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PASSAT  
MEDIEVAL 
I VIRTUAL

Templers i hospitalers viatgen de l’època medieval fins als nostres dies 
per instal·lar-se, gràcies a les noves tecnologies, a dos dels seus feus: el 
poble de L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) i els seus voltants

La Ruta Templera Hospitalera 
es realitza amb ulleres de 

realitat virtual i telèfon mòbil. 
TURISME DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
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PILAR MAURELL 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20m 
A la comarca de la Conca de 
Barberà hi campen templers 
i hospitalers. S’han escapat 
dels textos medievals i de les 
llegendes per viatjar fins als 
nostres dies i passejar-se pels 
que, durant els segles XIII i 
XIV, eren els seus feus: el po-
ble de l’Espluga de Francolí i 
els seus voltants. 

El cert és que aquests per-
sonatges i el paisatge que 
van viure i veure només els 
podreu conèixer mitjançant 
unes ulleres de realitat vir-
tual amb un telèfon mòbil 
incorporat. Perquè aquesta 
és la proposta cultural que 
ofereix la Ruta Templera 
Hospitalera L’Espluga de 
Francolí. Un recorregut únic 
i diferent pel nucli antic on 
aprofundireu en la vida quo-
tidiana dels senyors, dels pa-
gesos, dels jueus o dels me-
nestrals, a través de dife-
rents audiovisuals. 

Durant tota la ruta us 
acompanyarà un guia con-
vertit en un personatge de 
l’època, que us convidarà a 
endinsar-vos en el passat 
medieval de la vila, mentre 
les imatges virtuals es com-
binen amb elements reals. 
Aquest projecte, dirigit per 
l’historiador i professor de la 
Universitat Rovira i Virgili, 
Antoni Carreras, és gairebé 
únic a Catalunya i suposa un 
precedent excepcional dins 
l’ús de les noves tecnologies 
amb finalitats didàctiques.  

La Ruta Templera Hospita-
lera L’Espluga de Francolí 
completa i modernitza l’ofer-
ta cultural del poble, que ja 
va començar amb la museït-
zació de la Cova de la Font 
Major. En aquest espai, les 
imatges virtuals de persones 

de la prehistòria es projecten 
sobre la roca de la cova. 

PASSAT  
MEDIEVAL 
AL VOLTANT D’UN CASTELL. El 
nucli vell de l’Espluga va néi-
xer a l’alta edat mitjana (entre 
els segles XI i XIII) al voltant 
d’un castell, situat en un turó. 
Fins aquí, la història s’assem-
bla a la de molts altres pobles 
de la zona, però el cas històric 
de l’Espluga té unes caracte-
rístiques que el fan únic: esta-
va format per dos antics nuclis 
medievals coneguts com l’Es-
pluga Sobirana i l’Espluga 
Jussana, que estaven ubicats 
en un promontori  anomenat 
Capuig.  

Eren dos pobles indepen-
dents, separats per una mura-
lla en temps antics, i que van 
pertànyer a dos senyors dife-
rents: els templers i els hos-
pitalers. Els primers van do-
minar l’Espluga Sobirana fins 
a la seva extinció el 1317, men-
tre que els hospitalers van ser 
senyors de l’Espluga Jussana 
i del seu castell fins a la desa-
mortització del segle XIX. 
Aquesta darrera orde va con-
vertir el castell en un dels més 
importants del Priorat de Ca-
talunya de l’Orde de Sant Joan 
de Jerusalem i, durant la sego-
na meitat del segle XIV, el seu 
comanador, fra Guillem de 

Guimerà, va adaptar el castell 
a les necessitats de l’orde i va 
envoltar les dues viles dins 
una mateixa muralla. Ell ma-
teix, un expert enginyer mi-
litar, va ser qui va fortificar el 
monestir de Poblet. 

