
Fem una caminada de vertígen passejant entre 
les comarques del Pallars Jussà i La Noguera 
per l’únic congost totalment verge del país. Et 
proposem quatre rutes diferents.  
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Si voleu posar a prova cames i cor, feu una 
passejada pel Congost de Mont-rebei, en-
tre el Pallars Jussà i La Noguera, i amb una 
extensió d’unes 600 hectàrees. Una de les 
excursions més espectaculars és la que pas-
sa pel camí que es va excavar a la roca quan 
es va construir el pantà de Canelles. El que 
era un recorregut obligat de molts treballa-
dors del pantà, s’ha convertit ara en un 
pol turístic on, cada any són més els valents 
que accepten el repte de caminar per l’es-
tretíssim sender –les bicicletes no hi poden 
passar- que talla la roca per sobre del No-
guera Ribagorçana, un riu tossut que s’ha 
passat milers d’anys intentant obrir-se un 
pas a través de la Serra del Montsec. 
     Si sou dels que us emporteu entrepà i be-
guda per l’excursió, aprofiteu la sortida o 
l’arribada per fer un mos perquè, tot i que 
hi ha algunes zones relativament àmplies 
al camí, ni per l’espai ni per l’espectacle 
se us acudirà menjar ni una molla de pa: les 
parets del congost arriben a assolir més 
de 500 metres de caiguda vertical sobre el 
riu, amb punts on l’amplada mínima de 
la via és de només 20 metres. Tot s’ha de dir 
que pels més porucs o pels qui preferei-
xin una passejada ben segura, al cantó de 
muntanya hi ha passamans on agafar-se en 
aquell moment, sempre complicat, en el 
que us creueu amb altres excursionistes 
que us vénen en direcció contrària.  
    Però haurà valgut la pena perquè aquest 
congost que separa el Montsec d’Ares del 
Montsec de l’Estall és l’únic del país que 
es manté més o menys verge sense que el 
travessi cap carretera, ferrocarril o línia 
elèctrica, l’únic rastre humà és aquest camí 
de ferradura parcialment excavat a la roca 
que permet gaudir d’una manera molt es-
pectacular d’aquest indret. 
  
● NOU PUNT D’ATENCIÓ AL VISITANT 

La Masieta. A més, si hi aneu ara estre-
nareu el nou punt d’atenció al visitant, a La 
Masieta de la Fundació Catalunya-La Pe-
drera. I és que només l’any passat van de-
cidir visitar aquests paratges 84.000 per-
sones, de manera que la Fundació ha mi-
llorat el punt d’informació que ja existia 
rehabilitant una antiga masia. A l’interior 
hi trobareu  un petit espai interpretatiu 
del Congost i del seu entorn, amb una ex-
plicació sobre la flora i la fauna que ha-
biten aquests paisatges, un relat de la se-
va formació geològica i la presència històri-
ca de dinosaures, o l’empremta humana 

que van deixar els nostres ancestres al jaci-
ment de Los Altimiris o la Cova Colomera... 
A l’espai també hi ha una agrobotiga.  
 
● EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES 

Cova Colomera. De fet, arran de les ex-
cavacions arqueològiques que s’han realit-
zat a la zona propera de la cova Colomera 
se n’han obtingut dades de les condicions 
ambientals dels darrers 7.000 anys que ens 
permetrien entendre el canvi climàtic. I 
és que un recorregut per Mont-rebei és 
com fer un passeig de 170 milions d’anys 
per la història de la Terra on, a més de veu-
re els sediments acumulats durant tot 
aquest període, podreu identificar el mo-
ment en què es van extingir els dinosau-
res –aquí hi van viure els últims exemplars 
d’Europa- i, si teniu sort, en trobareu petja-
des i ossos. Si sou dels que us agrada admi-
rar la fauna, al Mont-rebei hi trobareu amfi-
bis i rèptils com  el tritó i l’escurçó pirinencs; 
i entre els ocells n’hi ha molts de rapinyai-
res que viuen als cingles, com el trencalòs, 

el voltor, l’àguila daurada i el falcó pelegrí. 
També hi ha llúdrigues, martes, talps i mol-
tíssimes espècies de  ratpenats. 
 
● QUATRE EXCURSIONS 

El camí clàssic (GR-1). Des del centre 
d’interpretació de La Masieta es poden fer 
quatre excursions. El camí clàssic és traves-
sant el congost pel GR-1. És un recorregut 
d’uns quatre quilòmetres que fareu en qua-
tre hores ben bones, que  discorre per un 
pendent molt suau i s’endinsa en el con-
gost; un cop travessat, es pot allargar fins 
a Mas Carlets. També es pot fer una ruta 
més extensa fins a l’Aragó, passant per les 
passarel·les de Montfalcó que s’enfilen per 
un cingle totalment vertical, llar de molts 
exemplars de rapinyaires. En aquest cas, 
heu de preveure una jornada d’unes 8 ho-
res ben bones.Si feu la ruta curta, les perso-
nes amb vertigen o qualsevol que vulgui 
descobrir una mica més aquest paisatge 
poden fer el camí de tornada seguint fins 
a la zona de la Mare de Déu de la Pertusa i 
Corçà (és més llarga: unes 2 hores més).  

