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RUTA PELS  
CASTELLS  

DEL BAIX GAIÀ

A la zona del Baix Gaià, a Tarragona, hi ha una dotzena de castells que 
val la pena conèixer i que ens endinsen en la història d’aquesta terra de 
fronteres. Recomanem les rutes d’El Camí dels Castells del Baix Gaià.

Un dels carrers del nucli 
antic de Torredembarra, el 

carrer Ample. TURISME DE 

TORREDEMBARRA
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 
A la comarca del Tarra-
gonès, a la zona anomenada 
del Baix Gaià, hi ha una dot-
zena de castells que val la 
pena conèixer i que ens en-
dinsen en la història 
d’aquesta terra de fronteres. 
Hi ha diferents rutes per 
descobrir-los, emmarcades 
en El Camí dels Castells del 
Baix Gaià. Entre les rutes 
circulars hi ha la de la zona 
central, de gairebé 16 
quilòmetres, que surt i arri-
ba al Castellot i que passa 
per Montornès i la Nou de 
Gaià. Durant el recorregut, 
podem veure els castells de 
Santa Margarida, també 
anomenat Castellot, el de 
Montornès i el del Baró de 
les Quatre Torres.  

Per realitzar-la haurem de 
deixar el cotxe a la  urbanit-
zació Castell de Santa Mar-
garida, on hi trobem les res-
tes del primer dels protago-
nistes de la nostra ruta, una 
construcció molt deterio-
rada degut a la guerra del 
Francès. I seguirem, passat 
el riu Gaià, per un camí que 
avança pel marge de l’auto-
pista AP-7 fins a la carrete-
ra T-214, a l’alçada de l’entra-
da de l’autopista d’Altafulla. 
En aquest punt, creuarem la 
carretera i avançarem per 
una pista cimentada envol-
tada de marges de pedra se-
ca, oliveres, garrofers i ave-
llaners fins al castell de 
Montornés (S.XI), també 
gairebé desaparegut i del 
que en trobarem alguns ves-
tigis als voltants de l’Ermita 
de la Mare de Déu de Mon-
tornès, com una torre a po-
nent i un gran mur de con-
tenció a la placeta circular 

davant l’Ermita, construïda 
cap a l’any 1785. 

NOU DE GAIÀ 
EL CASTELL DEL BARÓ DE LES 
QUATRE TORRES. Des d’aquí, 
seguirem per una pista as-
faltada fins a la Nou de Gaià, 
on hi ha el castell del Baró de 
les Quatre Torres, restaurat 
l’any 2006. Té una aparença 
més de casa senyorial que 
no pas de castell medieval i 
la primera notícia que en te-
nim és de l’any 1011. Al segle 
XIX es va convertir en la ca-
sa pairal del Baró de les Qua-
tre Torres fins a la Guerra Ci-
vil, i el 1982 es va cedir a 
l’ajuntament. A partir d’aquí 
haurem d’iniciar la tornada, 
seguint les indicacions de la 
urbanització Brises del Mar 
i d’Altafulla fins a enllaçar 
amb el primer tram del reco-
rregut, des d’on retornarem 
pel mateix camí, tot vorejant 
l’AP-7. 

EL CATLLAR 
UN POBLE FORTIFICAT DE 
L’EDAT DEL FERRO. La segona 
ruta passa per l’anomena-
da Zona Nord que surt de la 
Nou de Gaià i arriba al 
Catllar i el Castellot- un total 
de 21,6 quilòmetres-. Des-
prés de veure el castell del 
Baró de les Quatre Torres, 
haurem d’anar en direcció al 
Catllar, a través d’un petit 
tram de carretera fins a la in-
dicació del Mas d’en Mestre, 
i per una pista asfaltada fins 
aproximadament dos 
quilòmetres abans d’arribar 
al poble. Allà haurem d’aga-
far un camí de terra que se-
gueix el curs del riu Gaià. Val 
la pena fer aquesta ruta per 

veure el castell del Catllar, 
que s’alça damunt de les res-
tes d’un poblat fortificat de 
l’edat del ferro (S. VII-V), en 
un turó que domina un dels 
meandres del riu. Va ser 
construit a inicis de segle XI, 
quan el riu Gaià era la fron-
tera entre els comtats cata-
lans i el regne d’al-Àndalus, 
tot i que les excavacions ar-
queològiques realitzades in-
dicarien que els orígens de 
la fortificació es trobarien en 
època musulmana o fins i 
tot anterior.  L’estructura ac-

tual és fruit del seu creixe-
ment a partir d’una mura-
lla i torre primigènies a les 
que s’hi van afegint de-
pendències, principalment, 
entre els segles XIII i XVI. 
Des de l’any 2002, el castell 
és propietat de l’Ajuntament 
i, ara mateix, l’edifici és la 
seu del Centre d’interpre-
tació dels castells del Baix 
Gaià. 

La ruta retorna cap a la To-
rre d’en Guiu, travessa un 
aparcament de caravanes i 
s’enfila cap a l’Ardenya en-
mig de boscos i camps. Una 
cop a l’Ardenya haurem de 
creuar la carretera pel Mas 
de les Farigoles, travessar 
el poble i continuar en direc-
ció la Riera de Gaià per la vo-
ra del riu. Passada la riera 
trobarem la urbanització del 
Castellot, i tornarem cap a la 

EL BAIX GAIÀ, UNA 
TERRA DE CASTELLS  
I DE FRONTERES
Una ruta per aquesta zona del 
Tarragonès ens descobreix la història 
d’una dotzena de construccions 

EN RUTA

12 
són les construccions que es 
poden veure pel Camí de 
Castells del Baix Gaià 
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EL FAR 
A Torredembarra podeu 
pujar fins al capdamunt del 
far, el darrer construït a 
l’Estat Espanyol el segle XX i 
dissenyat per l’arquitecte 
Josep Maria Llinàs.  A més, 
és el far amb la torre més 
alta de tots els de Catalunya. 

