
Fet a mà 
Flors de 
colors per fer 
més divertit 
el teu espai 
de treball.  5

Parada  
i fonda 
Cuina índia 
sofisticada a 
l’hotel Cotton 
House.  4OCI  caTEl setmanari divulgatiu català  

d’oci i cultura de 20minutos 
21-28 de juny del 2017

@NEM-hi 
La música 
simfònica 
sona aquest 
vespre a la 
platja.  6

L’ITINERARI  
DE L’AIGUA 

AL MAREMSE
A Premià de Dalt trobem una gran diversitat d’elements arquitectònics 
relacionats amb l’aigua que donen testimoni de l’enginy dels seus habitants 
per assegurar-se la captació, l’emmagatzematge i  la distribució de l’aigua 

Dipòsit de Cam Werboom, 
conjunt de masia, torre de 

defensa, edifici barroc i 
baluard. R. DE PAZ
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
A uns 20 quilòmetres de 
Barcelona, a la comarca del 
Maresme, hi ha Premià de 
Dalt, on descobrirem una ri-
ca història plena de fonts, 
safaretjos i basses. L’itinera-
ri de l’aigua ens porta per 
fins a 20 punts d’interès si-
tuats a la població i als bos-
cos i muntanyes que l’envol-
ten. Un paisatge que forma 
part del Parc de la Serrala-
da Litoral. 

Al llarg de la ruta per Pre-
mià de Dalt trobem una gran 
diversitat d’elements arqui-

tectònics relacionats amb 
l’aigua que donen testimo-
ni de l’enginy dels seus habi-
tants per assegurar-se la cap-
tació, l’emmagatzematge i la 
distribució de l’aigua, tant 
per al consum domèstic com 
per regar els camps, les hor-
tes i les vinyes. I és que les 
precipitacions al Maresme 
són irregulars i provoquen 
moltes vegades fortes to-
rrentades i rierades. Al llarg 
del recorregut ens sorprenen 
les mines, galeries fetes per 
l’home per captar les aigües 
subterrànies i canalitzar-les 
al llarg de quilòmetres. 

Aquestes mines van ser 
construïdes al segle XVIII i 
XIX per conduir les aigües 
fins a les fonts i els pous del 
poble i de les cases. El seu 
paper va ser tan vital, que 
bona part de la muntanya de 
Premià n’està plena. 

El paisatge urbà de Premià 
de Dalt el configura la seva 
orografia. El poble està si-
tuat en una vall perfilada pel 
torrent de la Bassa de la 
Màdria que es prolonga en la 
riera de Sant Pere fins a la se-
va desembocadura al mar, 
mentre que els turons d’en 
Cases i de Sant Mateu, la rie-
ra i els torrents defineixen 
els carrers. El paisatge que 
ens hi trobem dóna testimo-
ni d’un passat rural, amb ex-
plotacions agrícoles disper-
ses, però amb un nucli que a 

l’Edat Mitjana es va cohesio-
nar al voltant de l’església 
parroquial de Sant Pere i la 
sagrera.  

LA BONANÇA 
DESTIL·LACIÓ D’AIGUARDENT. A 
la vora del poble encara hi 
podem veure antics bancals 
i marges de pedra, fruit de 
l’explotació de la vinya que 
al segle XVIII va portar Pre-
mià de Dalt d’una agricul-
tura d’autoconsum a una 
producció per al mercat, 
gràcies a la destil·lació en ai-
guardent, el principal exce-
dent exportable del poble. 
Aquesta bonança econòmi-
ca es va reflectir al poble 
amb noves urbanitzacions, 
grans remodelacions barro-
ques de moltes masies i la 

construcció de les primeres 
mines. Però a principis del 
segle XX, la fil·loxera va aca-
bar amb tot.  

EL MUSEU 
EN UNA MASIA DEL SEGLE XIII. 
Avui podem resseguir tota 
aquesta història a través de 
L’itinerari de l’aigua un dels 
elements fonamentals que 
han fet créixer el poble i que 
li donen el seu caràcter. Al 

Museu de Premià de Dalt, a la 
Riera de Sant Pere, ens oferei-
xen rutes guiades i una d’elles 
és aquest itinerari per les 
fonts, mines, safaretjos i bas-
ses del poble i els seus vol-
tants. Una ruta que s’inicia en 
aquest museu situat a la ma-
sia de Can Figueres, docu-
mentada des del segle XIII i 
rehabilitada al segle XIX com 
a casa d’estiueig, i que se-
gueix al Vogi on ja hi havia 
una màquina per extreure ai-
gua del subsòl a les terres bai-
xes, accionada per tracció 
animal. 