Itinerari de lo Queixigat i mirador d’Al-
tamiris.La segona ruta és l’itinerari de lo 
Queixigar i mirador d’Altamiris, de dos 
quilòmetres. Heu d’agafar el camí que surt 
de l’aparcament que hi ha davant la Masie-
ta en direcció sud cap al congost de Mont-
rebei, i passar pel barranc de la Maçana 
on hi ha un pont metàl·lic penjat. El camí 
segueix pel bosc fins al replà d’Altamiris, on 
podreu gaudir d’una magnífica vista de 
l’entrada del congost i de les restes del po-
blat, un emplaçament preromànic del se-
gle V al IX, entre l’antiguitat i l’alta edat 
mitjana, un període molt poc conegut. Ac-
tualment, la Fundació Catalunya-La Pedre-
ra col·labora amb la Universitat de Barce-
lona per a l’estudi d’aquest i d’altres jaci-
ments de la reserva, com els de la cova 
Colomera i la cova del Mort. 
L’Obaga Gran i dels carboners.La terce-
ra ruta ens porta a conèixer un ofici ben an-
tic i ja desaparegut, el dels carboners. El re-
corregut de l’Obaga Gran i dels carboners 
és prou curt, uns 2,5 quilòmetres. Heu de 
sortir de l’aparcament i seguir la pista que 
va en direcció al congost pel camí de les Tar-
teres. Després de passar el primer barranc, 
el de les Jullanes, s’ha d’agafar una pista as-
cendent que us portarà a un petit coll on hi 
ha unes runes. Des d’aquí i en direcció est, 
comença el camí dels carboners que en-
tra al barranc de la Maçana.  
D’Alsamora a Altimiris per l’Obaga 
Gran. I, finalment, hi ha un quart itinera-
ri, el d’Alsamora a Altimiris per l’Obaga 
Gran, perfecte per passar-hi tot un dia –són 
unes sis hores caminant-, amb el qual us 
endinsareu per diversos barrancs fins a en-
llaçar amb la segona ruta, a l’altura dels an-
tics conreus de lo Queixigar i Altimiris. 
Aquests recorreguts es poden fer amb un 
guia i en podeu demanar tota la informa-
ció al centre d’interpretació de La Masieta.I, 
ja que heu arribat fins aquí, no us heu de 
perdre tampoc el mirador de les llúdri-
gues per gaudir d’una vista panoràmica del 
conjunt de la reserva des del mirador natu-
ral que representa el revolt de la pista per 
sobre la Noguera Ribagorçana, i que por-
ta a Alsamora just abans d’arribar a la Ma-
sieta, on s’observen els ràpids del riu abans 
d’entrar al congost, l’ermita de la Mare de 
Déu del Congost i el castell de Xiriveta. A 
més, una passejada tranquil·la us perme-
trà descobrir alguns arbres espectaculars 
i antiquíssims com alguns exemplars de 
roure que trobareu sobretot a l’Obaga 
Mitjana i a la riba de l’embassament de Ca-
nelles, entre la Masieta i el barranc de Sant 
Jaume, o les  alzines del mas de Carlets.

En ruta Comarques

Entre les comarques del Pallars Jussà i La Noguera, i fent frontera amb l’Aragó, aquest 
congost és l’únic del nostre país que s’ha mantingut totalment verge. Proposem quatre 
rutes que van del camí clàssic a la que recorre l’antic ofici dels carboners.

UN PASSEIG DE VERTIGEN  
PEL CONGOST DE MONT-REBEI

 

A dalt,  el 
Congost de 
Mont-Rebei.  
A la dreta, dos 
excursionistes 
contemplen el 
riu; una 
imatge dels 
cingles del 
Mont-rebei;  
a les 
fotografies de 
la dreta, 
exterior de La 
Masieta i un 
detall dels 
plafons 
informatius.  
FOTOS: FUND. 

CATALUNYA-LA 

PEDRERA

DESCOBREIX  
EL NOGUERA 

RIBAGORÇANA
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* OCIpèdia

AMB GLOBUS. 
Hi ha altres maneres 
de veure el congost 
de Mont-rebei, una 
d’elles és amb globus. 
Al Càmping de la Vall 
d’Àger hi ha un dels 
punts de sortida 
d’aquestes excursions 

aèries. És una semi 
travessa de dues 
hores de vol a 2.500 
metres d’altitud, 
amb un radi de 
desplaçament d’entre 
30 a 40 kilòmetres. 
Però compte perquè, 
depèn com bufi el 

vent, veureu un 
paisatge o un altre: la  
Serra del Montsec, si 
voleu cap al nord, la 
Vall d’Àger, cap al sud, 
el pantà de Camarasa 
a l’est o, finalment, a 
Canelles i el congost 
protagonista 

d’aquesta història, si 
teniu la sort que el 
vent us porta cap a 
l’oest. � � �  
AMB CAIAC. 
Si ho preferiu, també 
es pot fer una 
excursió pel pantà de 
Canelles i el congost, 

amb caiac. Hi ha 
moltes empreses 
d’aventura a la zona 
que us poden fer un 
recorregut guiat i, fins 
i tot, podreu llogar-ne 
un si voleu anar per 
lliure. És prou fàcil i 
una activitat 

recomanada per a 
tota la família, però 
compte amb la 
torticoli que us pot 
agafar de tant mirar 
cap amunt per 
admirar les immenses 
parets que s’alcen al 
vostre voltant. 
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Agenda de tallers