Us podeu apuntar a una 
visita guiada al web 
www.turismetorredembar
ra.cat. 

� � � 

LA VILA CLOSA 
Un dels encants d’Altafulla 
és la seva Vila Closa, el 

centre històric emmurallat, 
on s’hi fan visites guiades 
pels seus racons més 
emblemàtics, com l’Església 
de Sant Martí. Les visites 
s’han de reservar 
prèviament a l’Oficina de 
Turisme. Una altra opció és 
fer una volta pel Barri 

Marítim i la Vil·la romana dels 
Munts, per descobrir el 
passat romà de la població. 

� � � 

EL CASTELL DE TAMARIT 
A la dreta de la 
desembocadura del riu Gaià i 
arran de mar hi ha Tamarit, 

amb el seu centre històric 
emmurallat i restes de l’antic 
castell, documentat des del 
segle XI però enderrocat 
durant la guerra dels 
Segadors. Hi destaca 
l’església romànica, un dels 
exemples més purs d’aquest 
estil de Tarragona.   

carretera, creuant el riu Gaià 
i seguint en direcció La Nou 
de Gaià, primer per la vora 
de l’AP-7 i, després, passant 
pel costat de la urbanització 
Brisas del Mar. 

FERRAN 
UN CATELL DEL SEGLE VII. La 
tercera ruta circular del Camí 
dels Castells del Baix Gaià 
–de més de 28 quilòmetres– 
surt de Ferran i passa per Ta-
marit, Altafulla, Torredemba-
rra, Clarà, Creixell i La Pobla 
de Montornès per tornar a Fe-
rran. Al poble origen i final de 
la ruta hi podem veure el cas-
tell de Ferran, citat per prime-
ra vegada l’any 1197 en el tes-
tament de Guillem de Grana-
da. Els orígens del castell els 
trobem en una torre desapa-
reguda del segle XI, tot i que 
al llarg dels segles es va con-
vertir en un castell emmu-
rallat, sobretot, degut a una 
gran reforma que va sofrir al 
segle XVII. Aquest castell, 
com els tres següents –el de 
Tamarit, Altafulla i Creixell– 
no es poden visitar perquè 
són de propietat privada però 
sí que en podem admirar la 
seva estructura exterior. 

TORREDEMBARRA 
EL CASTELL NOU. Un cop pas-
sat el castell de Ferran hem 
d’anar en direcció a Altafulla 
on hi trobarem una altra 
construcció espectacular. El 
castell de la població apareix 
esmentat per primer cop l’any 
1059 i l’edifici actual, bàsica-
ment del segle XVII, està 
adossat a les muralles de la 
Vila Closa i és d’estil renaixen-
tista. A partir d’aquí haurem 
de seguir el camí que ens por-

tarà a Torredembarra, pas-
sant per senders amb marges 
de pedra seca i envoltats de 
diferents conreus. A Torre-
dembarra hi ha el castell Nou, 
que va pertànyer a la nissaga 
dels Icart des del s. XVI. D’es-
til renaixentista, al segle XIX 
es va utilitzar com a fortale-
sa en les Guerres Carlines i, 
durant la dècada del 80, va ser 
adquirit pel municipi i es va 
convertir en la seu de l’ajun-
tament l’any 2000. Des de To-
rredembarra, haurem de 
creuar el poble per anar fins a 
Clarà, on hi ha un altre dels 
castells de la ruta, bastit el s. 
XV-XVI sobre l’antic castell 
medieval i també conegut 
com a cal Xeco. 

CREIXELL 
UN CASTELL AMB UNA ANTIGA 
PRESÓ DEL SEGLE XIV. Des de 
Clarà, avançarem fins a Crei-
xell per veure el seu castell. El 
vestigi més antic que es con-
serva de la fortalesa medieval 
és el seu talús de pedra dels se-
gles XI i XII, tot i que el més in-
teressant és l’antiga presó del 
segle XIV i el celler del segle 
XVI. Actualment és una viven-
da particular de manera que 
no és visitable, però val la pena 
arribar-s’hi per veure la seva 
imponent estructura. Per tan-
car la ruta, haurem de deixar la 
població en direcció a la Po-
bla de Montornès i caminar 
enmig de boscos joves. I un cop 
travessem la Pobla, passarem 
per una pista cimentada fins la 
carretera T-214, i arribarem a 
les restes del darrer castell de 
la ruta, el de Montornès. Pas-
sada la carretera anirem pel ca-
mí, seguint al marge de l’AP-
7, fins a Ferran, per la vora del 
riu Gaià.   