Actualment en queda ben 
poc d’aquest passat medie-
val, només alguns carrerons 
costeruts del que havia estat 
l’Espluga Sobirana, i certs ca-
rrers i portalades de l’Esplu-
ga Jussana. Fins ara que, 
gràcies a les noves tecnolo-
gies, ens podem tornar a pas-
sejar per aquests dos pobles, 
on  es va desenvolupar la vi-
da d’una comunitat rural, 
marcada per l’espiritualitat 
i el domini dels hospitalers, 
i vinculada al monestir de 
Santa Maria de Poblet. 

Això també ha estat possible 
gràcies a la conservació de la 
Història de l’Espluga de Fran-
colí, publicada en sis volums i 
molt exhaustiva, que ha aju-
dat a recrear amb un gran ri-
gor històric els fets, els prota-
gonistes i els espais d’aquells 
temps medievals que s’havien 
perdut. 

L’ESGLÈSIA  
VELLA 
GÒTIC DEL SEGLE XIII. Durant la 
ruta us acompanyaran guies 
que representen diferents per-
sonatges de l’època i fins i tot 
us trobareu joglars que us ex-
plicaran algunes llegendes de 
la vila. El primer espai que es 
visita és l’Església Vella, un 
edifici gòtic del segle XIII, on 
podreu pujar fins al campa-
nar. Allà s’hi projecta un au-
diovisual que resumeix els 
fets més importants que hi 
van succeir al llarg de la 
història. Després, mitjançant 

ELS TEMPLERS  
I ELS HOSPITALERS 
PRENEN ELS CARRERS
Un projecte de realitat virtual ens 
permet conèixer el passat medieval 
de l’Espluga de Francolí 

EN RUTA

1130 
és l’any en què els templers 
arriben a Catalunya amb el 
comte Ramon Berenguer III 
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hologrames i un centre d’in-
terpretació, us mostraran la 
recreació d’un Miqvé, on els 
jueus feien els seus banys ri-
tuals, del segle XIV, i que 
pertanyia a l’antic call de 
l’Espluga. 

TALLER DE 
VITRALLS 
AUDIOVISUALS. El tercer espai 
que es visita és el taller d’un 
vitraller de vitralls d’esglé-
sia que, segons els docu-
ments que s’han trobat, exis-
tia al segle XIV al poble i co-
neixereu la seva feina 
mitjançant un audiovisual. 
Mentre que a l’antiga torre 
del castell, un altre audiovi-
sual us submergirà en el pas-
sat medieval de la vila i el do-
mini dels templers i hospi-
talers, i coneixereu l’origen 
d’aquestes dos ordes militars 
i la seva història. I a l’antic 
Hospital de Pobres, del se-
gle XV-XVI, us mostraran 
com era la vida de les perso-
nes més pobres i desvalgudes 
durant l’edat mitjana. 

RECREACIONS 
EL MERCAT MEDIEVAL. A ban-
da, mentre feu el recorregut, 
podreu veure imatges impac-
tants del passat de l’Espluga 
gràcies a les ulleres de rea-
litat virtual que us ensenyaran 
una recreació de l’impressio-
nant castell, del mercat me-
dieval, de l’església i del seu 
cementiri o de la vida a extra-
murs de la població. També, la 
visita que va fer el cèlebre Al-
bert Einstein a la vila l’any 
1923. A més, al poble hi tro-
bareu diferents figures de fe-
rro que representen els esta-
ments socials de la vila, com 
la d’un nunci a qui podreu 
sentir fent un pregó de l’any 
1347, amb la parla esplugui-
na del segle XIV.  

GASTRONOMIA 
ÀPATS MEDIEVALS. Trobareu 
més informació d’aquesta 
ruta que s’organitza els caps 
de setmana a la pàgina web 
www.esplugaturisme.cat. A 
banda, hi ha la possibilitat de 
completar-la amb àpats me-
dievals en alguns restaurants 
de la població, on podreu 
triar entre el menú del 
senyor i el menú del pagès. 
I si voleu un dolç típic del po-
ble, no heu de marxar sense 
una bossa de carquinyolis. 
Es van començar a elaborar 
l’any 1888 per aprofitar la 
pasta sobrant que quedava 
a l’obrador després de fer al-
tres pastes dolces, i ara són 
els productes estrella del po-
ble, juntament amb els vanos 
i les neules. ●