� CERÀMICA 

BAS 

Vols passar un matí genial amb els 
teus nens? No importa ni l’edat, ni 
tenir coneixements previs, el que 
realment importa és tenir ganes de 
passar un matí junts, experimentar 
amb la ceràmica i deixar anar la 
creativitat! Fareu un bol per esmor-
zar, una tassa per a la xocolata o els 
plats per menjar. Diumenge 3 de juliol. C/ 

Josep Yxart 6, Barcelona. 

� LLUMS D’ORIGAMI 

CARTONCITA 

Amb aquest curs de dues sessions 
aprendràs a decorar amb origami. 
T’iniciaràs a l’origami clàssic i al 
modular, tècnica que consisteix a 
crear diverses peces iguals i unir-les 
creant una única figura. També faràs 
peces més matemàtiques i exigents 
com gerros, garlandes amb llum o 
una llum de taula. Dilluns 4 de juliol. C/ la 

font 7, Barcelona. 

� RELLEUS DE GUIX 

POU D’ART 

El taller consisteix a realitzar un 
relleu de guix amb materials que 
portin els alumnes o materials del 
taller. Primer prepararàs el motlle de 
fang. Triaràs els objectes, decidiràs 
la composició i faràs pressió amb els 
objectes triats. Després prepararàs 
el guix i l’abocaràs dins del motlle. 
Dimarts  5 de juliol. C/ Balmes 35, Sant Cugat  

del Vallés. 

� AQUAREL·LES ARTESANALS 

ATELIER CARLES PELLEJERO 

Curs intensiu per aprendre a fabricar 
les teves pròpies aquarel·les. 
Elaboraràs godets d’aquarel·la de 
manera artesanal, partint de pigments 
d’alta qualitat. En acabar el curs 
hauràs preparat la teva pròpia paleta i 
et portaràs a casa els godets amb els 
colors fabricats. El material està 
inclòs. Dimarts 5 de juliol. C/ Floridablanca 146, 

Barcelona.  

� CABÀS AMB CHALK PAINT 

LIANA TALLERS 

Aprèn a personalitzar un cistell o 
cabàs amb teles, granadures i tot 
tipus de complements, des del disseny 
fins a la realització i aplicació dels 
diferents elements decoratius. Una 
manera molt pràctica de personalitzar 
i donar color a un cistell estalviant 
diners i fent-ho segons els vostres 
criteris estètics. Dimecres 6 de juliol.  

C/ Europa 18, Sitges. 

PAS A PAS

PAS A PAS

Estiu és sinònim d’oci, festa i diversió. Aprofita aquest bon temps per crear joies molt afavoridores com la que ens ha fet 
l’Evangelina Mior (www.facebook.com/evangelinamior). Per fer aquestes arracades, tria una granadura o pedra que t’agradi i 
tingui un significat especial per a tu, i porta-les a qualsevol esdeveniment d’aquesta temporada! DIANA RODRÍGUEZ

1Necessitem. Fil de plata de 
0,6 de diàmetre, una cisalla, 

una pedra perforada de vidre, 
una llima i cola. Per treballar 
millor i polir, utilitzarem eines 
de joieria com ara unes 
alicates amples i unes altres 
de punta fina. 

2 Col.loquem la pedra al seu 
lloc. Agafem un tros de fil 

de plata i travessem la pedra 
perforada amb ell fins al final, 
tal com es mostra a la 
fotografia. Ja tenim la pedra 
enfilada i ben col·locada a la 
futura arracada. 

3 Donem forma. Amb  
les alicates de punta fina, 

dobleguem la punta del fil de 
plata, aixafant i modelant fins 
que s’ajusti del tot i quedi polit. 
Si és necessari, li apliquem 
cola per fixar i que la pedra  
no se’n surti. 

4 Modelem l’arracada. Ara 
necessitarem les alicates 

més amples per a modelar i 
treballar el fil. A l’alçada que 
ens agradi, agafem el fil de 
plata amb les alicates i el 
dobleguem per donar-li la 
forma corba que necessitem.

Fira tradicional d’estiu. Amb 
motiu de la Festa Major de 
Terrassa, de l’1 al 6 de juliol la 
Rambla d’Ègara acollirà una 
àmplia varietat de parades 
d’artesania. Podrem gaudir d’una 
exposició i venda de productes 
diversos com ara articles ètnics, 

regals per a la 
llar, bijuteria, perfums, art floral  
i joguines, entre altres. A més a 
més, la Festa Major ens convida  
a viure la música, la cultura 
popular, les tradicions, els 
castells i les activitats per a nens.  
www.terrassa.cat/es/festamajor.