*    OCIpèdia 

A la pàgina anterior, l’entrada de la Quadra del castell de Clarà, també conegut com a 
Cal Xeco. Sobre aquestes línies, a dalt, una imatge panoràmica de Cal Xeco. Sobre 
aquestes línies, el castell d’Altafulla. A sota, el castell de Creixell i una vista interior del 
de Torredembarra. TURISME DE TORREDEMBARRA 
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Associació de Pin-
tors de Nou Barris. 
T’agrada pintar? Ets 
un veritable amant 
de les arts? Vols 
aprendre diferents 
tècniques? Ara tens 
un espai on poder 
pintar i compartir ex-
periències artísti-
ques amb gent com 
tu. No importa el ni-
vell que tinguis, t’aju-
den a poder expres-

sar-te pintant i et sor-
prendràs dels pro-
gressos. El dibuix i la 
pintura s’aprenen, no 
necessites un do es-
pecial. Tothom ha co-
mençat igual. Poden 
ensenyar-te a tenir 
resultats sorpre-

nents. Sentiràs com 
et relaxes i ho gau-
diràs molt! Visita el 
seu local ubicat al C/ 
Desfar 54 de Barcelo-
na (cantonada C/ 
Alella). Més informació: 
www.pintorsdenouba-
rris.cat.

AGENDA 

EXPLODING BOX KIDS  
ALFIL.BE CLOT. Els nostres pe-
tits de la casa aprendran a crear 
una caixa màgica que conté un 
secret: una brillant flor de prima-
vera. Jugaran amb aquarel·les 
per fer els seus papers i detalls 
personalitzats, descobriran els 
washi tapes, estamparan amb se-
gells i encunyaran formes. Una 
caixa única! Divendres 2 de juny. C/ Xi-
fré 59, Barcelona. 

COPIA TU ROPA 
MAZA COATELIER.  Aprèn a re-
produir la teva peça favorita. 
Tens una samarreta o uns panta-
lons que et queden molt bé? Si el 
teu pitjor malson és quedar-te 
sense aquestes peces que et fan 
tan feliç, no perdis més el temps, 
aprèn a treure el patró de la teva 
roba i reprodueix-la tantes vega-
des com vulguis. Dissabte 3 de juny. 
C/ Pallars 85, Barcelona. www.mazacoate-
lier.com.  

INTRODUCCIÓ AL DECOUPAGE 
LIANADECO. El decoupage és la 
tècnica d’enganxar retallades de 
paper sobre superfícies, general-
ment mobles, per aconseguir un 
efecte de pintat. En aquest curs 
aprendràs tot sobre les seves 
tècniques, materials, eines i pos-
sibilitats decoratives. Un taller 
molt creatiu i estimulant. Dissabte 
3 de juny. C/ Mare de Déu de Montserrat 
83, Sitges. www.lianatallers.com.  

AUTÈNTIC CHALK PAINT 
CREA DECORA RECICLA. 
Aquest curs t’ofereix la possibili-
tat de desenvolupar la teva crea-
tivitat a través de senzilles tècni-
ques que donaran un aire nou a 
qualsevol moble o objecte. És una 
pintura versàtil i pots pintar qual-
sevol superfície sense haver de 
preparar la peça. Dissabte 3 de juny. 
Avinguda Rius i Taulet 120. Sant Cugat  
del Vallès.  

ZENTANGLE 
100X100 MANUALIDADES. De-
sitges conèixer el mètode Zen-
tangle? Ara pots realitzar aquest 
fantàstic taller impartit pel pro-
fessor Javier Vilá. Encara que 
sembli complicat, és una forma 
fàcil i relaxant de crear imatges 
originals basant-te en petits pa-
trons de dibuixos estructurals. 
Dissabte 3 de juny. Gran Vía Carlos III 65, 
Barcelona. www.100x100manualida-
des.es. 

BIJUTERIA: PLÀSTIC MÀGIC 
TAVERNA & VALDIVIA.  Coneix 
el plàstic màgic, un material fàcil, 
net i divertit, que et permetrà 
crear en pocs minuts dissenys 
únics de bijuteria. En combinació 
amb els atractius patrons de di-
buix Zentart, et deixaran en-
ganxats a ambdues tècniques. 
Un curs molt creatiu, no t’ho per-
dis! Dissabte 3 de juny. C/ Còrsega 81, 
Barcelona. www.tavernavaldivia.com. 

UN TALLER

Mercat Obert del 
Raval.  Aquesta fira 
de dissenyadors ur-
bans se celebra a la 
rambla del Raval i 
aplega artistes i crea-
dors de peces i com-
plements molt diver-
sos. És un lloc on el 
públic pot tafanejar 
dissenys d’autors in-
dependents elabo-
rats amb tècniques 
modernes i variades: 

reciclatge, gravat, se-
rigrafia, teixits origi-
nals i costumitzacions 
de qualitat. Es tracta 
d’un mercat cosmo-
polita, un ritual d’ins-
piració i un autèntic 
estímul per als sentits. 
Un punt interessant i 
atractiu per als 
amants de la moda i 
les tendències alter-
natives, on es poden 
trobar productes ma-
nufacturats de plata, 
vinils, cremalleres, 
pells, fils encerats, 
alumini, teles, pintu-
res i pedres naturals. 
Podràs gaudir-ho els 
dissabtes i diumen-
ges d’11.00h a 21.00h.  
Més informació: 
www.mercatraval.com.

PROPOSTA

PAS A PAS

FET A MÀ

Necessitem 
Per fer l’ambientador ca-
solà necessitem: pastilles 
de sabó de diverses fragàn-
cies, organdí de colors, 
ratlladora o mandolina, ti-
sores i cintes de ras.

1 2

Tallem la tela  
Amb les tisores, retallem un 
quadrat d’uns 20x20 cm 
d’organdí. Depenent de la 
mida del saquet ambienta-
dor, variarem la grandària 
del quadrat de tela. 