Sobre aquestes línies, una recreació de la vila de l’Espluga de Francolí de l’època 
medieval. A baix, a l’esquerra, la fotografia mostra la zona del cementiri i la combina 
amb les imatges actuals del poble. Al centre, una figura de ferro d’un nunci amb els 
camps de la zona de fons. A la dreta, visitants fent la Ruta Templera Hospitalera 
L’Espluga de Francolí. TURISME DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ  

COVES DE L’ESPLUGA 
Aquestes coves s’han 
museïtzat recentment amb 
nombrosos audiovisuals per 
fer l’experiència més 
vivencial. Les visites sempre 
són guiades. 
(www.covesdelespluga.info) 

� � � 

FASSINA BALANYÀ 
Aquesta antiga fàbrica 
d’aiguardent ha estat 
totalment restaurada. La 
visita és semi guiada, amb 
una destil·lació en directe i 
una degustació 
d’aiguardents. 
(www.fassinabalanya.cat) 

� � � 

MUSEU DEL VI 
Descobrireu la història, el 
cultiu i l’elaboració del vi a 
l’Espluga de Francolí al 
Celler Modernista (1913), 
de l’arquitecte Pere 
Domènech i Roura. 
(www.doconcadebarbera.
com)  

� � � 

MUSEU DE LA VIDA 
RURAL 
Mitjançant audiovisuals, 
espais interactius i algunes 
escenografies, durant la 
visita al museu aprofundireu 
en el món rural d’aquestes 
terres, i podreu conèixer el 
present, passat i futur de la 
pagesia i de les arts 
del camp. Més informació. 
www.museuvidarural.cat.

*    OCIpèdia
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*    OCIpèdia

‘BÀTIK’ 
És una tècnica 
d’estampat 
tèxtil, originària 
de l’Àsia Sud-
oriental, 
consistent en 
aplicar cera 
d’abella fosa a 
les zones de la 
tela que es 
volen reservar 
de la tintura. 
Requereix 
concentració i, 
quan hi ha 
dibuixos, 
aquests 
s’executen amb  
un punxó. 
L’operació es va 
repetint amb 
cada color per 
separat.

Give’me 5. El diu-
menge 8 d’octubre 
arriba una nova edi-
ció d’aquest super-
mercat! Un esdeve-
niment que reuneix 
una gran varietat de 
marques a preu 
d’outlet, propostes 
vintage, productes 
de segona mà, art, 
música i gastrono-
mia. I el millor de tot 
és que, tot el que 

trobaràs, no passa 
de cinc euros! La se-
va filosofia es basa 
en l’upcycling, el 
disseny i en un estil 
de vida saludable i 
conscient. Aquest 
nou concepte de 
mercat se celebrarà 

a la Nau Bostik, un 
espai de trobada i 
creació artística si-
tuat al barri de la Sa-
grera. L’entrada és 
lliure i gratuïta i l’ho-
rari és de 11h a 20h.  
Més informació: 
www.twomarket.es.

AGENDA 

PATRONATGE I CONFECCIÓ  
COSTURETAS SOCIAL CLUB. 
Un curs teòric pensat per enten-
dre i interpretar patrons ja creats. 
Quan t’inicies en la costura pot 
ser que vulguis atrevir-te amb un 
munt de projectes nous, però et 
falta vocabulari i uns conceptes 
bàsics per enfrontar-te a ells. Si 
és així, aquest és el teu taller! Di-
vendres 6 d’octubre. C/ Verdi, 81 de Bar-
celona. Més informació: www.costure-
tas.com.  

LETTERING AMB TOMBOW 
CROMATISMES.  Aprendràs a 
treballar amb una pauta, els 
traços i els materials. Practicaràs 
les minúscules i majúscules per 
començar a escriure les teves pa-
raules. Li donaràs diferents efec-
tes amb ajuda de colors per final-
ment crear la teva pròpia compo-
sició. Divendres 6 d’octubre. Travessera 
de Gràcia 114, Barcelona. Més informació: 
www.cromatismes.com. 