* OCIpèdia UN PLAN

Fira d’Artesania. Aquest cap de 
setmana i dins del marc del mític 
Festival de música Canet Rock, 
Canet de Mar portarà a terme 
una Fira d’Artesania. Emplaçada 
a la Riera Sant Domènec, podrem 
trobar tot tipus de productes 
artesanals, alimentació i altres 
articles de regal. Coincidint amb 
aquest esdeveniment, els 
comerços i les diferents entitats 
sortiran al carrer amb mostres de 
bijuteria, roba, decoració, joieria 
en plata o cuir. Una excel·lent 
oportunitat per gaudir de música, 
art i gastronomia. www.turismeca-

net.cat.

UNA FIRA

5 Tallem i finalitzem. Agafem 
la cisalla i tallem el fil 

sobrant. La punta es pot polir  
i donar-li un acabat més 
professional amb la llima. 
Només ens queda repetir tots 
els passos per aconseguir 
unes arracades exclusives.

Fet a mà Oci creatiu

FUROSHIKI 
És una tela 
tradicional del 
Japó feta de cotó, 
seda o niló. 
S’utilitza per 
embolicar i 
transportar 
objectes, com 
roba, regals o 
ampolles. Es va 
començar a 
emprar a l’Era 
Nara, als banys 
tradicionals 
nipons, on 
deixaven la seva 
vestimenta 
damunt d’ella per 
no confondre la 
seva roba.

ARRACADES 
PER ENAMORAR 
Deixa’t enamorar i sent amor a primera vista 
amb aquest accessori fet amb molt de cor. Mai 
una senzilla pedra de vidre havia sigut tan 
moderna i triomfadora.
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Parada i fonda A la carta

RÚSTIC I FAMILIAR

Ohtels!

HOSTAL ESTRELLA  
DE RUPIT 

Aquest hotel es troba ubicat 
al centre de la vila de Rupit, 
en una antiga fonda amb més 
de 70 anys de tradició 
hostalera. Disposa de 16 
habitacions d’estil rústic, 
cafeteria, biblioteca, sala de 
televisió i un restaurant de 
cuina catalana tradicional. 
Cada habitació té wifi gratuït, 
televisió LCD de 32 polzades, 
bany, amenities, assecador de 
cabell, climatitzador, caixa de 
seguretat, obsequi de 
benvinguda i vistes exteriors. 
Plaça Bisbe Font, 1de Rupit  � 16 

habitacions  � Telèfon:  972 93 852 20 

05. � www.hostalestrella.com. 

«L’hostal va cobrir totes les 
nostres expectatives, 

habitació encanta-
dora, el personal de 

l’hotel meravellós, un tracte 
afable i familiar que tant es 

troba a faltar en molts llocs, 
i el menjar del restaurant 
boníssim, repetirem segur, 
va ser màgic». sandrasoto8

SLOW 
RESTAURANT

Sa i saborós. Aquest local compta amb 
una carta amb plats per compartir amb 
els amics i poder anar picant, sobretot 
arrossos i especialitats en peixos (bacallà 
amb rodanxes de poma i ceba confitada) 
carns i pastes del món obra del xef 
Stephane Vidal. La carta és variada i amb 
una aposta pel producte local, ideal per a 
urbanites que volen escapar a la Costa 
Brava a la recerca de la desconnexió. 
Entre les amanides, destaca la d’espinacs, 
parmesà i encenalls de pernil o els postres 
casolans. La terrassa, a la vora del mar, és 
ideal per prendre un vi amb amics.

GROP 

Proposta: Menjar sense 

rellotges a prop del mar.  

On? Carrer del Port, 21  

de L’Escala (Costa Brava). 

Telèfon: 972 059 550. 

Web: www.grop.cat.

DE PEUS  
A TERRA

A Sants, La Mundana es presenta com 
una vermuteria gastronòmica que ofereix 
14 tipus de vermut diferents que es poden 
acompanyar de tapes clàssiques 
reinventades, com les braves mundanes 
(foto), conserves hand made i marinats. 
Els plats d’aquest local s’inspiren en 
sabors amb influències japoneses, 
franceses i mediterrànies, oferint gustos 
especials però sense oblidar-se dels 
d’aquí. La cocció es prepara amb diferents 
tècniques: a la brasa, al forn, la robata, 
l’escabetx... per fer un brindis vermuter.

VERMUTERIA 
LA MUNDANA 

Proposta: nou projecte 

dels xefs Alain Guiard i 

Marc Martín. 

On? Vallespir, 93. 

Telèfon: 93 408 80 23 

Web:  www.lamunda-

na.cat.

230 ANYS

CAN 
CULLERETES 

Proposta: Menú a la car-

ta d’aniversari al preu de 

32 euros. 

Adreça: Quintana, 5. 

Telèfon: 93 3 17 30 22 

Pàgina web: www.culle-

retes.com. 

Al Llibre Guinness dels Rècords, Can 
Culleretes figura com el restaurant més 
antic de Catalunya i com el segon 
d’Espanya després del Casa Botín de 
Madrid. El restaurant és obert des del 
1786, i aquesta és la data que corona el 
Menú Especial que el local, regentat des 
de l’any 1958 per la família Agut-Manu-
bens, ofereix als clients amb motiu de 

l’efemèride. Aquesta 
carta és un resum de 
plats típics que han 
donat fama al local i 
també un homenatge a 
la seva filosofia al llarg 

dels anys: oferir bona cuina a bon preu. 
El menú consta d’entrants, un plat 
principal i postres. Es poden degustar 
des dels coneguts canelons d’espinacs 
amb brandada de bacallà de la casa a 
l’arròs a la cassola, el civet de porc 
senglar i la crema catalana casolana 
que elaboren les mateixes propietàries 
actuals del local, la Montse i l’Alícia. 