3 4

Fem el saquet 
Tanquem el nostre ambien-
tador a poc a poc perquè el 
sabó no caigui. Hem de pré-
mer fort al mig per poder 
cordar la cinta de ras al vol-
tant del saquet.

5 6
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Fem encenalls 
Agafem la ratlladora o la 
mandolina i el sabó i co-
mencem a fer encenalls fins 
a reunir una pila. Com més 
gruixuda sigui la fulla per 
ratllar, millor. 

Emplenem 
Araés el moment de farcir el 
nostre saquet amb els en-
cenalls de sabó. Anem aga-
fant grapat a grapat i els po-
sem al mig del quadrat de 
tela d’organdí.

Enllestim 
Per acabar i que quedi polit, 
tallem en diagonal els ex-
trems del llaç. Podem posar 
l’ambientador a un penja-
robes, a la barra de l’armari 
o a un calaix.

AMBIENTADOR 
DE SABÓ 
Segueix aquest senzill i ràpid pas a pas i 
perfuma els armaris amb uns bonics 
saquets d’organdí. Pots escollir els teus 
colors i aromes preferits!  
DIANA RODRÍGUEZ

*    OCIpèdia

BRODAT RUS 
També conegut 
com a punch 
needle o brodat 
amb relleu, es 
basa a treballar 
un punt bàsic 
amb una agulla 
buida per crear 
dissenys 
tridimensionals 
increïbles. Una 
agulla filada 
perfora una 
peça de gènere 
deixant una 
petita volta de fil 
anomenada 
loop.  Repetit,  el 
resultat és una 
superfície 
similar a la 
textura d’un 
tapís. 
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UNA PROPOSTA...
JAPAN MEETS BARCELONA 

La cuina nipona més selecta. Una 
oportunitat única per apropar-se a la 
cuina japonesa més selecta de la mà de 
tres dels xefs més reputats del país 
asiàtic que, per primera vegada, cuina-
ran plegats fora del Japó. Dues úniques 
cites el pròxim cap de setmana (dies 3 i 
4 de juny) a Pakta i l’hotel Mandarin 
Oriental del Passeig de Gràcia per a 
gaudir dels plats de Kentaro Nakahara, 
Takaaki Sugita i Yoshiteru Ikegawa en 
un esdeveniment exclusiu organitzat 
per Luxeat i les línies aèries ANA que 
els gurmets més exigents de la ciutat no 
haurien de perdre’s. Proposta: Els millors 
xefs japonesos visiten Barcelona. Pàgina web: 
www.luxeat.com/blog/japan-meets-barcelonaibi-
za/. Correu electrònic per a fer reserves: ais-
te@luxeat.com. 

VA DE VERMUT

AGENDA

Fira del Vermut i de l’Aperitiu de Bar-
celona. La Fira del Vermut i de l’Aperi-
tiu de Barcelona celebra la seva terce-
ra edició a les Cotxeres de Sants. El 
pròxim cap de setmana del 3 i 4 de 
juny, els amants del vermut i l’aperitiu 
tenen una cita amb les millors mar-
ques de les quals, sens dubte, segueix 
sent una de les begudes de moda. Ver-
muts nacionals i internacionals, clàs-
sics i acabats d’arribar, novetats com 
el primer licor de crema de vermut, 
elaborat pels bascos de Txurrut, i 
menjar de carrer, són alguns dels mi-
llors arguments per a no perdre’s 
aquesta edició del certamen.  
Proposta: Cita amb els millors vermuts els 
pròxims dies 3 i 4 de juny. Pàgina web: www.va-
devermut.com. Preu de l’entrada: 2 euros. 

ZONA  
ALTA

Cada cop triomfen més els locals en 
els quals és possible des d’esmorzar 
fins a prendre’s una copa de dia. Si, a 
més, l’oferta és àmplia i l’espai 
agradable, tenim un èxit assegurat. En 
aquesta lliga juga Once Upon a Time, 
que ofereix a la zona alta una carta 
que es va adaptant a les hores del dia. 
Esmorzar, una parada a mig matí, 
picar alguna cosa, el vermut, o un 
menjar o sopar en condicions té en 
aquest lloc –i la seva terrassa– un bon 
punt de trobada. Molt recomanables 
els tàrtars i el pastís tatin de postres. 

ONCE UPON  
A TIME 

Proposta: Des de 
l’esmorzar a les copes 

de la nit.  

Adreça: Mandri, 32. 

Telèfon: 936 76 16 43. 

Pàgina web: 
www.onceuponati-

me.es. 

Preu mitjà: 25 euros.

JARDÍ A LA 
DIAGONAL

THE TERRACE 

Proposta: La terrassa 
de l’espectacular jardí 

de l’hotel Fairmont 
comença la seva 

temporada.  

Adreça: Hotel 
Fairmont Barcelona 
(Diagonal, 661-671). 

Telèfon: 934 88 17 17. 

Pàgina web: 
www.fairmont.mx/bar-

celona. 

Preu mitjà: 35 euros.

CURRI  
BAR 

MASALA73 

Proposta: Els millors 
curris i menjar 

popular indi al centre 
de Barcelona. 

Adreça: Muntaner, 
152.   

Telèfon: 937 97 87 
02. 

Pàgina web: 
www.masala73.com. 

Preu mitjà: 20 euros.