LA FONT DE 
QUATRE PIQUES 
A LA PLAÇA DE LA VILA. El re-
corregut segueix fins al 

L’AIGUA, UN BÉ 
PREUAT I ESCÀS 
AL MARESME 

‘L’itinerari de l’aigua’, a Premià de 
Dalt, ens mostra els enginys per 
poder captar-la i emmagatzemar-la

EN RUTA

267 
metres és l’altitud de la ca-
dira del Bisbe, i tota l’àrea és 
un poblat ibèric fortificat 
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gran dipòsit de can Ver-
boom, a la carretera de Pre-
mià de Mar, número 70, on 
es guardava l’aigua per re-
gar les terres de conreu dels 
voltants. I s’enfila pel poble 
fins a Can Berlanga, una 
masia documentada des 
del segle XIV, que encara 
conserva la complexitat del 
sistema de reg per a les hor-
tes. Més endavant, la ruta 
passa pel brollador de la 
bassa de can Terrís i, a l’an-
tic ajuntament, hi trobem 
la Font de quatre piques, a 
la plaça de la Vila, decorada 
per Joan Guivernau. A par-
tir d’aquí comencem un re-
corregut per senders rurals 
que s’enfilen per l’anome-
nat Camí del Serviol, un in-
dret que transcorre per 
l’obaga dels turons que tan-

quen la vall de Premià per 
ponent. 

EL CAU DE 
LA GUINEU 
UN CONJUNT DE ROQUES 
GRANÍTIQUES. En aquest 
tram creuem un conjunt de 
ponts construïts per evitar 
els torrents. Hem de seguir 
una pista forestal fins a una 
pedrera i agafar el corriol 
per prendre el trencall de 
l’esquerra. Després del ter-
cer pont arribem a la Font 
de Serviol, que actualment 
està clausurada però on en-
cara hi podem veure l’erosió 
del granit a causa de l’aigua 
i la consegüent formació 
dels característics tolls. 
També passarem per un 

conjunt de mines i pel Cau 
de la Guineu, un impressio-
nant conjunt de roques gra-
nítiques, conegudes com les 
roques de l’Ignasi, en 
memòria d’un escalador 
que va morir quan es troba-
va en aquest indret.  

En aquesta part de la ru-
ta també podem veure el 
Canal d’aigua, que resse-
gueix una canal que, des de 
la font de Serviol, baixava 
per l’obaga de la muntanya 
fins a abastir can Moles, cal 
Blanco i can Verboom. A la 
cruïlla convé visitar la Case-
ta dels Reis i les magnífi-
ques panoràmiques sobre el 
centre històric del poble i el 
mar. Es tracta d’un antic pa-
velló de caça i la tradició 
oral la identifica amb el lloc 
on els Reis Mags passaven 

habitualment la nit del 6 de 
gener. 

BOSC 
MEDITERRANI 
ALZINES I PINS. Seguint per la 
part sud, trobem el punt de 
coincidència del torrent de 
Serviol i el torrent del Bon Je-
sús que conforma el naixe-
ment de la riera de Premià o 
Torrent de la Bassa de la 
Màdria. Aquí ens hi trobarem 
una vegetació característica 
del bosc mediterrani amb alzi-
nes sureres, pi pinyer i pi blanc 
o pi bord de repoblació. A les 
torrenteres, la vegetació es fa 
més espessa i amb el pas de 
l’aigua, l’heura creix i s’enfila 
pels troncs dels arbres. També 
hi veiem dispersos garrofers, 

oliveres i parets de vinya, que 
constitueixen el testimoni del 
passat agrícola de la població.  

EL POU 
AL CARRER DE LES FLORS. A 
partir d’aquí ens enfilem pel 
Carrer Nou on hi ha un es-
plèndid safareig i si seguim 
cap al nord, arribarem fins al 
Torrent del Mus, on desco-
brirem algunes mines. Cami-
nant en direcció al mar i de 
nou al poble trobem a la llin-
da d’una porta a la casa del 
Terçó –a la travessia del Sant 
Crist, 5– una inscripció que 
recorda les torrentades que 
assolen cada tardor aquests 
paratges. I finalment, la ru-
ta acaba al carrer de les Flors. 
on podem veure un pou d’ús 
comunitari. ● 

L’ORIGEN DE PREMIÀ 
Premià de Dalt té una llarga 
història que val la pena 
conèixer. Probablement, el 
nom del poble prové d’una 
vil·la romana anomenada 
Primiliani, però es calcula 
que es va fundar cap a finals 
del segle V a.C., quan van 
poblar aquest lloc la tribu 
dels laietans. Encara podem 
veure les restes d’un poblat 
Ibèric al Turó de la Cadira 
del Bisbe dels segles V a l’I 
a.C. Al Museu de Premià 
(www.museupremiadedalt.
com) fan visites guiades a 
aquest jaciment descobert 
l’any 1929 per Joaquim 
Folch i Torres. 

