
Un dels voltors que podem veure a la Terreta, la Vall del Voltors, sobrevolant la Serra de Sant Gervàs.                    FOTO: T. PRÖHL
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28 de setembre-5 d’octubre del 2016

EL REGNE DELS VOLTORS  
La Terreta, al municipi de Tremp (Lleida), és un punt d’observació privilegiat de 
l’hàbitat d’aquestes aus considerades els segons carronyers més grans 
d’Europa. A Catalunya hi ha al voltant de 5.000 i hi viuen a les cingleres més 
innacessibles de la nostra geografia. 
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Se’ls considera els segons carronyers 
més grans d’Europa, poden fer una 
envergadura de fins a 280 centíme-
tres, pesen al voltant de 8 quilos i 
viuen dels animals morts. Són els vol-
tors. A Catalunya n’hi ha al voltant 
d’uns 5.000 i habiten sobretot a les 
cingleres inaccessibles però, si us hi 
voleu acostar i coneixe’ls una mica 
més, podeu fer la Ruta de la Vall dels 
Voltors, és un recorregut apte per a to-
ta la família, d’uns 31 quilòmetres, 
que podeu fer en cotxe o bicicleta i 
que surt des de Pont d’Orrit.  
Per arribar-hi, heu d’agafar, des de 
Tremp, la carretera C-1311 en  direc-
ció a Pont de Montanyana, i d’aquí, la 
N-230. La ruta es pot recórrer amb 
guies -l’Ajuntament de Tremp dispo-
sa d’un servei de guia gratuït- o de 
manera autoguiada. 

● LA TERRETA 

El recorregut. De fet, de tota la zona 
que visitareu se n’anomena La Terre-
ta, al municipi de Tremp, la capital 
de la comarca del Pallars Jussà i por-
ta d’entrada al Pirineu. La ciutat de 
Tremp, és el principal centre comer-
cial i de serveis, però també acull un 
ric patrimoni històric, que és molt 
ric tant a nivell cultural com natural. 
Tremp allotja l’Epicentre, un espai de-
dicat a l’acollida del visitant i a la di-
vulgació de l’extens patrimoni de la 
comarca. No deixeu de visitar la res-
ta del municipi, on trobareu poblets 
que han conservat la seva essència del 
passat, despoblats en ruïnes, torres 
medievals, ermites romàniques, així 
com un gran nombre de l’elements de 
l’arquitectura popular que són el tes-
timoni viu de la presència de l’home 
en aquest territori. 
Aquest recorregut forma part de l’Es-
pai d’interès natural de Vall Alta de Se-
rradell - la Terreta - Serra de Sant Ger-
vàs, i que està situada en una gran de-
pressió prepirinenca vertabrada pel 
riu Noguera Ribagorçana, una terra 
que divideix històricament l’Aragó i 
Catalunya.  
És un lloc especial per observar la fau-
na i, sobretot, les aus carronyaires i ra-
pinyaires on, a més del voltor comú, 
podreu descobrir-hi l’aufrany, el tren-
calòs, el falcó pelegrí, el duc, les àgui-

les  marcenca, daurada i calçada, l’ali-
got o el xoriguer comú. 

● TORRE DE TAMÚRCIA 

Punt d’informació. Del Pont de l’Orrit 
s’arriba al Casal dels voltors, a Torre de 
Tamúrcia, un punt d’informació turís-
tica i un centre d’interpretació de les 
aus carronyaires del Pirineu que us 
permetrà conèixer bé els protagonis-
tes de la ruta. Allà us informaran de  
les diferents activitats que es poden 
fer a zona de La Terreta, i dels senders 
que podeu seguir per gaudir d’aquest 
espai natural.  
A més, el centre disposa de dues 
càmeres amb imatges en directe: des 
de la del Canyet, podreu veure els ca-
rronyaires alimentant-se; i des de la 
de Roca de Turmeda, observareu els 
nius dels voltors.  
Allà també us explicaran algunes ca-
racterístiques d’aquests animals, com 
el perquè del seu coll sense plomes i 
allargat: i és que així els és molt més 
pràctic a l’hora de menjar i, com que 

posen el cap dins dels cossos dels ani-
mals morts, les plomes es malmetrien 
massa i serien un destorb constant. 

● COLLADA DE TOROGÓ 

Serra de Sant Gervàs. Des de Torre de 
Tamúrcia heu de seguir fins al Mira-
dor de la Collada de Torogó, a  45 
quilòmetres de Tremp, per gaudir 
d’una vista fantàstica de la Serra de 
Sant Gervàs i la colònia de voltors que 
hi nidifica, del mateix poble de Toro-
gó, dels paisatges de la Terreta o de 
la Font dels Capellans.  
Si aneu fins allà potser us hi troba-
reu algun dels sis habitants que enca-
ra viuen en aquest poble situat 974 
metres d’altitud, i fareu bé de visitar 
l’església romànica dedicada a Sant 
Climent, a pocs metres de la cruïlla 
d’accés al poble.  