Nova ambaixada de la cuina índia a Bar-
celona. Amb un caràcter molt de carrer i una 
carta centrada en els curris, els cuiners Kul-
deep Singh y Jordi Aros han decidit  fer un 
pas més enllà i portar les seves receptes 
de street food a un local al centre de Bar-
celona. Productes locals adaptats a les re-
ceptes tradicionals índies, que es despleguen 
en diferents curris (de xai, vegetal, de peix...) 
dues delicioses carns preparades al forn tan-

door (recomanem la plo-
ma) i uns quants acom-
panyaments i tapes ín-
dies. Sabors indis però 
adaptats a tots els pala-

dars, moderadament picants –sempre hi 
ha una salsa a prop per a qui s’animi– i racions 
contundents, són el seu segell d’identitat. Ca-
da migdia ofereixen un menú per menys 
de 12 euros i aquells que vulguin tastar una 
mica de tot tenen al seu abast una degus-
tació per 25 euros. Tot i que acaba d’obrir, en 
realitat la cuina de carrer de Masala73 és ve-
terana a la ciutat gràcies al food truck (auto-
bús) present des del 2015 als principals es-
deveniments de street food de Barcelona. 

Els cuiners Kuldeep Singh i 
Jordi Aros han decidit portar 

les seves receptes de street 
food a un local del centre

TASTETS
BOMBES 
MUMBAI.  
Què passa si es 
combina una 
tapa clàssica 
com les bombes 
amb els sabors i 
receptes índies? 
Doncs que el 
resultat és tan 
bo com la 
‘bomba Mum-
bai’, un dels 
clàssics del 
restaurant 
Masala73 que 
no es pot deixar 
de tastar. 

PARADA I FONDA Per Iker Morán / La Gulateca

A més d’un dels hotels més luxosos de 
la ciuat, el renovat Fairmont Juan 
Carlos I pot presumir d’un dels jardins 
mes amplis i espectaculars de la ciutat. 
Un oasi al costat de la Diagonal on The 
Terrace i la seva cuina a la brasa 
esdevé una excel·lent opció per a 
donar-se un respir sense sortir de 
Barcelona. Carns i peixos a la brasa 
–molt saborós el pop– una àmplia carta 
de vins i un horari que des del juny es 
perllonga cada dia fins més enllà de la 
mitjanit fan d’aquest lloc un local per 
marcar al mapa de cara a l’estiu.
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Una obra sobre el valor de l’amistat. La companyia 
Pot de Teatre ofereix aquest diumenge una adapta-
ció musical del conte Els músics de Bremen dels ger-
mans Grimm. La història comença quan quatre mú-
sics -un gos, un gat, un ase i un gall- es veuen obligats 
a fugir de casa i coincideixen de camí a Bremen. Allà 
s’assabenten de la convocatòria d’un càsting per for-
mar part de la Banda Municipal i decideixen presen-
tar-s’hi. De camí, però, se les hauran de veure amb un 
caçador furtiu que no els ho posarà fàcil per conver-
tir-se en estrelles del rock. L’obra inclou cançons ori-
ginals compostes especialment per a l’ocasió. 

‘ELS MÚSICS DE 
BREMEN IN 
CONCERT’ 

Proposta: Adaptació 
musical del conte.   

On: Poble Espanyol (Av/ 
de Francesc Ferrer i 

Guàrdia, 13).  

Quan: Diumenge 4 de 
juny a les 12.30h.  

Pàgina web: www.po-
ble-espanyol.com.  

Preu: 12,60 €, inclou 
l’entrada el recinte. 

Emociona’t amb la música de Max Steiner. Aquest 
dimecres el Teatre Tívoli ofereix la possibilitat de tor-
nar a gaudir de la pel·lícula Casablanca com mai ho 
has fet. Seixanta músics de l’Orquestra Camera Mu-
sicae interpretaran en directe la banda sonora de 
Max Steiner mentre de fons es projecta el film en una 
pantalla gran i en versió original subtitulada. Una 
gran oportunitat per reviure l’experiència dels grans 
cinemes de principis del segle XX i vibrar amb la 
història d’amor de Rick Blaine (Humphrey Bogart) i Il-
sa Lund (Ingrid Bergman). També sonarà el tema 
principal,  As Time Goes By, de Herman Hupfeld. 

‘CASABLANCA’ 
AMB ORQUESTRA 

Proposta: L’Orquestra 
Camera Musicae 

interpreta la banda 
sonora mentre es 
projecta el film. 

On: Teatre Tívoli (C/ de 
Casp, 8).  

Quan: Dimecres 31 de 
maig a les 20.30 h. 

Pàgina web: casablan-
cafilmorquestra.cat. 

Preu: Des de 38 €.

SETMANA DE 
LES TERRASSES 

Proposta:  74 hotels 
de tot Barcelona 

ofereixen propostes 
culturals i d’oci a les 

seves terrasses.  

On:  Hotels de 
Barcelona.  

Quan: Del 2 a l’11 de 
juny. 

Pàgina web: 
mesqhotels.cat. 

Preu: Gratuït. 