� � � 

ERMITA DE SANT MATEU 
Una altra excursió molt 
bonica per fer a Premià de 
Dalt és arribar-se a l’ermita 
de Sant Mateu, que corona 
el cim del mateix nom i a la 
que s’hi arriba a través d’una 
pista de terra que surt de 
Vilassar de Dalt o bé per una 
altra que enllaça amb 
Premià de Dalt passant per 
la Cadira del Bisbe. Es tracta 
d’un edifici romànic d’una 
sola nau documentat des de 
l’any 993 i que ha sofert 
moltes remodelacions. 

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, una panoràmica de la part antiga de 
Premià de Dalt. En aquesta pàgina, sobre aquestes línies, 
les restes de la canalització que portava aigua fins a les 
masies del poble. A dalt a la dreta el pou del carrer de les 
Flors. A baix, la caseta dels Reis, i a la dreta, la bassa del 
carrer Nou. RYCARDO DE PAZ  
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LA COCTELERIA...
BALIUS BAR  

Gastrococteleria al cor del Poblenou. Des 
del juliol del 2013, el local que antigament va 
ocupar la històrica ferreteria Balius del cen-
tre del Poblenou acull el Balius Bar, una coc-
teleria amb personalitat que va obrir el camí 
a la conversió d’aquest barri obrer en una 
atractiva zona d’oci de qualitat. En aquest 
entorn estèticament agradable i fidel al pas-
sat i a l’ADN del veïnat, es succeeixen còctels 
i oferta gastronòmica inspirada en les cocte-
leries de Londres i Nova York, on hi ha un es-
pai destacat per a menjar, beure i oferta cul-
tural (concerts de jazz, performances, expo-
sicions d’escultura...). La carta de còctels de 
creació pròpia és ben extensa i captiva tant a 
la clientela habitual guanyada en aquests 
quatre anys com a la gent de pas, que fa una 
descoberta. A la cuina, el xef Gonzalo Ghi-
baudi fa una sorprenent interpretació de les 

típiques tapes. Un sopar per a dues persones 
amb tres tapes i dos còctels surt aproxima-
dament per uns 22 euros per persona. 
L’equip el formen Ivan di Giovanni, Nordin 
Eddine i Fabrizio Thiella, sota la direcció de 
Daniel Sánchez. Adreça: Pujades, 196. Telèfon: 933 
15 86 59. Pàgina web: www.baliusbar.com. 

TERRASSA 360O DEL BARCELÓ RAVAL

OHTELS!

APERITIU AMB VISTES. A la Rambla del 
Raval es pot gaudir d’una terrassa pa-
noràmica amb vistes de 360o de tota la ciu-
tat  i de 175 metres quadrats, la Terrassa 
360 o Rooftop de l’hotel Barceló Raval. A 
l’estiu obre ininterrompudament de les 10 
a la una de la matinada, amb un bar Mira-
dor que ofereix begudes i snacks, a més de 
piscina i música. Diumenge es pot degus-
tar un brunch amenitzat per un DJ al 
BLounge, el restaurant de la planta d’en-
trada de l’hotel. Proposta: Begudes i snacks amb  
una panoràmica immillorable. Adreça: Rambla del 
Raval, 17-21.Telèfon: 933 20 14 90. Pàgina web: 
www.barcelo.com.  

 «Personal molt educat i amable, un bufet 
excepcional i, a més, amb una terrassa 
amb vistes espectaculars». Cgv226

CUINA DE 
PRODUCTE

El 1969 el restaurant La Xarxa va marcar 
els orígens del que avui és el Grup Varela 
(Casa Varela, La Puntual…). Ara aquest 
espai torna remodelat i amb una cuina 
amb el producte com a protagonista 
absolut. Una cosa moltes vegades 
repetida però que només en asseure’s 
aquí i deixar-se portar per la temporada i 
el que hi ha al mercat s’entén de debò. 
Mariscs i peixos, tapes, verdures de 
temporada i clàssics excel·lents com els 
cigrons amb bacallà o el steak tartar de 
rossa gallega són algunes de les seves 
especialitats. Excel·lent carta de vins.

LA XARXA 

Proposta: Cuina de 
mercat basada en un 
producte excepcional.  

Adreça: Via Augusta, 
115.  

Telèfon: 934 50 50.   

Preu mitjà: 30 euros.  

10 ANYS

DOS PALILLOS 

Proposta: Un any 
d’esdeveniments per 
celebrar els 10 anys 
d’aquest restaurant.  

Adreça: Elisabets, 9. 

Telèfon: 933 04 05 13. 

Pàgina web: 
http://www.dospali-

llos.com. 

INDI AMB 
ESTRELLA

ATUL 
KOCHHAR 

Proposta: La cuina 
índia més sofisticada 
fins al juliol a l’hotel 

Cotton House.  

Adreça: Gran Via de 
les Corts Catalanes, 

670.   

Telèfon: 934 50 50 45. 

Pàgina web: 
http://www.hotelco-
ttonhouse.com/es. 