BIJUTERIA ARTESANAL 
TAVERNA & VALDIVIA. T’ini-
ciaràs al món de la bijuteria arte-
sanal, posant a la teva disposició 
una gran varietat de tècniques i 
materials perquè creïs la teva 
pròpia col·lecció de joies al teu 
estil i ritme. Gaudeix experimen-
tant en un entorn còmode i amb 
totes les eines a la teva disposi-
ció. Divendres 6 d’octubre. 
Carrer de Còrsega 81, Barcelona. Més in-
formació al web: www.tavernavaldi-
via.com. 

CERÀMICA EN FAMÍLIA 
ARXIPÈLAG CREATIU. Compar-
teix una estona de joc i diversió 
amb els teus petits fent treballs 
manuals. En aquest taller fareu 
un test de fang amb la tècnica 
dels xurros on, posteriorment, 
podreu posar-li aplicacions orna-
mentals. Preu per família. Dissabte 
7 d’octubre. C/ Pont 11, Sant Joan de Vila-
torrada. http://arxipèlagcreatiu.com. 

PINTURA SOBRE VIDRE 
L’ATELIER DE CARLOTA. Un ta-
ller que consisteix a decorar tres 
pots de vidre amb diferents tèc-
niques. Veuràs com utilitzant els 
materials i productes necessaris 
pots transformar qualsevol ob-
jecte en un producte únic i origi-
nal. Si vols aprendre noves tècni-
ques, no t’ho perdis!  Dissabte 7 
d’octubre. C/ Sant Antoni 49, Premià de 
Mar. www.latelierdecarlota.com. 

STRING ART 
LAVIU.  El String Art o Hilorama 
és l’art de crear figures 
mitjançant el tibat de fils. En 
aquest taller aprendràs a crear el 
teu propi quadre decoratiu de 
30x30cm. Grups reduïts de 6 
alumnes. No són necessaris co-
neixements previs, l’únic requisit 
són moltes ganes d’aprendre i de 
gaudir. Dissabte 7 d’octubre. C/ Cuba 3, 
Barcelona. www.laviuestudio.com.

UN MERCAT

 

Fira d’artesans 
d’Olesa de Bones-
valls. Com cada mes 
d’octubre, el barri de 
l’Hospital d’Olesa de 
Bonesvalls celebra la 
seva Festa Major amb 
un singular mercat i 
una mostra d’oficis 
medievals. Aquest 
any la programació 
preveu la presència 
de diverses activitats 
menestrals pròpies 

de les contrades cata-
lanes de l’època i que, 
fins fa relativament 
poc temps, encara es 
mantenien actives. És 
una excel·lent oportu-
nitat per gaudir del 
treball del ferrer, cera-
mista, cisteller, pica-
pedrer... Fins a les 19h, 
es podrà passejar pels 
carrers del barri i 
comprar infinitat d’ar-
ticles a la fira d’arte-
sans. A més a més, hi 
haurà una paellada 
popular i activitats in-
fantils. Un esdeveni-
ment familiar que no 
t’ho pots perdre! Diu-
menge 8 d’octubre. 
Més informació: 
www.olesadebones-
valls.net.

UNA FIRA

PAS A PAS

FET A MÀ

Necessitem 
Per fer aquest divertit tuto-
rial, només farem servir dos 
materials: neteja pipes o 
escovillons de 6 mm x 30 
cm de diferents colors i una 
goma per al cabell. 

1

Comencem 
Seleccionem 9 neteja pipes 
dels colors que més ens agra-
din. Els agrupem i els intro-
duïm pel mig de la goma. És 
important que la goma quedi 
centrada. 

2

Fem la base  
Dobleguem per la meitat els 
netejapipes, agafem un del 
color que vulguem i li donem 
voltes per fer la base. Esti-
rem la resta tal com es veu a 
la imatge.