En ruta Comarques

La Terreta, al municipi de Tremp, és un dels 
espais naturals perfectes per observar de prop 
aquestes aus carronyaires imponents que viuen 
als cingles que separen Catalunya i l’Aragó

UNA RUTA PEL PAÍS 
DELS VOLTORS, AL 
PALLARS JUSSÀ 

TERRITORI DE 

VOLTORS 

� � �  TREMP 
Per conèixer el Pallars 
Jussà, heu d’anar a 
l’Epicentre de Tremp, el 
punt neuràlgic de la 
informació turística 
d’aquesta comarca, on 
descobrireu el seu 
patrimoni cultural i natural. 
A més d’informar-vos sobre 
tot el que podeu fer, a la 
primera planta hi trobareu 
quatre àmbits interpretatius 
sobre la geologia i els 
dinosaures, el paisatge, el 
cel del Pallars i els voltors; i 
a la planta segona hi 
coneixereu el seu patrimoni 
cultural.  

� � �  SANT GERVÀS 
Si aneu a la serra de Sant 
Gervàs, hi coneixereu un 
habitant molt especial, 
l’Home de Sant Gervàs, una 
pintura rupestre que 
representa un guerrer i que 
és la primera figura humana 
que es coneix al Pirineu 
Català. Aquesta pintura 
forma part de l’Art rupestre 
de l’Arc Mediterrani, 
catalogat per la UNESCO 
com a Patrimoni de la 
Humanitat.   

� � � MUSEU D’ISONA 
Molt a prop de Tremp, a uns 
15 minuts per carretera, hi 

ha el poble d’Isona, on 
gaudireu d’uns altres 
animals, aquests una mica 
més grans que els voltors, i 
que van viure en aquesta 
zona fa milers d’anys: els 
dinosaures. Si us queda 
temps, una visita molt 
recomanable és al Museu 
d’Isona on conviuen el 
cretaci i l’època roma. A la 
primera planta, hi trobareu 
les restes arqueològiques 
de l’antiga ciutat romana 
d’Aeso (l’actual Isona), i, a la 
segona, una gran col·lecció 
de restes de fòssils de 
dinosaures i d’ous trobats 
en aquesta zona del Pallars. 

*OCIpèdia

 



20MINUTOS OCICAT   3 

A la foto gran 
a l’esquerra  
imatge d’uns 
voltors 
comuns que hi 
viuen al Casal 
del Voltors. 
Dalt a la dreta 
imatge de la 
Serra de Sant 
Gervàs on hi 
viuen els 
voltors, al 
costat  imatge 
de prop d’un 
dels voltors 
del Casal dels 
Voltors (sota 
aquestes 
línies) el 
menjador dels 
voltors a la 
Terreta. 
FOTOS: CONSELL 

COMARCAL DEL 

PALLARS JUSSÀ / 

AJUNTAMENT DE 

TREMP / T. PRÖHL

● ROUREDA D’AULÀS 

Al Pre-Pirineu. La següent etapa de la 
ruta és la Roureda d’Aulàs, la de ma-
jor extensió plana del Pre-Pirineu ca-
talà, amb 157 hectàrees, on hi des-
cobrireu espectaculars arbres cente-
naris. És un bosc de roures que 
pertany a l’antic terme de l’Espluga de 
Serra, situat a l’esquerra del barranc 
de Bancalons i al davant i al sud del 
municipi d’Aulàs.  
Els amants de les plantes hi trobaran 
el roure martinenc amb un sotabosc 
de boix, arç blanc i corner; i, a la zo-
na més propera a les roques del Cas-
tellet, hi veuran roure de fulla petita. I 
si us hi fixeu bé, encara podreu veu-
re les restes de les antigues feixes i 
tanques de pedra que us recordaran 
un passat dedicat als conreus i les 

pastures. Tot aquest espectacle de la 
natura es concentra a la Roureda 
d’Aulàs. 

● SAPEIRA 

Esglèsia de Santa Maria. La ruta 
s’acaba al poble de Sapeira, situat a 48 
quilòmetres al nord-oest de Tremp, en 
un serrat a 1.005 metres d’alçada. An-
tigament, Sapeira es distingia per 
conservar diverses tradicions reco-
llides per l’etnòleg català Joan Ama-
des. Hi destaca l’església parroquial 
de Santa Maria, d’origen romànic, tot 
i que els voltors són els protagonis-
tes del seu paisatge. Els veureu a la ro-
ca de Turmeda, mirant al sud, una pa-
ret que acull una gran colònia de vol-
tors comuns que podreu observar des 
del mirador que hi ha a les ruïnes de 
l’antic castell del poble.
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Fet a mà Oci creatiu

Agenda de tallers 
 
� RESTAURACIÓ DE MOBLES 

LIANA TALLERS 

A Liana tallers aprendràs tècni-
ques molt senzilles per poder 
transformar els teus mobles i 
complements de forma espectacu-
lar. A més a més, gaudiràs de la 
teva creativitat i aprendràs a 
treure’n tot el seu potencial estètic 
i tècnic. Amb un equip de profes-
sionals amb més de 30 projectes 
de decoració handmade realitzats i 
cinc anys d’experiència en el 
sector. Octubre. C/ Europa 18, Sitges. 