Preu mitjà: 65 euros. 

Fins a finals del proper mes de juliol l’ho-
tel Cotton House de Barcelona acull el res-
taurant del xef indi Atul Kochhar. Establert 
a Londres i convertit en un referent de l’al-
ta cuina del seu país –compta amb una Es-
trella Michelin– ara els seus plats plens de 
sabors, espècies i matisos arriben a la ciu-
tat en aquest format de restaurant pop-
up. Els que es donin pressa encara podran 
arribar a provar el menú del mes de juny o 

deixar-se portar pels 
plats de la proposta del 
juliol. Sabors indis però 
amb un toc refinat en 
l’elaboració i el servei, 

encara que sense perdre l’essència 
d’aquesta rica gastronomia. Per exemp-
le, les senzilles llenties que se serveixen al 
costat del be en un dels plats del menú ac-
tual, o els cigrons amb iogurt que fan d’en-
trant, una autèntica delícia. Un menú de 
set passos en un espai únic ambientat per 
a l’ocasió, un servei excel·lent i un preu 
molt competitiu. Sens dubte, una forma 
genial d’acostar-se a l’alta cuina índia al 
centre mateix de Barcelona. 

L’hotel Cotton House ofereix 
fins a finals de juliol la cuina 

del xef indi Atul Kochhar, amb 
una Estrella Michelin

TASTETS
AMB QUÈ 
MARIDA LA 
CUINA ÍNDIA? 
Per exemple, amb 
un còctel amb les 
mateixes 
espècies del plat 
–batejat com 
Spirit of Bombai-, 
i res millor per 
rematar la 
vetllada que 
prendre’s un altre 
a la biblioteca 
d’aquest hotel. 

TAPES. A la carta 
també s’inclouran 
tapes i còctels 
d’inspiració índia 
per degustar a 
qualsevol hora. 

PARADA I FONDA Per Iker Morán / La Gulateca

La cuina asiàtica del ja mític Dos Palillos 
va camí de ferr 10 anys. Serà a l’abril de 
2018 i per celebrar-ho, Albert Raurich, 
Tamae Imachi i tot l’equip han organitzat 
una sèrie d’esdeveniments que es 
perllongaran al llarg de tot l’any. Una cita 
mensual en la qual es donaran cita grans 
cuiners (Ferrán Adrià, Joan Roca i 
Massimo Bottura, entre d’altres) i que 
inclourà diferents menús, concerts, 
esdeveniments culturals, maridatges amb 
sake… Els qui no vulguin perdre’s cap 
activitat hauran d’estar atents al calendari 
per reservar la seva plaça.   
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PAS A PAS

FET A MÀ

Necessitem 
Per poder decorar el bolí-
graf hem de tenir una ampo-
lla de plàstic, una agulla, ti-
sores, laca d’ungles, pistola i 
barra de silicona, retolador i 
granadures. 

1

Dibuixem 
Amb les tisores retallem un 
bon tros de plàstic i el mani-
pulem perquè quedi pla. 
Agafem el retolador i dibui-
xem un motiu. Pot ser inven-
tat o d’internet.

2

Pintem 
Retallem el motiu i el doble-
guem per simular una flor. 
Clavem l’agulla de cosir al 
centre de la flor per no em-
brutar-nos. Pintem amb la 
laca d’ungles.

3

*    OCIpèdia
‘TIE DYE’ 
És un model 
de samarretes 
realitzat a 
través d’un 
procés de 
tenyits i nusos. 
Només es pot 
realitzar amb 
cotó o un 
percentatge 
de cotó 
barrejat amb 
polièster. Els 
tints es 
barregen amb 
aigua i 
fixadors o 
clorur de sodi.  

Polim 
Perquè quedi més maco, po-
dem pintar la base del boli 
amb la mateixa laca. Si vo-
lem fer-ho encara millor, 
pintem l’interior del boli, a 
on va la tinta.

4

UN BOLÍGRAF 
ORIGINAL 
Canvia el teu escriptori i adorna’l 
amb flors i detalls que el faran 
molt més teu  
DIANA RODRÍGUEZ 

Enganxem 
Escalfem la pistola de sili-
cona. Un cop s’hagi assecat 
la laca d’ungles de la flor, 
posem silicona i enganxem 
la granadura i la flor a la ba-
se del boli. 

5
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L’aventura de salvar Piratalàndia. La companyia Mi-
ma Teatre actua aquest dissabte a Cincómonos Es-
pai d’Art amb l’obra Un somni pirata. La història, diri-
gida a infants d’entre 4 i 12 anys, té com a protagonis-
tes a dues germanes, la Meri, a qui li agrada molt ba-
llar i treure bones notes, i la Berta, una nena aventu-
rera fascinada per les històries de pirates. Una nit, 
sense que cap de les dues s’ho esperi, es troben im-
merses dins d’un somni en què han de salvar Pira-
talàndia. A partir d’aquí les dues germanes decidei-
xen emprendre aquesta aventura en què l’ajuda dels 
nens serà imprescindible per complir la seva tasca.