3

Recargolem 
Ara, a poc a poc, anem recar-
golant els neteja pipes sobre 
si mateixos, color per color. 
Tots han de quedar ben ata-
peïts i arribar fins al centre 
de la flor. 

4

Polim 
Una vegada els tenim tots re-
cargolats, és el moment de do-
nar-los forma de pètals de flor i 
d’ordenar els colors. Anem 
amb compte perquè no es 
desfacin!

5

Fem fulles 
Agafem un neteja pipes de 
color verd i li donem una 
volta per la base de la flor. 
Per finalitzar, recargolem 
els dos extrems fins al cen-
tre. Ja ho tenim!

6
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FLOR AMB 
NETEJA PIPES 
Renova les teves gomes per al cabell amb 
aquesta divertida floreta multicolor. Un 
complement perfecte DIY que podràs adap-
tar al teu gust. Triomfaràs! DIANA RODRÍGUEZ

OCIpèdia
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UNA BODEGA...
BOTRAN 

Rom de Guatemala. Malgrat que no és el 
primer país en què es pensa quan es parla 
de rom, els experts en la matèria saben 
que Guatemala, a Sud-amèrica, figura en 
lletres majúscules en el mapa mundial 
d’aquesta beguda espirituosa. D’allà arri-
ba Botran que, amb més de 75 anys 
d’història, ha sabut aprofitar les caracte-
rístiques climàtiques especials i del te-
rreny per conrear i elaborar en la costa 
sud la mel verge de canya de sucre que 
donarà origen a aquest rom. Només o en 
còctels, en la seva pàgina web poden tro-
bar-se propostes de combinacions molt 
lligades a la cultura i el paisatge de Gua-
temala, un rom per als que volen conèixer 
la història i l’origen del qual està bevent. 
Preu: A partir de 18 euros.  Més informació: 
www.amergourmet.com/es.

CASA CORONA

AGENDA 

Música, creativitat i moda. Tallers, con-
certs, activitats culturals, propostes gas-
tronòmiques... Des d’inicis de setembre i 
fins al pròxim 14 d’octubre Casa Corona 
apropa a Barcelona una agenda plena d’ac-
tivitats en un espai únic on la música, la 
creativitat i la moda seran els protagonis-
tes. La majoria de tallers i concerts són gra-
tuïts, prèvia inscripció, així que val la pena 
donar un cop d’ull al calendari per aprofitar 
al màxim els dies que queden. A més de 
cursos de cuina, l’oferta gastronòmica in-
clou dissabtes de brunch i diumenges 
d’aperitiu més DJ. Els divendres, a partir del 
migdia, es pot menjar i també compartir 
una tarda relaxada amb una Corona entre 
les mans. Quan: Fins al 14 d’octubre. On: Passatge 
de Masoliver, 8 (Roc35). Pàgina web: www.cerveza-
corona.es/casa-corona.

UN 
CLÀSSIC

Quan les vies del tren dividien la 
Barceloneta i la platja era gairebé un 
somni llunyà, Ramonet ja estava allà. 
Una autèntica institució de la 
Barceloneta que 30 anys després 
segueix gaudint d’una excel·lent salut. 
Cuina marinera clàssica amb els 
arrossos (és una de les referències del 
barri més arrosser de la ciutat) i els 
peixos com imants per a turistes i 
locals, però també guisats de cullera 
que, quan torni el fred, prometen 
tornar a la seva barra i a la seva cuina. 
Un pla tan senzill com insuperable. 

CAN RAMONET 

Proposta: Arrossos, 
peixos i guisats en una 

casa amb molta 
història. 

Adreça: Maquinista, 17. 

Telèfon: 933 19 30 64. 

Pàgina web: 
www.grupramo-

net.com. 

Preu mitjà: 30 euros.

MÉS QUE 
ALVOCAT

AVOCATO 

Proposta: Menjar 
ràpid però també ric i 

saludable. 

Adreça: Av. Paral·lel, 
44. 

Pàgina web: 
www.avocado.cat. 

Preu mitjà: 20 euros.