El Menú Especial 1786  consta 
d’entrants, un plat principal i 
postres.  La crema catalana 

casolana l’elaboren les 
mateixes propietàries

Tastets
Plats populars.  
Pica pica de peix i 
marisc, cassoles de 
guisats, civet de 
porc senglar, perdiu 
a la caçadora i 
bacallà a la llauna. 

L’origen. L’any 1786, 
quan va obrir les 
seves portes, era 
una crémerie on es 
venien dolços, 
orxata i xocolata.  

El nom. Diuen que 
és perquè les 
postres obligaven a 
fer servir molta 
cullera petita o bé 
que va ser el primer 
restaurant a fer-les 
servir de metall. 
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Nit al Museu de l’Institut Català de Paleontologia 
(ICP). El Museu de l’ICP inicia dues sessions per al 
mes de juliol de l’activitat ‘La Nit al Museu’ adreçada 
a infants de 6 a 13 anys. La dirigeixen dos monitors 
(un paleontòleg i la il·lustradora científica de l’ICP) 
des de les 21 h fins a les 9 h del matí de l’endemà. A 
través de diverses activitats, els infants descobriran 
com es produeix el procés de fossilització i quines 
característiques tenen algunes de les espècies 
extintes. També hauran de superar diverses proves 
per recuperar un ou de dinosaure. Els nens hauran 
de portar el seu sac de dormir, una llanterna, una 
pinta i roba còmoda per dormir.

Nit al Museu 

Proposta: Activitats al Mu-

seu, perquè els infants co-

neguin com es fossilitzen 

les espècies extingides. 

Quan? De l’1 al 29 de juliol. 

On? Carrer de l’Escola In-

dustrial, 23 de Sabadell. 

Preu per sessió: 35€. 

www.agenda.cultura.gen-

cat.cat.

Argillà Argentona 2016. Aquesta Fira Internacional 
de Ceràmica és una marca que unifica tres fires 
de ceràmica importants d’Europa: Argillà Faenza, 
Argillà Aubagne i des d’ara Argillà Argentona. El 
projecte europeu en comú reunirà un total de 70 
artesans de la ceràmica i institucions per exposar 
i vendre al públic les seves obres des d’Argentona, 
al Maresme. Els països representants en aquesta 
edició són Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia, 
França, entre altres. La tradicional Fira del Càntir, 
Fira Internacional de la Ceràmica i Terrissa 
d’Argentona, va passar l’any 2015 a anomenar-se 
Argillà Argentona.

Ceràmica 

Proposta: Fira Internacional 

de la Ceràmica. 

Quan? De l’1 al 3 de juliol. 

On? Carrer Gran i carrers 

del voltant. 

Preu: Entrada lliure. 

www.museucantir.org 

El Grec 2016  

Proposta: Una nova edi-

ció del Grec amb més es-

pectacles culturals. 

Quan: De l’1 al 31 de Ju-

liol del 2016. 

Preu: Entre 12 i 24 euros. 

Web:lameva.barcelo-

na.cat/grec

Referent de les arts escèniques. 
La 40a edició del Grec Festival 
de Barcelona ofereix un total de 
141 propostes entre les quals 
destaquen els espectacles de 
dansa, teatre, música i circ, i 
una extensa oferta d’activitats 
paral·leles adreçades a 
professionals i assistents. La 
vocació internacional del Grec 
té l’objectiu d’apropar al públic 
el millor de la creació 
internacional contemporània. 
D’aquesta manera tota l’oferta 
queda concentrada en tres 
elements, com l’exhibició de 
teatre, dansa, circ i música de 
producció que engloba 
espectacles com De stille 

kracht; Cuando vuelva a casa 
voy a ser otro, de Mariano 
Pensotti; Aurélien Bory/Cie 111 
i United Cowboys, entre altres. 
A més, El Grec conté un espai, 
el International Performing 
Arts Meeting (IPAM), que 
esdevè una trobada orientada a 
la materialització de nous 
projectes artístics i l’intercanvi 
d’idees i perspectives sobre la 
creació escènica. El Grec ha 
apostat en les seves darreres 
edicions per intentar col·labo-
rar des dels escenaris, en la 
comprensió del món. Sense cap 
voluntat alliçonadora, fent 
estrictament allò que és propi 
de l’art, el certamen proposa 

preguntes a l’espectador, 
aposta per la confrontació 
d’idees i el diàleg proactiu. A 
través de les formes contem-
porànies de les arts escèni-
ques, el Festival Grec vol oferir 
als espectadors materials per a 
gaudir de la reflexió. La 
hibridació de gèneres i 
llenguatges és una constant en 
la creació contemporània. El 
Festival Grec explora els límits 
d’aquesta barreja com a 
element essencial de l’espec-
tacle del present i del futur, on 
els gèneres convencionals es 
dilueixen cada vegada més per 
presentar formats nous. Amb 
motiu del 40è aniversari, 
s’amplia la programació i 
l’oferta gratuïta. A l’obertura 
popular que s’ha fet en les 
darreres edicions, s’hi afegeix 
una programació especial a la 
plaça Margarida Xirgu amb 
diversitat d’espectacles.