‘UN SOMNI 
PIRATA’  

Proposta: Obra de 
teatre a càrrec de la 

companyia Mima Teatre.  

On: Cincómonos Espai 
d’Art (c/ del Consell de 

Cent, 283).  

Quan: Dissabte 24 de 
juny a les 17 h.  

Pàgina web: www.cinco-
monos.org.  

Preu: 8 € amb reserva a 
la web, 10 € a taquilla. 

Aquest estiu refresca’t amb el setè art. El passat 15 
de juny al Centre Cívic Cotxeres de Sants va co-
mençar l’activitat de cinema a la fresca. En ella, tots 
els dijous de juny i juliol es projecta una pel·lícula 
d’actualitat a partir de les 10 de la nit. Algunes són eu-
ropees i d’altres americanes, com la que es projec-
tarà aquest dijous. Es tracta de Comanchería, un film 
sobre un pare divorciat i el seu impulsiu germà que es 
dirigeixen a l’oest de Texas per realitzar una sèrie de 
robatoris en sucursals bancàries. Altres de les pel·lí-
cules que hi ha programades són: Captain Fantastic, 
El rei borni, Sufragistes i Yo, Daniel Black. 

CINEMA A LA 
FRESCA A SANTS 

Proposta: Projecció de 
pel·lícules d’actualitat 

de temàtiques 
variades i disteses. 

On: Cotxeres de Sants 
(carrer de Sants, 79).  

Quan: Els dijous de 
juny i juliol a les 22 h.  

Pàgina web: 
www.cotxeres-casi-

net.org/cinemaestiu/. 

Preu: Gratuït. 

L’OBC EN 
CONCERT 

Proposta: Actuació 
amb motiu del Dia de 

la Música.   

On: Platja de Sant 
Sebastià, al final del 
passeig de Joan de 

Borbó.  

Quan: 21 de juny a 
les 21 h.  

Pàgina web: 
www.auditori.cat. 

Preu: Acte gratuït. 

Sota la batuta del director va-
lencià Josep Vicent, avui al 
vespre l’Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de 
Catalunya (OBC) ha prepa-
rat un concert a l’aire lliure per 
celebrar el Dia Europeu de la 
Música. En ell, la formació in-
terpretarà peces de composi-
tors universals com Xosta-
kóvitx, Prokófiev i Ravel, més 
algunes altres obres que en-
cara no ha desvelat per poder 
sorprendre el públic. L’acte és 
gratuït i començarà a les 21 
h a la platja de Sant Sebas-
tià, al final del passeig de Joan 
de Borbó. Allà, just al costat 
del Mediterrani i amb la brisa 
marina refrescant l’ambient, 

els assistents podran gaudir 
d’aquesta gran actuació 
simfònica de l’estiu. Engua-
ny se celebra la quarta edi-
ció d’aquest acte que l’OBC va 
impulsar l’any 2013 i que cada 
any aplega a més de 12.000 
persones. Per aquesta ocasió 
s’han triat obres del segle XX. 
És el cas d’una selecció de 
fragments de la música del 
ballet de Romeu i Julieta que 
va compondre Serguei Prokó-
fiev. El públic, a més, podrà es-
coltar el Bolero de Maurice 
Ravel, les Water Dances de 
Michael Nyman i l’Obertura 
Festiva de Dmitri Xostakóvitx. 
En l’àmbit català, l’OBC inter-
pretarà la cançó tradicional de 

El cant dels ocells que va po-
pularitzar arreu del món el 
violoncel·lista vendrellenc Pau 
Casals. I si en altres anys els 
directors convidats han estat 
Jordi Bernàcer i Joan Albert 
Amargós, en aquesta edició 
dirigirà el concert Josep Vi-
cent. Aquest director, nascut 
el 1970 a Altea, és des de l’any 
2004 el director titular i artís-
tic de The World Orchestra, 
una formació composta per  
músics de 60 països diferents. 
Des del 2012 al 2014, a més, va 
ser el director titular de l’Or-
questra Simfònica de les Illes 
Balears-Ciutat de Palma. El 
concert de l’OBCenguany 
també serà enregistrat per 
TV3 i s’emetrà en diferit pel 
canal 33 la nit del 23 de juny, 
coincidint amb la revetlla de 
Sant Joan.  

NO TAN 
PETITS

Les obres del segle XX protagonitzen el 
concert de l’OBC en el Dia de la Música 
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@NEM-HI

PETITS GRANS

TINGUES 
EN COMPTE
ALTRES CONCERTS 
DEL 21 DE JUNY. A part 
de l’actuació de l’OBC a 
la platja de Sant 
Sebastià, a diferents 
espais de Barcelona 
també se celebra el Dia 
Europeu de la Música. 
És el cas del concert 
gratuït que es farà de 
19.30 a 23 h a la plaça 
de les Glòries i que 
comptarà amb l’actua-
ció dels grups: Young 
Fathers, Ibibio Sound 
Machine i Rosalia & 
Raúl Refree.  