� CREACIÓ DE ‘POP UPS’ 

PILARBARVAR 

Aprèn les bases de la construcció i 
el funcionament dels pop ups. Un 
taller de nivell bàsic enfocat a 
explicar els principis mecànics i 
cinètics dels pop ups. S’empraran 
materials com paper, cartolines, 
tisores, retoladors, llapis de 
colors... Com a projecte final es 
crearà un petit llibre que inclourà 
totes les estructures apreses. 
Dissabte 1 d’octubre. C/ Pere Serafí 6, 

Barcelona. 

� INICIACIÓ AL GANXET 

MERTXESITES 

Vols fer ganxet? En aquest taller 
aprendràs tot allò que és bàsic i 
necessari per poder teixir. Podràs 
començar a fer les teves estova-
lles, estalvis o fins i tot catifes i 
mantes! Cal dur ganxet de 4 mm i 
una llana adequada per a aquest 
gruix. El que no tingueu ho podreu 
comprar a la merceria Mertxesites, 
botiga on s’imparteix el curs. 
Dimarts 4 d’octubre. C/ de la Sèquia Comtal 4, 

Barcelona. 

� CERÀMICA INFANTIL 

DTERRA 

En aquest curs, impartit per la 
Roberta Ferreira, l’argila serà el 
principal material amb el que els 
més petits de la casa construiran, 
pintaran, s’embrutaran (una mica) 
i experimentaran amb tota la seva 
capacitat creativa i de transforma-
ció. Aprendran diferents tècniques 
de modelatge, com per exemple, el 
pessic, les planxes i els xurros i es 
sorprendran amb el torn. Dijous 6 

d’octubre. Av/ Josep Anselm Clavé 9, Sant 

Cugat del Vallès. 

� ESTAMPATS TÈXTILS 

ART MODA 

Aprèn des de zero a crear els teus 
propis dissenys per estampar 
sobre tela. Aquest curs t’atorgarà 
les eines necessàries per co-
mençar, pas a pas, a dissenyar 
estampats que després es podran 
aplicar en tot tipus de teixits i 
suports. Comptaràs amb una 
formació a nivell teòric i pràctic, 
des de l’inici, com a dissenyador 
tèxtil. Dijous, 6 d’octubre. Rambla de 

Catalunya 15, Barcelona.

PAS A PAS 

Personalitza el teu cosidor i omple’l de fantasia amb uns alegres mussols per desar les agulles. Només has de seguir aquest divertit i senzill pas a 
pas que ens proposa Carrousel Craft (www.carrouselcraft.com). Anima’t a fer-ho! DIANA RODRÍGUEZ 

Aprèn amb Jan et Jul. 
A partir de l’1 
d’octubre gaudeix 
del monogràfic de 
Patchwork i Costura 
Creativa de Jan et 
Jul. Un curs on 
podràs realitzar una 
bossa tipus Doctor i 
a on aprendràs a 
utilitzar els elegants, 
originals i pràctics 
bastidors de bossa 

per col·locar 
cremalleres. Durant 
el procés de creació 
combinaràs teles en 
estil scrap i, a més a 

més, empraràs folro 
impermeable i 
escuma estabilitza-
dora. Inscriu-te a: 

www.janetjul.coms. 

MONOGRÀFIC

Segona mà a 
Canyelles.   
El proper 2 
d’octubre se 
celebra una nova 
edició del Mercat 
de segona mà de 
Canyelles. 
L’objectiu d’aquest 
esdeveniment és 
sensibilitzar sobre 
la vida útil dels 
objectes i la seva 

reutilització 
donant-los una 
altra oportunitat. 
Així, es tracta d’un 
mercat d’intercan-
vi i compra-venda 
de productes com 
ara llibres, música, 
mobles, petits 
electrodomèstics, 
objectes de 
decoració, estris 
de cuina, electròni-
ca, jocs... El Mercat 
estarà ubicat al 
lateral de la 
carretera de 
Vilafranca.   
Més informació: 

mediambient@canye-

lles.cat.     

UN ‘MARKET’

PAS A PAS 

* OCIpèdia
BUIRAC 
Un buirac de 
sastre o coixí 
d’agulles és un 
estri que 
s’empra per 
mantenir 
desades i a mà 
les agulles de 
cap i les agulles 
de cosir 
utilitzades en les 
tasques de 
costura. És un 
coixinet de 
petites 
dimensions 
format, 
normalment, 
per un saquet o 
bossa de tela 
amb farciment 
de buata. També 
es denomina 
buirac a la 
capsa o cilindre 
de pell, fusta o 
tela usada pels 
arquers per 
portar les 
fletxes. 

2 Retallem dos triangles. 
Tallem les dues peces de 

tela en dos triangles 
equilàters; un de 9 cm de 
base per 9 cm d’alçada, i el 
segon de 13 cm de base per 
14 cm d’alçada.