PLATS 
ACOLORITS

THE 
GREENHOUSE 

Proposta: Producte 
de proximitat i 
protagonisme 

vegetal a la cuina de 
Damien Bolger.  

Adreça: Bergara, 8.  

Telèfon:  93 463  
61 16. 

Pàgina web: 
www.hotelpulitzer.es. 

Preu mitjà: 60 euros 
(menú degustació).

Un oasi al centre de la ciutat és una fór-
mula molt gastada, però amb The Gre-
enhouse és obligatori recórrer al tòpic. 
Situat en l’Hotel Pulitzer a plaça Cata-
lunya, aquest hivernacle fa honor al seu 
nom amb una renovada cuina en la qual 
el producte de proximitat i els vege-
tals assumeixen tot el protagonisme. No, 
no és un restaurant vegetarià, però en la 
cuina de Damien Bolger, el xef que re-

centment s’ha fet amb 
les regnes del local, són 
aquests productes els 
que més llueixen en 
una carta tranquil·la, 

acolorida i allunyada de modes d’aques-
tes que van i venen. Què podem menjar? 
Del seu menú d’estiu ens quedem amb 
el plat de brassicas, que repassa la famí-
lia de cols i kales amb un toc de cítrics 
i musclos, arrodonint un plat fresc, ori-
ginal i ple de sabors. La ploma ibèrica 
amb all negre i nabius o els postres de 
xurros amb gelat de fava tonka són tam-
bé una bona representació de la propos-
ta de The Greenhouse.

No és un restaurant vegetarià, 
però en la cuina del xef Damien 

Bolger aquests productes 
llueixen en la carta

TASTETS
A MIG CAMÍ 
ENTRE TRES 
CONTINENTS. 
D’origen 
australià però a 
mig camí entre 
les cuines dels 
Estats Units, el 
Japó i el nord 
d’Europa no és 
fàcil delimitar la 
cuina de Damien 
Bolger en un 
marc geogràfic. 
El producte de 
proximitat i la 
senzillesa, 
almenys 
aparent, dels 
plats són la 
marca de la 
casa.

PARADA I FONDA Per Iker Morán / La Gulateca

Una mica amagat al final del Paral·lel, 
per sort, Avocato no és un restaurant 
temàtic dedicat a la fruita de moda. Hi 
ha plats amb alvocat, clar que sí, però 
hi ha molt més en aquest espai amb 
filosofia de menjar ràpid (cal servir-se 
un mateix), preus moderats i plats 
interessants i ben resolts. Amanides, 
tacos, arepas, opcions vegetarianes i 
veganes, i un bon assortit de cerve-
ses, incloses les artesanes, són la seva 
carta de presentació. A tenir en 
compte per a un dinar o sopar 
improvisat per la zona o per emportar.
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Iniciativa solidària per portar somriures als 
hospitals. Cinc parcs de lleure familiar catalans 
de referència –el Tibidabo, el Zoo de Barcelona, 
Catalunya en Miniatura, PortAventura i la Granja 
d’Aventura Park– participen en l’esdeveniment de 
l’entitat Pallapupas anomenat Un Dia de Nassos, 
oferint les seves entrades a meitat de preu el pro-
per cap de setmana i donant part de la recaptació 
a l’associació. Aquesta té com a missió millorar 
l’estat d’ànim dels pacients dels hospitals amb hu-
mor i teatre. Les entrades es poden comprar de 
forma anticipada al web de Pallapupas. 

UN DIA DE 
NASSOS 

Proposta: Parcs de 
lleure a meitat de preu 
en benefici de l’entitat 

Pallapupas.  

On: Diferents espais.  

Quan: 7 i 8 d’octubre 

Pàgina web: 
www.pallapupas.org.  

Preu: Rebaixats a la 
meitat a cinc parcs de 

lleure.   