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

 

H
em tingut un curs una mica 
difícil. Han passat coses a casa 
que m’han fet sentir insegur. Són 
petites coses, com ara el canvi de 

feina de la mare, que ha fet que hagi 
estat menys a casa. Sento que els pares 
han estat com menys alegres i distants 
l’un de l’altre. També tinc part de 
culpa, perquè no m’he esforçat el que 
calia, però també estava com desmoti-
vat, com que se’m feia un món 
concentrar-me en estudiar. En 
conclusió, la cosa de les notes no ha 
anat gaire bé. Ja havia passat una mica 
l’any anterior, vaig estar tot l’estiu en 
una acadèmia de reforç, sense de 
gaudir d’aquest temps de vacances, 
com havent de pagar el mal comporta-
ment de tot l’any. Doncs bé, enguany, 
el resultat  ha empitjorat. He tornat a  
sentir vergonya de mostrar el meu 
fracàs als pares, d’aquesta angoixant 
sensació de tornar-los a decebre. 
Tornar a acceptar i afrontar el càstig. 
Un altre estiu amb discussions, classes 
particular i de restriccions d’activitats 
amb amics. Però, vés per on que la 
resposta ha estat diferent. Els pares 
han comparat la situació amb la del 
meu equip de futbol. M’han dit que els 
hi sap molt greu el meu resultat 
acadèmic, però que s’han adonat que 
amb això la família és un equip. Diuen 
que ells són els entrenadors de l’equip, 
que també són els responsables de la 
motivació  dels jugadors i del seu 
rendiment, que el resultat és cosa de 
tots. S’han adonat que aquest any no 
ha estat fàcil, que potser no han estat 
prou atents a les meves necessitats i 
que tota la família mereix un descans. 
Així que gaudirem plegats del primer 
mes de vacances i després ens 
posarem a mirar de recuperar les 
assignatures que m’han quedat 
pendents. La veritat és que no 
m’esperava aquesta reacció. M’he 
adonat que tinc ganes de gaudir amb 
ells, cosa que durant el curs no fem, pel 
treball dels pares, pels treballs escolars 
i les discussions que acabem tenint per 
aquest tema. M’ha fet molt feliç, sentir 
que volen compartir temps d’oci. Amb 
tantes discussions sobre el tema dels 
estudis, havia arribat a pensar que ells 
no gaudeixen amb mi. Jo crec que la 
qualificació escolar, és molt important, 
però no hauria de ser la condició per 
gaudir amb la família. �

k  
QUÈ PASSA SI... 

Les notes  
no han anat bé 
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DEL 21 AL 28 DE JUNY:  AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 21 

MÚSICA 

CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA 
MÚSICA A LA FABRA I COATS 

Aquest dimecres la Fabra i Coats i la 
cooperativa de gestió cultural 
l’Afluent han organitzat una jornada 
festiva per celebrar el Dia de la 
Música. A les 12.30 h el Grup 
Instrumental Barcelona 216 
interpretarà una peça del compositor 
italià Salvatore Sciarrino. Més tard, a 
les 18.30 h, tindrà lloc una taula 
rodona presentada pel periodista de 
la CCMA Roger Roca, i finalment, a 
les 20.30 h, començaran els concerts 
de Nakany Kanté, Sean Nicolas 
Savage i Mourn. BARCELONA. Fabra i 
Coats. C/ de Sant Adrià, 20. Dc. 21 de juny a 
partir de les 12.30 h. Entrada gratuïta. 
fabraicoats.bcn.cat.  

DIJOUS 22 

MÚSICA 

BLUES AL POBLE ESPANYOL   

Des d’ara fins al setembre tots els 
dijous a la nit el Poble Espanyol 
s’omple de blues. Per quart any se 
celebren aquestes actuacions a l’aire 
lliure en què el públic assistent pot 
gaudir des del blues més melòdic als 
ritmes més enèrgics i ballables. El 
cicle de concerts comença aquest 
dijous amb l’actuació del grup Wax & 
Boggie. BARCELONA. Poble Espanyol. Av/ 
de Francesc Ferrer i Guardia, 13. Tots els dijous 
fins al 14 de setembre a partir de les 20 h. 
Entrada anticipada a la web 5,50 € i a taquilla 
6,50 €. www.poble-espanyol.com.  