3 Donem volum. Unim els 
dos triangles. Cosim des 

de la punta, primer d’una 
banda i, després, per l’altre 
costat, de manera que ens 
quedi un con amb volum. 
Girem pel dret.

4 Omplim amb buata. Ara 
emplenem el con amb el 

farciment de coixí. Tanquem 
la base d’aquest triangle 
embastant-la i fent un nus al 
final del fil. Estirem i 
tanquem frunzint.

5 Fem la base. Retallem 
una rodona de cartró i la 

recobrim amb tela. 
Embastem i estirem per 
frunzir. Per unir-la al cos, 
retallem la tela sobrant i 
cosim amb punts amagats.

6 Polim els detalls. Per fer 
el bec dobleguem la 

cantonada del con i el cosim 
amb fil fosc fent puntadas 
petites i juntes. Per als ulls 
cosim dos botons, iguals o 
diferents. 

1Necessitem. Dos peces 
maques de tela de cotó, 

un trosset de cartró que 
permeti tallar una rodona, 
una mica de farciment de 
coixí o buata, dos botons, 
tisores, fil i agulla.

MUSSOL PER 
GUARDAR AGULLES   
Aprofita teles i botons per fer peces noves 
com aquest coixinet tan maco. És una 
bona idea per començar a cosir. Ja no 
podràs parar!! 
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Escapada...

RUTA DE LA CERVESA ARTESANA 

LLEIDA  

Ha arribat el moment de deixar de repetir 
que la cervesa artesana està de moda i 
considerar-la una part més de l’oferta 
gastronòmica de cada territori.  
A Lleida, 7 micro cerveseries han unit forces 
per llançar la ‘Ruta de la cervesa artesana’ 
que proposa conèixer la província d’una 
forma diferent, descobrint les 32 varietats de 
cerveses que s’hi elaboren a les Terres de 
Ponent. Visites als obradors i activitats 
gastronòmiques i culturals al voltant de 
cadascun d’ells són part del pla, que també 
inclou la celebració el pròxim 1 d’octubre de 
la Fira de la Cervesa Artesana de Lleida. 
Actualment formen part de l’Associació de 
Cervesers Artesans de Lleida els següents 
obradors: Casa Dalmases, CTretze, La Vella 

Caravana, Lo Vilot, Cerveseria Matoll, Lo 
Perot i Cerveses Ponent. Una de les curiosi-
tats és que quan comença la Ruta, l’usuari 
rep un passaport, i si l’omple amb el segell 
de cada una de les set micro cerveseries, 
obté un regal especial per part de l’Associa-
ció de Cervesers Artesans de Lleida. Tota la 

informació sobre la ruta de la cervesa artesana de Lleida 

la podeu trobar al web: www.cerveserslleida.com.

UN TROS 
D’ISTANBUL

Setmana de Turquia. Des d’avui mateix 
i fins al 2 d’octubre, el millor de la 
gastronomia turca s’apropa al 
restaurant Centonze de l’hotel Le 
Meridien. Receptes clàssiques com 
l’hummus conviuran durant aquests 
dies amb plats menys coneguts com el 
Kebab iskender o el xai Tandir, que 
s’encarregaran de preparar els xefs de 
Le Meridien Istanbul. Una gran 
proposta per descobrir l’autèntica 
cuina de Turquia que no sempre és 
fàcil de trobar a la ciutat. A més del 
menú degustació, estigueu atents al 
menú turc del dia a 16 euros.

CENTONZE 

Proposta: uns dies per 

conèixer la gastronomia 

turca.  

On? Hotel Le Meridien, La 

Rambla, 111. 

Telèfon:  933 16 46 60. 

Web: www.centonzeres-

taurant.com/es. 

Preu mitjà: menú de de-

gustació (35 euros).

Mèxic i el Mediterrani, plegats. 
Per què fusionar dues gastronomies 
una mica allunyades entre elles en 
lloc d’oferir-les per separat en una 
carta que reuneix el millor de cada 
lloc? Això és el que proposa Adrián 
Marín a Mextizo, un restaurant que 
abandera l’anomenada cuina 
mexditerrània com a resultat  
combinar –sense barrejar- plats 
mexicans al costat d’arrossos del 
Mediterrani i la tradició de la graella 
basca. Cebiches o tacs per començar, 
un arròs verd amb lluç o un rèmol a la 
brasa són algunes de les propostes 
amb un cuidat interiorisme.

MEXTIZO 

Proposta: entrants mexi-

cans amb arrossos i 

graella.  

On? Diputació, 239. 

Telèfon: 93 541 46 23. 

Web: http://mextizo.es/. 

Preu mitjà: 45-55 €.

ESPAI 
SINGULAR

ÒPERA 
SAMFAINA 

Proposta: una expe-

riència única entre l’art 

i la gastronomia que 

sorprèn segur.   

Adreça: La Rambla, 51.  

Telèfon: 934 817 871. 