«Deixar enrere l’estrès del dia 
a dia, gaudir de moments d’oci 
a l’aire lliure i contemplar unes 
vistes espectaculars de Bar-
celona». Amb aquests tres in-
centius el Gremi d’Hotels de 
Barcelona us convida, a través 
de la seva pàgina web, a par-
ticipar en la Setmana de les 
Terrasses. L’esdeveniment 
proposa més de 250 actes 
gratuïts perquè la gent co-
negui els àtics i les terrasses 
dels hotels de la ciutat. En-
guany les activitats es faran 
del 2 a l’11 de juny i en el pro-
grama hi ha opcions per a tots 
els gustos com per exemple, 
degustacions de formatges i 
vins, una masterclass de còc-

tels, espectacles de microtea-
tre o una exposició sobre les 
cultures precolombines. Ja fa 
set anys que el Gremi d’Hotels 
i l’Ajuntament de Barcelona 
organitzen la Setmana de les 
Terrasses amb l’objectiu de 
donar suport als artistes 
emergents de la ciutat. Com 
explica el president del Gremi 
d’Hotels de Barcelona, Jordi 
Clos: «Des de l’entitat treba-
llem per seguir consolidant els 
hotels com a espais ciuta-
dans, potenciant especial-
ment els valors i actius locals: 
artistes, gastronomia, música, 
art i literatura». Entre els di-
ferents esdeveniments que hi 
ha programats la música té un 

especial protagonisme. Així, 
durant els dies que duri la Set-
mana de les Terrasses es fa-
ran concerts de jazz i flamenc 
i sessions amb discjòqueis de 
música electrònica, soul i fun-
ky. Altres dels actes destacats 
són: una exhibició de natació 
sincronitzada, una sessió de 
pilates, classes de cuina, cine-
ma a la fresca, monòlegs en 
anglès i, fins i tot, un taller de 
barberia. Segons xifres de l’or-
ganització, les sis edicions 
que s’han fet fins ara de la 
Setmana de les Terrasses han 
congregat més de 120.000 
persones que han assistit a al-
guna de les més de 800 ac-
tivitats que s’han programat 
durant tots aquests anys. Per 
a més informació podeu con-
sultar el programa a la pàgina 
web: mesqhotels.cat.

NO TAN 
PETITS

10 dies per relaxar-se i descobrir la màgia 
dels àtics de Barcelona 

H
O

TE
L 

G
A

LL
ER

Y

@NEM-HI

PETITS GRANS

TINGUES 
EN COMPTE
CONCURS DE FOTOS. 
Tots els assistents podran 
participar en un concurs 
fotogràfic a través 
d’Instagram. Cal que 
pugin una imatge de 
l’ambient a @mesqhotels i 
a @bodegastorres i 
etiquetar-la amb 
#SetmanaTerrasses17. 
Tots els guanyadors 
aconseguiran una nit en 
una habitació doble. Si se 
superen les 1.000 fotos, el 
Gremi d’Hotels de 
Barcelona donarà 1.000 € 
a un projecte solidari. 

Por Xavier García 
Director del Servei Terapéutic 
del Cel Obert (93 311 69 05, celobert@cel-
obert.org) 

 

E
m pregunten si a la meva consulta 
m’he trobat casos que presentin 
conductes similars a les que veiem 
en alguns programes televisius, on 

mostren adolescents amb molta 
agressivitat envers les seves famílies, 
oferint un missatge de vegades 
dicotòmic, entre joves dolents i cruels, 
davant famílies sacrificades i víctimes 
d’aquesta maldat dels seus fills. Quan 
ens trobem casos similars, intentem 
acompanyar a les famílies a entendre 
el que els fills estan dient amb aquestes 
conductes que costen d’entendre. 
Quan el clima familiar presenta una 
intensitat difícil de tolerar, haurem de 
revisar tot allò de la història de 
l’adolescent, que hagi pogut portar-lo a 
mostrar el seu enuig i la seva impotèn-
cia d’una manera tan agressiva. Segons 
l’edat i el grau d’hostilitat mostrat, és 
possible que arribem tard i la ferida 
s’hagi fet crònica. De vegades el nen 
interior, ferit en el passat, adquireix 
molta força i no deixa entrar ningú 
dins la seva fúria. Segurament, el 
patiment que va viure en etapes 
anteriors, li ha construït un sistema 
defensiu implacable, que impedeix ara 
l’apropament de les persones de 
referència. No ens podem quedar amb 
la interpretació simple, que l’adoles-
cent és un dèspota. Haurem de veure 
què ha passat en etapes anteriors, 
quan la vulnerabilitat de l’infant, 
potser permetia l’ús de la força a l’hora 
d’educar, quan un crit alimentava la 
por del nen i el portava a obeir 
cegament. Traduïm per educació 
permissiva, una educació que en el 
fons té més a veure amb l’abandona-
ment emocional. Aquesta permissivi-
tat pot amagar la dificultat de relació 
dels pares amb els fills. Veiem sovint 
infants enganxats constantment a 
pantalles electròniques, els pares 
haurien de plantejar-se si aquest 
entreteniment ajuda a evitar converses 
amb els fills. Aquest infern on no 
troben allò que necessiten de la seva 
família i ho tradueixen en demandes 
de coses materials, per compensar un 
amor que no trobaran allà, per moltes 
coses que els pares els hi donin. Per 
sortir d’aquí, els adults hauran de 
revisar en quin moment varen perdre 
de vista el camí. En quin moment no 
van saber reconèixer que estaven 
perdent el control de l’educació. �

k  
QUÈ PASSA SI... 