Al museu amb la mascota. El Museu Europeu 
d’Art Modern (MEAM) acull els pròxims 7 i 8 
d’octubre els Dog Days, el primer esdeveniment 
a l’Estat adreçat exclusivament a gossos i als 
seus propietaris. Organitzat per l’Animal Move-
ment (www.animalmovement.org) reivindica la 
plena integració en la societat dels animals de 
companyia a partir de compartir amb ells es-
pais, sensacions i temps d’oci. Esdeveniments 
similars han tingut lloc als Estats Units (el 2013 
a la ciutat de Nova York) i aAlemanya (el 2016 a 
la ciutat de Berlín).

DOG DAYS 

Proposta: Vista al 
Museu Europeu d’Art 
Modern (MEAM) amb 
l’animal de companyia.  

On: MEAM (Barra de 
Ferro, 5) 

Quan: Dies 7 i 8 
d’octubre. 

Pàgina web: 
www.meam.es. 

Horari: dissabte de 10 
a 17 hores i diumenge 

d’11 a 20 hores.

LA FESTA DEL 
ROSER 

Proposta: Activitats 
per la diada de la 
Mare de Déu del 

Roser. 

On: La Rambla. 

Quan: Del 7 al 12 
d’octubre. 

Pàgina web: 
www.amicsdelaram-

bla.cat.

Des de l’any 1962, Amics de 
La Rambla organitza ininte-
rrompudament La Festa del 
Roser, una celebració anual 
que convida a barcelonins i 
barcelonines i a visitants a 
trepitjar i gaudir La Rambla. 
En una edició encara molt 
marcada pel recent atemp-
tat del passat 17 d’agost a 
l’artèria més famosa de la 
ciutat, els organitzadors es-
peren que aquesta cita ser-
veixi perquè els barcelonins 
tornin a ramblejar amb ale-
gria. Molts dels actes estaran 
relacionats, com no pot ser 
d’una altra manera, amb la 
tradició de les flors a La 
Rambla. Les decoracions 

d’art floral s’exhibiran entre 
el 7 i el 12 d’octubre a dife-
rents edificis de La Rambla 
en La Rambla en flor, un pro-
jecte comissariat per Rosa 
Bassedas en col·laboració 
amb l’Escola d’Art Floral i Pai-
satgisme i del Gremi de Flo-
ristes de Catalunya. Es deco-
raran la taquilla de Las Go-
londrinas, el Mirador Colom, 
el Museu Marítim de Barce-
lona, el Garatge Atarazanas, 
l’Arts Santa Mònica, el Mu-
seu de Cera de Barcelona, 
el Palau Marc, l’Hotel Arc La 
Rambla, el Centro Galego de 
Barcelona, el Passatge Ba-
cardí, el Gran Teatre del Li-
ceu o la farmàcia La Rambla. 

Per la seva part, el grup de 
catifaires del Raval repro-
dueix el Mosaic que Joan Mi-
ró va dissenyar per encàrrec 
de l’Associació d’Amics de La 
Rambla. Dissabte, a partir de 
les 11 hores davant del Palau 
de la Virreina, es portarà a 
terme l’acció floral Una flor, 
un desig, en la que, per cin-
què any consecutiu, es con-
vida als ciutadans a diposi-
tar una flor en una peça tei-
xida amb vímet amb forma 
de cargolera, un cistell típi-
cament català. Es col·locaran 
gairebé 4.000 roses de co-
lors variats, coincidint amb la 
celebració de la diada de la 
Mare de Déu del Roser i 
l’ofrena floral a la verge. A les 
12 hores es farà una xocola-
tada popular davant del  
Cafè de l’Òpera.

NO TAN 
PETITS

La Rambla s’omple de flors fins al  
12 d’octubre amb La Festa del Roser 

A
C

N

@NEM-HI

PETITS GRANS 

TINGUES 
EN COMPTE
ENRIC MONTEFUSCO. 
El Teatrino del Conser-
vatori del Liceu acull el 
concert del primer disc 
en solitari de l’artista, 
Meridiana (La Rambla, 
51; Diumenge 8 a partir 
de les 19 hores; cal 
inscripció prèvia al 
telèfon 93 317 29 40). 