Pàgina web: www.ope-

rasamfaina.com.

Un viatge per l’imaginari català.  Restau-
rant, museu, teatre, mercat, espectacle, 
tradició, avantguarda… No és fàcil definir 
Òpera Samfaina, però la idea d’oci 
gastronòmic que empren els seus 
responsables sembla molt encertada. 
Acabat d’obrir a l’Espai Liceu, aquest lloc 
emblemàtic acull un local en el qual dinar 
o tapejar és només part d’un singular 
viatge per la cultura i la gastronomia 

catalana. Un recorregut 
per cinc espais que 
comença a La Vermute-
ria, on les tapes són les 
protagonistes. La Odisea 
és la zona ideada pels 

germans Roca en la que l’audiovisual es 
combina amb els productes i vins més 
emblemàtics del territori, mentre que La 
Diva esdevé el cor de l’indret, amb una 
decoració que no deixa indiferent. Un 
mercat de productes gastronòmics i de 
disseny i els gelats de Rocambolesc 
completen l’oferta. Cridat a atraure a 
visitants i locals, obre cada dia de l’any 
des de les 12 i fins a la 1 de la matinada.

Cridat a atraure a visitants i 
locals, obre cada dia de l’any 

des de les 12 del migdia i fins a 
la 1 de la matinada. 

Tastets

PProjecte solidari. 
Un viatge 
gastronòmic i 
cultural que té 
també el seu 
costat solidari a 
través de la 
col·laboració amb 
diferents organit-
zacions com el 
Casal dels Infants 
o Metges Sense 
Fronteres.  

Multidisciplinari. 
Cuiners, es-
cenògrafs, artistes 
plàstics i digitals 
uneixen les seves 
forces per donar 
forma a aquest 
singular projecte 
de Tast Barcelona. 

FO
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Parada i fonda Por Iker Morán de La Gulateca

MEX-
DITERRÀNIA
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Un festival perquè la música arribi als més menuts.  
El Teatre-Auditori de Sant Cugat ofereix aquest 
cap de setmana la cinquena edició del Festival 
de Música per a Nens i Nenes, Petits Camaleons. 
Actuaran 46 artistes amb estils molt variats en 
un total de nou escenaris. A més, hi haurà rodes 
de premsa en què els nens faran de periodistes, una 
zona de signatures i contacte directe amb els 
artistes, un chill out per descansar, àrees de 
restauració i exposicions. Alguns dels artistes 
que actuaran són Gossos, Macaco, Quimi Portet 
o Obeses. 

Festival Petits 
Camaleons 

Proposta: Festival musical 

per a nens. 

Quan? Dissabte i diumenge 

1 i 2 d’octubre. De les 11.30 

a les 18.30 hores. 

On?  Teatre-Auditori de 

Sant Cugat.   

Preu: De 15 a 25 euros 

Web: www.tasantcugat.cat.

Tast d’experiments. El Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona organitza una jornada de portes obertes 
per tal que la ciutadania pugui descobrir les instal·la-
cions i participar de desenes d’activitats i d’experi-
ments explicats pels científics que hi treballen. En un 
dels laboratoris al que es podrà accedir es podrà fer 
una visita guiada al batec rítmic de cèl·lules diferen-
ciades del múscul del cor a una placa de Petri. Al taller 
El viatge d’una mostra des del diagnòstic a la recerca 
biomèdica es congelarà, tallarà, tenyirà i utilitzarà el 
micro dissector làser per seleccionar i obtenir les 
cèl·lules d’una mostra biològica.

Portes obertes 
al Parc de 
Recerca 

Biomèdica 

On: C/ Doctor Aiguader, 88. 

Horari: Dissabte 1 d’octu-

bre de les 11 a les 20 hores. 

Telèfon: 93 316 0000. 

Web: www.prbb.org.

80 fotografies 
de la vida a 
Anantapur 

Proposta: Exposició en 

col·laboració amb la Fun-

dació Vicente Ferrer. 

On: Av. Francesc Ferrer i 

Guàrdia, 6-8.  

Preu: 4 euros.  

Pàgina web: www.caixa-

forum.com.

‘Tierra de sueños’. La 
fotògrafa Cristina García 
Rodero (Puertollano, 1949) , 
la primera espanyola en 
entrar a l’agència Magnum, 
es va fixar en la part més 
vulnerable de la societat 
índia per exhibir mitjançant 
les seves fotografies la 
veritat dels que no tenen 
veu. Ara, el seu treball 
s’exposa a CaixaForum 
Barcelona dins d’una 
exposició que es pot veure 
fins al pròxim mes de 
gener. S’apleguen una 
vuitantena d’imatges 
impactants i plenes de 
color que formen part del 

projecte de l’artista 
manxega Tierra de sueños, 
que vol ajudar als més 
oblidats del país asiàtic, 
sobretot nens i dones. 
García Rodero es va passar 
45 dies visitant hospitals, 
centres d’acollida a dones 
víctimes de maltractament, 
tallers, escoles per a nens 
amb discapacitat de la mà 
de la Fundació Vicente 
Ferrer. També es va colar a 
casaments que se celebra-
ven a Anantapur, a l’estat 
d’Andra Pradesh, una de les 
àrees més pobres del país i 
on treballa la fundació dels 
hereus del misioner català. 