Hi ha agressivitat 
a l’adolescència 
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DEL 31 DE MAIG AL 7 DE JUNY:  AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 31 

MÚSICA 

PRIMAVERA SOUND 

Artistes com Van Morrison, Grace 
Jones i Jaime XX arriben enguany a 
Barcelona per participar en el 
Primavera Sound. El festival, que se 
celebra del 31 de maig al 4 de juny, es 
complementa amb altres activitats 
com la fira discogràfica, el minimúsi-
ca o el Primavera al Raval. Aquest 
últim és un cicle de concerts gratuïts 
que se celebra al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona i inclou 
més de 70 actuacions entre les quals 
hi ha la del grup The Make-Up i !!! 
(Chk Chk Chk). BARCELONA. Parc del 
Fòrum (ramble de Prim 2-4) i CCCB. Del 31 de 
maig al 4 de juny. Entrades de dia: a partir de 
80 €. www.primaverasound.com. 

DIJOUS 1 

TEATRE 

VII FESTIVAL BURLESQUE  

De l’1 de juny al 2 de juliol El Molino 
organitza l’únic festival de burlesc 
que es fa a tot l’Estat. En ell hi 
participaran artistes internacionals i 
locals que s’endinsen en el món de 
l’humor a través de la sensualitat. 
Entre les  diferents artistes convida-
des destaca la italiana Scarlett 
Martini, la número dos d’Europa, que 
oferirà un espectacle amb números 
musicals, com també l’estrella del 
strip-art Chiqui Martí. Sil de Castro, 
per la seva banda, posarà en escena 
els seus dots de monologuista. 
BARCELONA. El Molino. C/ de Vila i Vilà, 99. 
Entre l’1 de juny i el 2 de juliol. Entrada general: 
a partir de 24 €. elmolinobcn.com.  

DIVENDRES 2 

TEATRE 

‘SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU’  

La companyia Els Pirates Teatre 
presenta una nova versió del clàssic 
Somni d’una nit d’estiu de William 
Shakespeare. Dirigida per Adrià 
Aubert, l’obra tracta sobre el poder 
de l’amor i com aquest sentiment 

afecta els humans a l’hora de prendre 
decisions. Amb personatges de la 
llegenda clàssica, com Teseu i 
Hipòlita, i del folklore anglosaxó, com 
Puck, Shakespeare crea un món 
propi on la línia entre somni i realitat 
queda desdibuixada. BARCELONA. La 
Seca Espai Brossa. C/ de Flassaders, 40. Fins 
al 25 de juny. Dimecres i dijous 12 €, divendres, 
dissabte i diumenge 20 €. www.laseca.cat.  

DISSABTE 3 

HISTÒRIA 

FESTA DEL TIMBALER DEL BRUC 
Des de l’any 2000 el municipi del 
Bruc celebra una festa que comme-
mora els fets ocorreguts el juny de 
1808, durant la Guerra del Francès, i 
que van inspirar la llegenda del 
timbaler del Bruc. Enguany la festa 

celebra la seva 18a edició i com és 
tradició inclourà una fira d’època amb 
productes artesans i es faran 
diferents recreacions històriques pel 
centre de la població. A més, hi haurà 
activitats infantils com passejades 
amb ponis, una trobada de trabucai-
res, un concurs de percussió i tallers 
d’olis aromàtics i ratafies. EL BRUC. 
Diferents espais del municipi. Dissabte de 16 a 
21 h i diumenge de 8 a 21 h. Actes gratuïts. 
www.bruc.cat. 

ARTS ESCÈNIQUES 

FESTIVAL L’ART IMPOSSIBLE 
Aquest cap de setmana se celebra el 
festival l’Art Impossible, un esdeveni-
ment inclusiu en què persones amb i 
sense discapacitat exploren diferents 
disciplines artístiques. Els actes del 
programa són gratuïts i inclouen un 
concert de jazz, funcions de teatre i 
tallers sobre dansa i arts plàstiques. 
BARCELONA. Mercat de les Flors (c/ de 
Lleida, 59) i Institut del Teatre (pl. de 
Margarida Xirgu, s/n). 3 i 4 de juny. L’entrada és 
gratuïta però és imprescindible fer una reserva 
prèvia. ajuntament.barcelona.cat/accessible/.  

DIUMENGE 4 

FIRES 

XXVI FIRA D’HERBES REMEIERES 

La Fira d’Herbes Remeieres de 
Vilanova de Sau arriba enguany a la 
26a edició. L’esdeveniment, que 
tindrà lloc diumenge 4 de juny, se 
centrarà en la figura de l’herbolari i 
per aquest motiu s’ha convidat a 
l’experta Dolors Freixes, per fer una 
conferència sobre aquest ofici (11 h). 
Altres dels actes destacats de la 
jornada són la ruta botànica per la 
Vall de Sau, que sortirà a les 8.30 h 
des de l’Ajuntament, i un taller d’olis 
essencials que començarà a les 5 de 
la tarda a la Sala Polivalent del 
consistori. La fira, per descomptat, 
també comptarà amb una quarante-
na d’estands des d’on es vendran 
aliments i productes naturals i 
artesanals. VILANOVA DE SAU. Centre 
històric del municipi. Dg. 4 de juny de 8.30 a 19 
h. Entrada gratuïta. www.vilanovadesau.cat.  

DILLUNS 5 

CINEMA  

FESTIVAL DE CINEMA EN CATALÀ  

Del 5 a l’11 de juny Roda de Berà 
acollirà la 10a edició del Festival 
Internacional de Cinema en Català. 
En total, entre totes les categories a 
concurs -llargmetratge, curtmetrat-
ge, documental, videoclip i centres 
educatius- es projectaran més de 60 
obres. Cal destacar l’estrena dels 
films Casals, la força d’un silenci; 
Pàtria; La llegenda d’Otger Cataló i 
Els 9 barons de la fama. RODA DE 
BERÀ. Teatre del Casino Municipal. Plaça dels 
Pins, 6. Del 5 a l’11 de juny. L’entrada a les 
projeccions és gratuïta però cal sol·licitar-la a 
través de la web: www.fic-cat.cat.  