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

ENS FEM FAMÍLIA 
D’ACOLLIDA  
Casa meva és molt gran. Visc aquí 
des que tenia 18 mesos. Abans vivia 
amb els meus pares, però no sé per 
què, un dia vaig anar a parar aquí. 
Suposo que em devia portar molt 
malament perquè es va decidir que si 
jo marxava, les coses podrien 
arreglar-se. Jo era petit, però encara 
ara sento el dolor d’estar separat de 
la mare. Jo a l’escola veig que els 
nens estan amb les seves famílies. A 
mi em porta a escola una educadora i 
em recull a la tarda un altre educador. 
Són les persones que em cuiden la 
major part del temps, però hi ha més: 
els caps de setmana visc amb uns 
altres educadors, els de la nit són uns 
altres i a l’estiu són també diferents, 
perquè se’n van de vacances i venen 
uns de nous.  

La veritat és que em cuiden molt 
bé, però a mi m’agradaria que fossin 
sempre les mateixes persones, poder 
sentir-me molt especial i exclusiu 
pels que tenen cura de mi. Allà on 
visc això és difícil, cada educador ha 
d’estar amb un grup de nens i nenes. 
Jo sóc el més petit del grup dels 
mitjans, encara que ja he fet els tres 
anys. Un company meu, va marxar de 

la casa fa uns 
dies. El va venir a 
veure una 
família, van 
estar junts 
durant uns dies i 
va marxar amb 
ells. Estic molt 
content per ell, i 
alhora em dóna 

una mica d’enveja. També tristesa, 
perquè el trobo a faltar, i ràbia, 
perquè al segon dia que va venir 
aquella família, en Joan ja no volia 
saber res de nosaltres, només estava 
pendent que arribessin ells. M’han dit 
que els hi diuen famílies d’acollida. A 
mi m’agradaria que trobessin una per 
mi. Jo veig als meus pares dues hores 
al mes. Encara que no entenc el que 
passa, m’agrada seguir-los veient. 
M’han dit que quan solucionin els 
problemes que fan que no puguin 
estar amb mi, llavors podré tornar, 
però sembla que no és gens fàcil, fa 
dos anys que ho diuen. Els pares fan 
el que poden, però els hi costa. 
Mentrestant, voldria viure amb una 
família. Diuen que no hi ha prou 
d’aquestes famílies d’acollida, que 
quan hi hagi alguna disposada a viure 
amb mi, m’ho diran i podré anar-hi. 
Però això sembla difícil també.  
Sovint imagino que visc amb una 
família, que algú que m’estima 
m’acompanya al llit a mi sol i es 
queda al meu costat fins que 
m’adormo, i que cada dia em 
desperten les mateixes persones. 
Suposo que hi ha molts més nens que 
estan en una situació semblant la 
meva,  m’agradaria que hi hagués 
famílies acollidores també per a tots 
ells. No ho sé, potser demano massa.

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

El Teatre el Grec celebra el 
seu 40è aniversari amb més 
cultura i llibertat que mai

Què passa si...

M’IMAGINO 
VIVINT AMB 
UNA FAMÍLIA I 
QUE ALGÚ QUE 
M’ESTIMA 
M’ACOMPANYA 
AL MEU LLIT 
TOTES LES NITS

Tingues en compte

◗  ‘LES BRUIXES DE SALEM’. 
TEATRE GREC. El text 
d’Arthur Miller, traduït per 
l’escriptor Eduardo 
Mendoza, el dirigeix Andrés 
Lima amb un repartiment 
encapçalat per Lluís Homar 
i Nora Navas. Es representa 
de l’1 al 5 de juliol (22 h). 

◗ ‘EL PREU’. TEATRE GOYA. 
Un altra obra d’Arthur Miller 
dirigida per Sílvia Munt i 
interpretada per Pere 
Arquillué, Ramon Madaula, 
Lluís Marco i Rosa Renom. 
Fa estada al Goya del 6 de 
juliol al 7 d’agost. 

◗ CONCERTS.  L’Orquestra 
Plateria (dia 30), Myriam 
Swansom (1 de juliol)  
o Estrella Morente  
(10 de juliol).
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29/6 DE JULIOL: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 29 
CINEMA 

FILMS DE DONES  
DE BARCELONA 
 
La Mostra Internacional de Films 
de Dones de Barcelona organitza la 
seva 24a edició que, com l’any 
passat, s’estendrà al llarg de tot 
l’any 2016 amb diferents progra-
mes que col·laboren amb diversos 
espais i institucions. BARCELONA. En 

diferents espais de Barcelona. Fins al 30 de 

novembre de 2016. Entrada gratuïta. Web: 

www.mostrafilmsdones.cat. 