Fa un parell d’anys, la 
Fundació La Caixa va fer-li 
un encàrrec perque fes 
aquest treball, del qual li 
interessa la seva «mirada, 
visió i empatia» cap a les 
persones i comunitats 
rurals. Deixant de banda el 
seu estil fotogràfic en 
blanc i negre, en aquestes 
imatges es decanta per la 
força del color per reflectir 
«les tristeses, les ganes i 
els somnis» de moltes 
persones. Recull moments 
com el d’una mare trista 
que acaba de donar a llum i 
saber que el seu nadó és 
una nena o la mirada de 
Nagamani, un petit de sis 
anys que pateix de 
glaucoma congènit, una 
malaltia que causa una 
ceguesa irreversible si no 
es tracta a temps. 

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

SI TÉ MOLTS DEURES 
Avui he tornat a casa, després de 
l’entrenament de futbol. El meu 
germà estava jugant a construc-
cions, estava fent un aeroport, i 
m’ha demanat que l’ajudes. 
M’agrada compartir estones amb 
ell. Així que he deixat la bossa 
d’esport i hem començat a construir 
la torre de control. No us penseu, 
nosaltres discutim molt, però també 
tenim moments genials, com el 
d’avui. Després d’una estona, m’he 
adonat que la mare em mirava des 
de la porta. Jo intuïa el que estava 
pensant, però feia veure que no 
m’havia adonat de la seva presèn-
cia. No volia deixar de jugar, estava 
explicant al meu germà l’entrena-
ment de futbol i ho feia jugant 
tranquil·lament amb ell. Però era 
inevitable, al cap de res, la mare ha 
entrat a la sala tot dient la maldita 
frase: «Ho sento Carles, però has de 
fer els deures».Ha estat una il·lusió 
efímera, una estona que , com la 
màgia, és fantàstica però dura poc. I 
encara gràcies, perquè normalment, 
el primer que em diu la mare quan 
arribo a casa, després de donar-me 
un peto, és «corre, vés a fer els 

deures». Avui 
m’ha dit que li 
sap greu, que 
ens ha vist jugar 
als dos i que 
realment 
pensava que era 
fantàstic veure 
els germans tan 

connectats i gaudint, però que els 
deures s’han de fer, que són més 
importants que jugar. Jo no ho 
entenc, passo més de set hores a 
l’escola, i quan surto, resulta que és 
més important continuar treballant, 
que jugar amb els que no ho he 
pogut fer en tot el dia: amb els veïns 
i amb el meu germà. La mestra li ha 
dit que és fonamental que em vagi 
acostumant a treballar a casa, 
perquè així, quan vagi a l’institut ja 
tindré la rutina instaurada. O sigui, 
que a l’institut encara ens trauran 
més temps d’oci. Doncs jo penso: 
«La rutina instaurada i la infància 
perduda». Crec que la mestra no 
sap que jo faig esport, i que els 
deures ocupen absolutament tot el 
temps d’estar a casa. Que l’alterna-
tiva a fer deures, seria compartir 
més temps amb els pares i jugar 
amb el meu germà, cosa que no puc 
fer gaire sovint. Que un nen 
necessita gaudir de temps de 
qualitat amb la seva família. Diuen 
que és vital saber viure el present, 
perquè el present és ara. Si falten 
anys per arribar a batxillerat! Jo 
veig que quan arriben els pares 
cansats de la feina, ningú els hi diu 
que es posin a treballar, a mi em 
semblaria una bajanada, no? 

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

L’Índia més desfavorida  
des de la mirada colorista  
de Cristina García Rodero 

Què passa si...

CREC QUE LA 
MESTRA NO 
SAP QUE JO 
FAIG ESPORT,  
I QUE ELS 
DEURES 
M’OCUPEN EL 
TEMPS A CASA 

Tingues en compte

◗ ELS PROTAGONISTES. 
Una nena el dia del seu 
casament, les àvies, 
persones afectades pel 
VIH, adolescents amb 
discapacitat 
intel·lectual... 

◗ «L’ENTUSIASME». 
García Rodero assegura 
que el més maco 
d’aquest projecte ha 
estat per a ella 
«l’entusiasme» que va 
trobar en totes les 
persones a les quals va 
retratar. «Vaig entrar en 
contacte amb molta 
gent i em vaig enamorar 
de tots ells, de com són», 
afirma l’autora 
manxega.
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@NEM-hi Propostes per a la setmana

T&T 
BCN

28 DE SETEMBRE / 5 D’OCTUBRE: AGENDA 
DIMECRES 28 
MÚSICA 

RUTA DE LA TAPA I LA XXVI 
FESTA DE L’ANXOVA 
 
Les setmanes prèvies a la Festa de 
l’Anxova té un gran èxit la Ruta de la 
Tapa de l’Anxova. Desenes de locals 
de L’Escala ofereixen la seva tapa 
elaborada amb anxova i es pot anar 
segellant un passaport a mesura 
que es passa per cada local, de 
manera que es pot accedir a 
importants premis. Una activitat 
molt aconsellable per fer en grup, 
tot compartint una experiència 
gastronòmica única. BARCELONA. 