DIVENDRES 23 

ACTIVITAT FAMILIAR 

FESTA DE LA DIVERSITAT 

Teatre, dansa, cinema, música, 
gastronomia... Tot això i més es podrà 
trobar aquest cap de setmana a la 
Fira de Barcelona: s’hi celebra la 
primera Festa de les Cultures i la 
Diversitat, una trobada que aproparà 
a la societat les més de 160 cultures 
que conviuen a Catalunya amb 

l’objectiu de lluitar contra les actituds 
de rebuig a la multiculturalitat. Els 
actes començaran divendres amb 
una representació de la celebració 
quítxua del solstici d’estiu que 
organitzen les entitats de l’Equador, 
Perú i Bolívia. BARCELONA. Fira de 
Barcelona. Av/ de la Reina Maria Cristina, s/n. 
Del 23 al 25 de juny. Entrada lliure. www.festa-
culturesdiversitat.cat.  

DISSABTE 24 

ART 

EROSTREET FESTIVAL  
Demostrar que un altre sexe més 
lliure, sa i divertit és possible. Aquest 
és l’objectiu de l’EroStreet Festival, 
un esdeveniment que inclou 
xerrades sobre el poliamor, la 
masturbació masculina i femenina i 

l’escriptura eròtica. El festival, que 
enguany celebra la segona edició, 
tindrà lloc aquest cap de setmana al 
Museu Europeu d’Art Modern de 
Barcelona (MEAM) i acollirà una 
mostra sobre l’erotisme del cos com 
a part principal de la cultura de l’art. 
A més, en una de les sales centrals 
del museu s’instal·larà un escenari on 
diferents artistes faran monòlegs, 
peces teatrals, cabaret i iniciació a 
l’antic art del Shibari. BARCELONA. 
Museu Europeu d’Art Modern (MEAM). C/ de 
la Barra de Ferro, 5. 24 i 25 de juny.  Entrades: 
des de 15 €. www.erostreetfestival.com. 

DIUMENGE 25 

ESPECTACLE 

EL ‘MANICOMIO’ DEL CIRCO DE 
LOS HORRORES 

Fins al 2 de juliol es pot veure al Port 
Vell l’espectacle Manicomio, del Circo 
de los Horrores. Es tracta d’una 
funció que ens trasllada a un antic 
manicomi del segle XVIII, tenebrós i 
aparentment oblidat, on la bogeria 
no té límits. En ell els espectadors 
podran veure una fusió entre el 
teatre d’avantguarda, el circ 
contemporani i el cabaret més 
salvatge. BARCELONA. Port Vell. Passeig 
de Joan de Borbó, Pla de Miquel Tarradell. De 
dimecres a diumenge fins al 2 de juliol. Preu: de 
19,50 a 42 €. www.circodeloshorrores.com. 

DILLUNS 26 

MÚSICA 

BARCELONA FESTIVAL OF SONG 

Amb l’objectiu de promoure el 
repertori vocal d’Amèrica Llatina i la 
península Ibèrica, l’última setmana de 
juny se celebra el Barcelona Festival 
of Song, que enguany arriba a la 13a 
edició. En aquest cas s’han organit-
zat cinc actuacions. Un exemple és el 
concert De Barcelona a Rio, a càrrec 
de Patricia Caicedo i Nikos Stavlas, 
que se celebrarà dilluns a l’Auditori 
CaixaForum a les 20.30 h (preu 12 €). 
Els altres concerts són d’entrada 
gratuïta (amb reserva prèvia) i 
inclouen una actuació de la soprano 

Elisabete Almeida (dijous 29 a les 
20.30 h) i una altra dels intèrprets 
colombians Carolina Plata i Luís 
Gabriel Mesa (l’1 de juliol a les 20.30 
h). Totes dues actuacions es faran a 
la Residència d’investigadors. 
BARCELONA. CaixaForum (av/ de Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8). Residència d’investiga-
dors (c/ de l’Hospital, 64). Del 26 de juny a l’1 
de juliol. Entrada gratuïta. www.barcelonafesti-
valofsong.com. 

DIMARTS 27 

EXPOSICIÓ 

LES FOTOS DE DALÍ ALS DIARIS 
DE L’ÈPOCA  

El Palau Robert acull fins al 15 
d’octubre una exposició amb 40 
fotografies de Salvador Dalí que van 
ser publicades als diaris de l’època. 
Sota el títol Dalí, breaking news, la 
mostra inclou imatges de l’agència  
de notícies EFE en què es poden 
conèixer diferents moments de la 
vida de l’artista. Per exemple, es veu 
com treballa al seu taller i en una gira 
per un país estranger presentant la 
seva obra. BARCELONA. Palau Robert. 
Passeig de Gràcia, 107. Fins al 15 d’octubre. 
Entrada lliure. palaurobert.gencat.cat. 