 
DIJOUS 30 
CONCERT 

L’ORQUESTRA PLATERIA  
EL GREC 2016 
 
L’orquestra de música de ball 
Plateria, celebra el seu 40è 
aniversari al Grec 2016, que també 
organitza aquest any la seva 40a 
edició. La formació estrena posada 
en escena de la mà de convidats 
especials com ara Jaume Sisa, 
Rocky Muntanyola i Joan Manuel 
Serrat. BARCELONA. Plaça de Margarida 

Xirgu, Barcelona. 30 de juny a les 20.30h. 

Entrada gratuïta. Web: www.mercatflors.cat.  

 
DIVENDRES 1 
MÚSICA 

LA LOCOMOTORA NEGRA  
& LA CORAL AMISTAT 
 
La Sala Gran de l’Espai Amistat acull 
el concert de La Locomotora Negra 
& Coral l’Amistat, on s’interpretaran 
temes dels grans clàssics del Jazz 
com Duke Ellington o Count Basie 
per part de la Big Band La Locomo-
tora Negra. A més, també s’hi 
podran trobar temes i arranjaments 
propis inspirats en els grans 
mestres de l’Època Swing. El 
concert finalitzarà amb quatre 
temes interpretats per les dues 
formacions musicals. PREMIÀ DE MAR, 

MARESME. Teatre de l’Amistat. Carrer de Sant 

Antoni, 60. L’1 de juliol de 2016. A les 21.30 hores. 

Entrada lliure. Web: www.museucantir.org. 

DISSABTE 2 
MÚSICA 

CANET ROCK 2016 
 
Canet Rock 2016 celebra la tercera 
edició del Canet Rock des que va 
començar el present segle XXI. En 
aquesta ocasió, s’ha aconseguit 
reunir la millor música que es fa a 
Catalunya en l’actualitat i convertir 
el festival en el gran escenari i 
aparador artístic del país al juliol. 
Enguany, el programa d’aquesta 
edició conté artistes locals com ara 
Manel, Els Catarres, La Pegatina, 
Els Pets, La Raíz, Sidonie, Sangtrait 
per Quim Mandado i LGP, La Pols i 
l’Era, Blaumut, Miquel del Roig i 
Animal, entre molts altres.  
CANET DE MAR. Pla d’en Sala. Canet de Mar, 

Maresme. El pròxim 2 de juliol de 2016. Des   

de les 16 hores fins a les 5 hores. Preu de 

l’entrada: 35 euros per adults, 16 euros per 

nens menors de 12 anys i gratuït per nens 

menors de 6 anys. Més informació a la pàgina 

web www.canetrock.cat. 

DIUMENGE 3 

MÚSICA 

CONCERT DE  
‘CARMINA BURANA’ 
 
Carmina Burana és una recopilació 
de cants medievals descoberts 
l’any 1803, i en els que Carl Off  
es va inspirar per crear aquesta 
coneguda obra. Aquesta és 
cantada a càrrec de l’Orquestra 
Simfònica del Conservatori 
Municipal de Música de Manresa i 
dels cors juvenils de cambra i 
infantil del mateix Conservatori. La 
majoria d’aquests cants estan 
escrits en llatí medieval tardà i la 
resta en alemany i francès vulgar, 
amb sàtires que apunten al poder 
polític i religiós. MANRESA, BAGES. 

Kursaal, Espai d’Arts Escèniques. Pg.de Pere III, 

35. El 3 de juliol de 2016.  A partir de les 18 

hores. Preu: 25 euros. Web: www.kursaal.cat. 

 
ARTS VISUALS 

EXPOSICIÓ ‘PAISATGES. DE 
LA COL·LECCIÓ DEL MUSEU 
DE GRANOLLERS’ 
 
L’exposició “Paisatges. De la 
col·lecció del Museu de Granollers” 
presenta una selecció d’una 
trentena de pintures que formen 
part de la col·lecció de pintura del 
fons del Museu. La mostra és una 
oportunitat per conèixer una part 
d’una de les col·leccions del Museu 
a través d’un recorregut paisatgís-
tic de mitjans del segle XIX fins a 
finals del segle XX, tan heterogeni 
com cronològicament extens. 
GRANOLLERS. C/ d’Anselm Clavé, 40. Del 3 de 

juliol de 2016  fins a l’1 de gener de 2017. De 

dimarts a diumenge, de 18 a 21 hores. Web: 

www.gentcatcat. 

 
DILLUNS 4 
ESCOLA D’ESTIU 

LA XXIII MOSTRA  
JAZZ TORTOSA 
 
En aquesta edició, la Mostra de 
Jazz Tortosa comptarà amb un bon 
nombre d’actuacions musicals. 

Destacant els concerts centrals 
d’aquest esdeveniment, actuaran 
la Tortosa Big Band, Ignasi Terraza 
trío & Luigi Grasso, que gravaran 
un disc i un vídeo en un context 
bebop. A més, la mostra posarà a 
disposició del públic en general 
una app operativa que permetrà 
als usuaris rebre alertes informati-
ves sobre els espectacles. TORTOSA, 

BAIX EBRE. Diferents espais. Del 4 al 9 de 

juliol. Entrada gratuïta. www.jazztortosa.com. 