Diferents locals de restauració. Fins al 2 

d’octubre. www.lescala.cat. 

 
DIJOUS 29 
ART 

TORNA EL BARCELONA 
GALLERY WEEKEND 
 
Se celebra la segona edició del 
Barcelona Gallery Weekend, un 
esdeveniment per a amants de l’art, 
col·leccionistes, professionals i 
artistes, que continua amb la 
voluntat de convertir-se en la cita 
anual de referència a Barcelona. Un 
cap de setmana únic per descobrir 
una àmplia programació a les 
galeries més destacades de la 
ciutat, intervencions artístiques en 
indrets emblemàtics, rutes guiades, 
project spaces i exposicions a les 
principals institucions i museus de 
la ciutat. BARCELONA. Diferents espais. Del 

29 de setembre al 2 d’octubre. www.barcelona-

galleryweekend.com. 

 
DIVENDRES 30 
MÚSICA 

CONCERT DE SOPA DE 
CABRA A SANT CUGAT 
 
Després de quinze anys separats, 
els Sopa de Cabra presenten el seu 
nou disc Cercles. La llegendària 

banda del rock català, després de 
reunir-se per actuar en tres 
festivals de Catalunya i comprovar 
la fantàstica rebuda de milers de 
seguidors i el bon feeling entre els 
components de la banda, es van 
tancar a l’estudi per enregistrar les 
seves noves composicions. SANT 

CUGAT DEL VALLÈS. Teatre-Auditori Sant 

Cugat. Pl. de Victòria dels Àngels, 1. 21 hores. 

Preu: 26 euros. www.tasantcugat.cat. 

 
DISSABTE 1 
ARQUEOLOGIA 

16È CAP DE SETMANA 
IBÈRIC A CATALUNYA 
En una època d’esplendor medite-
rrània, els ibers són els grans 
desconeguts en comparació amb 
d’altres cultures coetànies. D’aquí la 
voluntat, per part dels organitza-
dors, de donar a conèixer aquesta 
brillant i avançada cultura, habitant 
de les nostres terres, a través d’unes 

jornades molt especials, el Cap de 
Setmana Ibèric. Una proposta plena 
d’activitats gratuïtes perquè 
conegueu els ibers i les seves 
aportacions a la nostra cultura 
d’una forma lúdica i divertida. 
Durant tot el cap de setmana podreu 
conèixer i experimentar els rituals 
dels ibers a través de nombroses 
activitats pensades per a totes les 
edats. ARREU DE CATALUNYA. Diferents 

municipis. 1 i 2 d’octubre. www.mac.cat.  

 
DIUMENGE 2 

MÚSICA 

8A MOSTRA DE BLUES I 
JAZZ DE CAMBRILS 
 
L’associació Cambrils la Mar de Jazz 
va néixer amb l’objectiu de crear 
públic i escena de jazz i músiques 
properes i improvisades a Cambrils 
per tal de convertir-lo en un 
referent jazzístic a la Costa 
Daurada. En aquesta edició, entre 
d’altres, actuaran The Roomsounds 
i The Broadcast, dos grups dels 
Estats Units. CAMBRILS. Diferents espais. 

Del 2 d’octubre al 13 de novembre. 

jazzcambrils.wordpress.com. 

 
DILLUNS 3 
ART 

EXPOSICIÓ AB INTRA, DE 
QUICO ESTIVILL  
 
El Museu de la Vida Rural de 
L’Espluga de Francolí acull una 
exposició que va guanyar la vuitena 
edició de la Biennal d’art de Girona 
convocada per la Casa de Cultura de 
la Diputació de Girona. Es tracta d’Ab 
intra, des de dins en llatí, que vol ser 
una «reflexió sobre el procés creatiu 
a través d’una metàfora visual 
basada en la contraposició entre la 
tenebra i la llum». Així ho expressa 
Carme Sais, directora del Bòlit 
Centre d’Art Contemporani de Girona 
en l’escrit que ha realitzat per a la 
mostra. Estivill esprem tots els seus 
registres artístics per configurar una 

escenografia evocadora de la 
importància i la incidència de la llum 
i remarcar el seu contrari, la foscor. 
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ. Museu de la Vida 

Rural (Sala Maria Font). Cra.de Montblanc, 35- 

Entrada lliure. Fins al 9 d’octubre. www.museuvi-

darural.cat.  