DIMARTS 6 

MÚSICA 

CONCERT DE JAZZ AMB LA 
LOCOMOTORA NEGRA  

Dins del marc del Festival Jardins de 
Pedralbes, dimarts a la nit actuarà el 
grup la Locomotora Negra. Aquest 
conjunt català de jazz es va formar 
l’any 1971 i està compost per 17 
músics que dirigeix el trompeta 
Ricard Gili.  Durant el concert 
interpretaran temes estàndards del 
jazz i faran ballar el públic amb sons 
enèrgics i vibrants. BARCELONA. Jardins 
de Pedralbes. Av/ Diagonal, 686. Dm. 6 de juny 
a les 22 h. Entrades: a partir de 18 €. 
www.festivalpedralbes.com. 

DIMECRES 7 

MÚSICA 

FESTIVAL IN-SOMNI 

Enguany el Festival In-Somni 
s’avança un dia, ja que el cap de 
cartell, Nacho Vegas, presentarà el 7 
de juny el seu nou llibre de poemes a 
Girona i l’endemà farà un concert a la 
mateixa ciutat. Altres dels grups que 
també actuaran al festival són: El 
Drogas, The Toy Dolls i The Atom 
Age. GIRONA. Diferents espais del municipi i 
sala La Mirona de Salt. Del 8 a l’11 de juny. 
Entrades: de 5 a 20 €. www.in-somni.info. 

CULTURA POPULAR. De l’1 
al 30 de juny, exposició 
‘Falles i Fogueres’ al Casal 
de Barri Folch i Torres. 
#MuseuNòmada   
@museuetnologic 

TEATRE. Els propers 1 i 2 
de juny presentem a 
l’@institutteatre ‘Ànsia’, 
una obra increïble de 
#SarahKane. Podeu venir, 
és gratuït! @Barcelo_neta 

FIRES. 5a fira de Cervesa 
Artesana de Sant Feliu de 
Llobregat. Organitzat per 
@_LaTaberna, 2 i 3 de 
juny als Jardins del Palau 
Falguera. @FiraCervesaSF  

MÚSICA EN FAMÍLIA. 
Aquest cap de setmana 
no us perdeu el #Minipop! 
Del 2 al 4 de juny, us hi 
esperem! @TGNMinipop 
@TGNturisme 

VISITES. Aquest dissabte, 
3 de juny, visita al Castell 
de #Miravet 
#TemplersMHC. Preu: 35 
€. Reserves: 93 225 42 44.  
@mhistoriacat 

VERMUT. Fes el Vermut i 
no la guerra! ‘#Barcelona 
Vadevermut’. El 3 i el 4 de 
juny a les Cotxeres de 
Sants a partir de les 11 h. 
@JavierHuertaF

RECOMANAT  
A LES XARXES

oci  Cat SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ 
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS 

Han col·laborat en aquest número.  
Meritxell Bayarri, Puri Caro, Carla 
Mercader, Diana Rodríguez i Pilar 
Maurell (redacció i agenda), Isabel 
Serrano (coordinació), David Velasco 
(redactor en cap de disseny), Henar de 
Pedro i Marta de los Dolores (disseny).

@NEM-HI

TRANSPORT PÚBLIC 
FESTIVAL PRIMAVERA SOUND. Del 31 de maig al 
4 de juny al Recinte Fòrum. Del dimecres 31 de 
maig al diumenge 4 de juny se celebra el Primavera 
Sound al Parc del Fòrum. Recomanacions de trans-
port públic per arribar-hi. Pots apropar-te al Parc 
del Fòrum amb: Bus: les línies H14, H16, 7, 36, i 143 
(no circula dissabtes ni diumenges) t’hi porten. Me-
tro: baixant a l’estació Maresme - Fòrum (L4). Com 

cada dissabte, el metro funcionarà durant tota la nit. 
Servei de bus especial entre el Parc del Fòrum i la 
plaça de Catalunya. Dijous 1 i divendres 2 de juny hi 
haurà un servei de bus especial que connectarà el 
Parc del Fòrum i la plaça de Catalunya amb els hora-
ris següents: Matinada de dijous 1 a divendres 2 de 
juny: de mitjanit a 5.30 h de la matinada. Matinada 
de divendres 2 a dissabte 3 de juny: de 2.00 a 5.30 h 
de la matinada.

FI
RM

A

PORTES OBERTES  

ELS PRODUCTES DE LA TERRA COM MAI ELS HAS VIST 

Al Baix Empordà hi ha gallines que escolten música clàssica i tenen 
banys de sorra i cendres, a l’Alt Urgell hi ha una casa del segle XV on els 
seus habitants produeixen més del 80% del que consumeixen, i a Sitges 
hi ha una masia centenària que encara manté la seva activitat agrícola. 
Tot això i més es pot descobrir en la segona edició de Benvinguts a 
Pagès. Es tracta d’un cap de setmana de portes obertes a explotacions 
agràries, ramaderes i pesqueres d’arreu de Catalunya en què els seus 
responsables fan visites gratuïtes per donar a conèixer com i on es fan 
els productes que després ens arriben a taula. CATALUNYA. Del 3 al 5 de juny. 
Activitats gratuïtes, no cal reserva prèvia. Horaris a www.benvingutsapages.cat.
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