 
DIMARTS 5 
MÚSICA 

XI CICLE DE CONCERTS  
‘ELS VESPRES DE LA UB’ 
 
La Universitat de Barcelona 
organitza, a les nits de juliol, 
diversos concerts a la fresca als 
seus jardins, un espai verd i 
singular al centre de la ciutat. Els 
visitants podran descobrir amb Els 
Vespres les propostes més 
personals i interessants de 
l’escena emergent actual. Un 
cartell eclèctic que aposta per 
l’amplitud de sonoritats i la barreja 
de gèneres que aporta. BARCELONA.  

Jardins de la Universitat de Barcelona (UB) 

Edifici Històric. Gran Via de les Corts 

Catalanes, 585. Del 5 al 21 de juliol. A les 21 

hores. www.ub.edu/vespres. 

 
DIMECRES 6 
CINEMA 

CRYPTSHOW FESTIVAL 2016 
 
El CryptShow Festival és una cita 
obligada pels amants del terror, la 
fantasia i la ciència-ficció. Els 
millors curts internacionals i les 
pel·lícules més difícils de trobar 
es donen cita anualment a 
Badalona. Nascut l’any 2007, el 
Cryptshow Festival és avui un 
aparador dels millors treballs 
cinematogràfics del gènere, un 
punt de trobada per a aficionats i 
professionals on s’intercanvien 
recursos. BARCELONA. Teatre del Círcol 

Catòlic. C/ de Sant Anastasi, 2. Del 30 de juny 

fins al 9 de juliol de 2016. Entrada: 5 euros. 

Web: www.cryptshow.com.

◗ MONESTIR DE PEDRALBES 
@@MPedralbes Visites 
guiades per descobrir 
aquest estiu els orígens del 
Monestir de Pedralbes. 
www.barcelona.cat. 

◗ VISITES NOCTURNES 
@Bcncultura Visites 
nocturnes a @@ElBornCCM 
a partir del 29 de juny. Per 
descobrir l’antic barri de  
La Ribera. 

 ◗ FESTA SOLIDÀRIA  
@Latevaempremta Festa 
Solidària a Sants. 
Creativitat per grans i 
petits.www.deixalateva-
empremta.com. 

◗ DEBAT LITERATURA 
@Bcncultura El 30 de juny, 
debat sobre literatura en 
l’era d’Internet a  
@cececebe 
www.barcelona.cat. 

◗ SALA MONTJUÏC 
@SalaMontjuic El millor 
cinema a la fresca! A la 
#SalaMontjuic de l’1 de 
juliol al 5 d’agost.  
www.salamontjuic.org. 

◗ CINE A LA PLATJA 
@CinemaLliure Torna 
CinemaLliure a la platja de 
Sant Sebastià de Barcelona 
i a Mataró. Del dijous 30 de 
juny fins al 7 d’agost.

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� FESTA MAJOR DEL CASC ANTIC. Fins al 3 de juliol. 
Del 23 de juny al 3 de juliol, amb motiu de la Festa 

Major del Casc Antic, les places i els carrers del barri 
s’omplen d’activitats.Pots arribar als espais on se celebra 
la Festa Major del Casc Antic amb: Bus: les línies D20, V15, 
V17, 19, 39, 40, 42, 45, 51, 55, 59 i 120 (els diumenges no 
circula) t’hi apropen. Metro: baixant a les estacions 
Urquinaona (L1/L4), Arc de Triomf (L1), Jaume I (L4) i 

Barceloneta (L4). � GREC FESTIVAL. Fins al 31 de juliol. De l’1 
al 31 de juliol, el Grec tornarà a omplir el Teatre Grec de 
Montjuïc d’artistes que faran que el públic gaudeixi dels 
espectacles. Pots arribar al Teatre Grec amb: Bus: les línies 
55 i 150 t’hi apropen. Metro: agafant el metro fins a l’estació 
Paral·lel (L2/L3) i enllaçant amb el funicular de Montjuïc. 
� FESTIVAL PEDRALBES. Fins al 16 de juliol. Pots arribar als 
jardins del Palau Reial de Pedralbes amb: Bus: les línies H6, 
7, 33, 60, 67, 75 (no circula dissabtes i diumenges), 78 i 113 
t’hi porten. Metro: baixant a l’estació Palau Reial (L3). 

FESTIVAL 

VIDA, FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE VILANOVA  
I LA GELTRÚ 
 
Aquest juliol Barcelona acull la 
tercera edició del VIDA 2016.  
El Festival Internacional de 
Vilanova i la Geltrú se celebrarà 
en aquesta ocasió a la Daurada 
Beach Club durant el dia i la 
Masia d’en Cabanyes a la tarda. 
En aquesta nova mostra es 
comptarà amb una  impressio-
nant cartellera d’artistes locals  
i nacionals com ara Manel, Est 
Oest, Bearoid, El niño de Elche, 
entre altres. Tots tenen en comú 
l’autenticitat de la seva 
proposta, tant per la seva 
trajectòria com pel seu 
potencial. VILANOVA I LA GELTRÚ. La 

Daurada Beach Club. Del dijous 30 de juny 

al diumenge 3 de juliol.  De 15 a 45 euros.  

Pàgina web: www. proticketing.com.

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 i Pilar Maurell  
(agenda i redacció), Isabel Serrano 
(coordinació editorial).
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