 
DIMARTS 4 
FOTOGRAFIA 

IX BIENNAL DE XAVIER 
MISERACHS A PALAFRUGELL 
 
La Biennal de Fotografia Xavier 
Miserachs té com a objectiu la 
promoció i difusió de la fotografia 
documental, entesa com a fotografia 
útil i respectuosa amb la realitat. 
Aplega exposicions fotogràfiques 
d’autors tan diferents com Rafael 
Sanz Lobato, Joana Biarnés, Pep 
Bonet, Nancy Borowick, Àngel Garcia 
i altres en diferents espais de la 
ciutat de Palafrugell. PALAFRUGELL. 

Diferents espais. Fins al 9 d’octubre. 

www.biennalxmiserachs.org. 

 
DIMECRES 5 
TEATRE 

REPRESENTACIÓ DE ‘LES 
CRIADES’, DE JEAN GENET 
 
L’obra explica la història de les 
germanes Solange i Clara, que són 
dues criades que senten fascinació 
per la seva senyora i al mateix temps 
l’envegen i odien. L’aïllament social 
potencia aquests sentiments i per 
venjar-se d’ella fan una falsa 
denúncia a la policia contra el seu 
amant. Entre elles s’estimen però 
també s’odien per la seva rivalitat i 
perquè una fa de mirall de l’altra 
reflectint la lletjor de les seves vides. 
S’alliberen d’aquest odi i de la seva 
frustració amb un ritual fetitxista que 
anomenen cerimònia, interpretant 
l’assassinat de la senyora. BARCELONA. 

La Seca Espai Brossa. C/ dels Flassaders, 40. Fins 

al 30 d’octubre. Preu: 8euros (dimecres i dijous) i 

15 euros (divendres, dissabtes i diumenges). 

www.laseca.cat. 

◗ MUSEU 
D’ARQUEOLOGIA Sala 
immersiva #Ullastret3D, 
una experiència de 
creació dedicada a tots 
vosaltres; arofiteu el 

#CSI_ibers per visitar-
la!!! ,1 i 2 d’octubre 
@@macarqueologia  
� NIT DE LA ROBÒTICA  
El 5 d’octubre, arriba la 
segona edició de la Nit de 

la Robòtica dels #EIC 
@Enginyeria  
� NBA AL PALAU SANT 
JORDI El 5 d’octubre, el 
millor bàsquet al Palau 
Sant Jordi amb l’NBA 

Global Games. FC 
Barcelona vs OKC 
Thunder??@PalauSantJordi 
� SHOPPING A GIRONA 
Del 5 al 9 d’octubre nova 
edició del 

@ShoppOutStore a 
#Girona. #moda 
#lifestyle 
@HotelsGirona 
� CANALLA LECTORA 
Inscripcions obertes fins  

al 5 d’octubre per la 
@CanallaLectora de 
#SantaÚrsulaValls. 
Gratuït nens  
7 a 12 anys 
@MarcAyala_ 

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� FESTA MAJOR DE MONTBAU. Fins al 10 

d’octubre. Amb motiu de la Festa Major de Montbau, el 
barri acull un programa ple d’activitats per a totes les 
edats. Pots arribar a la Festa Major de Montbau amb: 
Bus: les línies H4, V21, 27 i 76 t’hi porten. Metro: baixant 
a l’estació Montbau (L3). Més informació al web 
www.tmb.cat. 

� FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA. Fins al 10 
d’octubre. Pots arribar a la Festa Major de la 
Barceloneta amb: Bus: les línies D20, V13, V15, V17, V27, 
39, 45 i 59 t’hi apropen. Metro: baixant a l’estació 
Barceloneta (L4). Per a consultes, TMB té a disposició 
dels usuaris el telèfon d’informació i atenció al ciutadà 
902 075 027 (de dilluns a diumenge, de 8 a 21 h) i també 
el compte d’informació i atenció a Twitter @TMBinfo 
(de dilluns a divendres, de 7 a 20 h).

FESTIVAL 

25 ANIVERSARI DEL 
TEMPORADA ALTA  
 
El festival Temporada Alta de 
Girona fa 25 anys amb un 
programa de 100 espectacles 
de teatre, circ, dansa, cinema i 
música durant dos mesos i 
escaig. Entre els muntatges hi 
ha, per exemple, 30 d’interna-
cionals de 18 països diferents 
fins a 61 propostes catalanes, i 
27 espectacles de creació 
contemporània. El director del 
Teatre Lliure obrirà el festival 
amb l’estrena de In Memoriam. 
La quinta del biberó, una peça 
documental basada en 
testimonis de supervivents de 
la Batalla de l’Ebre. BARCELONA. 

Girona i Salt. Diferents escenaris. Del 30 de 

setembre al 4 de desembre. www.tempora-

da-alta.net. 

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, Carla Mercader, Diana 
Rodríguez i Pilar Maurell  (redacció 
i agenda), Isabel Serrano (coordina-
ció editorial).
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Tens entre 18 i 25 anys? 
Gaudeix d’espectacles de música, 
teatre, dansa i circ arreu de Catalunya 
i a preus exclusius per a tu!
Descarrega’t l’app i aprofita-ho durant 
aquest octubre i novembre.

escena25.cat/ #escena25