DIMECRES 28 

ESPECTACLES PIROTÈCNICS 

CONCURS DE FOCS ARTIFICIALS 
DE TARRAGONA 

Del 28 de juny a l’1 de juliol la platja 
del Miracle de Tarragona serà 
l’escenari de la 27a edició del 
Concurs Internacional de Focs 
Artificials. De dimecres a dissabte es 
podran veure aquests espectacles de 
llum que estaran carregats d’innova-
cions tècniques. Enguany en el 
certamen hi participen pirotècnies de 
València, de Múrcia, de Granada i 
d’Itàlia, que competiran per 
organitzar els castells de focs de les 
Festes de Santa Tecla 2017. 
TARRAGONA. Platja del Miracle. Passeig 
Marítim de Rafael de Casanova. Del 28 de juny 
a l’1 de juliol a les 22.30 h. Acte gratuït. 
ww.tarragona.cat.  

MÚSICA. Orquestres i 
bandes, combos, 
batucada, música de 
cambra, cors i música 
tradicional. 21 de juny a 
#SantCugat. @ajsantcugat 

TEATRE. Torna la 
Commedia dell’Arte a 
l’Institut! El 21, 22 i 23 de 
juny a la tarda a l’Atri. 
Entrada lliure. 
@institutteatre 

FESTA DE BARRI.  Dijous 
22 de juny a les 19 hores: 
Refresca’t a la Plaça de la 
Marina amb ‘La Sindriada’ 
a càrrec de La Marina 
Viva. @lamarinaviva 

MÚSICA CELTA. Comença 
el compte enrere! En cinc 
dies Verbena i Festival 
Catalunya Celta! 23, 24 i 
25 de Juny a Bagà. Us hi 
esperem! @Catalunyacelta 

EXPOSICIONS. Visita 
guiada a ‘Allan Sekula. 
Sísif col·lectiu’ i ‘Antoni 
Tàpies. Objectes’. Tots els 
dissabtes a les 17h.  
@fundaciotapies 

ART. Exposició ‘Y en otra 
ciudad también amanece’, 
de #XavierPrat, Museu de 
#CanFramis, del 26 de 
juny al 23 de juliol. 
@ArtsVisualsODA

RECOMANAT  
A LES XARXES

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

Han col·laborat en aquest número.  
Meritxell Bayarri, Carla Mercader, 
Diana Rodríguez i Pilar Maurell 
(redacció i agenda), Isabel Serrano 
(coordinació editorial), David Velasco 
(Director d’Art), Henar de Pedro i 
Marta de los Dolores (disseny).

@NEM-HI

TRANSPORT PÚBLIC 
PLATGES DE BARCELONA. Platja de Sant Sebastià.  
Bus: les línies D20, V15, 39, 45 i 59. Metro:  Barceloneta (L4). 
Platja de Sant Miquel.  Bus: les línies D20, V15, 39, 45 i 59. 
Metro:  Barceloneta (L4). Platja de la Barceloneta. Bus: les 
línies D20, V15, 36, 39, 45 i 59 . Metro: Barceloneta o Ciuta-
della/Vila Olímpica (L4). Platja del Somorrostro. Bus: les 
línies D20, H16, V21, V27, 36, 45, 59 i 92. Metro: Ciutade-
lla/Vila Olímpica (L4). Platja de la Nova Icària.  Bus: les lí-

nies H16, V21, V27, 36 i 92. Metro: Ciutadella/Vila Olímpica 
o Bogatell (L4). Platja del Bogatell. Bus: les línies H16, V27, 
6, 26, 36 i 92. Metro: Llacuna o Poblenou (L4). Platja d e la 
Mar Bella. Bus: les línies H16, 26 i 36 . Metro: Poblenou (L4). 
Platja de la Nova Mar Bella. Bus: les línies H16, V27, 26 i 36. 
Metro: Selva de Mar (L4). Platja de Llevant. Bus: les línies 
H16, 7, 26 i 36. Metro:  Selva de Mar (L4). Platja Zona Banys 
Fòrum. Bus: les línies H14, H16, 7, 36 i 143 (no circula dis-
sabtes i diumenges) . Metro: El Maresme/Fòrum (L4). 

REVETLLA DE SANT JOAN 

50 ANYS DE LA PRIMERA ENTRADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ  

Aquest divendres Barcelona estarà de festa, s’hi celebra la nit més 
màgica de l’any, la revetlla de Sant Joan. A tots els districtes de la 
ciutat s’han organitzat diferents activitats, com sopars a la fresca, 
fogueres i concerts per poder gaudir de la festa durant tota la nit. 
Enguany, a més, se celebren els 50 anys de la primera entrada de la 
Flama del Canigó a Barcelona. Un episodi singular en la trajectòria 
de la Flama, ja que aquesta primera entrada a la ciutat es realitzà 
encara en època de dictadura. En aquest cas la va rebre l’alcalde del 
moment, Josep Maria Porcioles. BARCELONA. Diferents espais de la ciutat. 
Divendres 23 de juny. Actes gratuïts. lameva.barcelona.cat/culturapopular/.
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