RAMBLISTA D’HONOR. 
Lliurament en un acte 
institucional al Saló de 
Cent de l’Ajuntament, 
dimecres 18 d’octubre a 
les 18 hores.

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

 

L
’Edu, el meu millor amic, és un 
nen inquiet i molt graciós. Quan li 
apliquen un càstig a classe, perquè 
es desconcentra i fa distreure 

altres nens, ell de vegades respon, 
deixant clar que no està d’acord. Els 
mestres acaben traient-lo de classe i 
quan això es repeteix parlen amb els 
seus pares, per tal de recomanar-los 
que el portin a un psicòleg. Jo crec que 
ell es posa molt nerviós perquè no sap 
mantenir-se tan quiet com els seus 
companys. A l’escola hi ha una llei que 
li costa d’acatar: els nens i nenes han 
d’estar quiets i callats. I és clar, ell no 
pot. Jo veig que alguns mestres 
neguitegen quan no són capaços de fer 
complir aquesta llei i acaben imposant 
el seu criteri, a través d’amenaces i 
càstigs que es repeteixen en el cas de 
l’Edu, perquè no atenen al que 
realment li està passant, que no pot 
controlar la seva impulsivitat. I jo 
penso: és ell que ha de controlar-la o 
som nosaltres que l’hem d’estimar tal 
com és? Doncs bé, avui la mestra l’ha 
tornat a castigar, però ell ha decidit no 
fer-li cas i no ha marxat de classe. La 
mestra l’ha agafat en braços, però en 
comptes de fer-lo fora de classe, l’ha 
abraçat i li ha dit que ella veu que li 
està passant alguna cosa que no pot 
controlar. En veure que  la mestra s’ha 
interessat pel que li passa, ha co-
mençat a plorar, deixant la seva actitut 
reptadora i ha restat tranquil a la 
faldilla d’ella la resta del temps de 
classe. En acabar, li ha pogut explicar 
que el seu pare no suporta aquest 
neguit físic i que de vegades a més del 
càstig, li dóna alguna bufetada. Quan 
passa això, ell no se sent acceptat i sent 
que no s’estima al pare i li fa molta 
pena, i l’endemà torna a rebre càstigs, 
perquè la reacció violenta del pare no 
l’ajuda a entendre el que li està 
passant. De vegades, quan l’adult es 
capfica en fer complir el que creu que 
és inqüestionable, oblida mirar el que 
li està passant a l’altre, i es fa impossi-
ble el diàleg. La violència es produeix 
quan només hi cap el desig d’una part i 
es nega el de l’altre. Com a la classe de 
l’Eduard, sento que el temps que 
estem vivint passa per no fer canviar a 
l’altre, més aviat per estimar-lo tal com 
és i per viure la discrepància com una 
forma de créixer i de crear noves 
realitats. � 

k  
QUÈ PASSA SI... 

Es nega a obeir els 
mestres a l’escola 
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DEL 4 A L’11 D’OCTUBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 4 

ESCENA 

‘Y ME MORÍ’ EN LA SECA ESPAI 
BROSSA DE BARCELONA  

L’espectacle Y me morí està 
inspirat per la música i els contes 
mexicans relacionats amb la 
celebració de la mort. Tres morts 
acudeixen a un cabaret provincià 
per explicar la recta final de les 
seves vides. BARCELONA. La Seca 
Espai Brossa. Flassaders, 40. Del 4 al 29 
d’octubre. De dimecres a dissabte a les 
20 hores i diumenge a les 18 hores. Preus: 
10 euros (dimecres i dijous) i 17 euros 
(divendres, dissabtes i diumenges). 
www.laseca.cat. 

DIJOUS 5 

FESTIVAL 

FIRA MEDITERRÀNIA  
DE MANRESA  

La vintena edició de la Fira 
Mediterrània de Manresa aplega 
diferents arts, des de les visuals 
al circ, la dansa, les exposicions, 
la música, la narració oral i el 
teatre. Oferirà des d’espectacles 
de petit format a grans produc-
cions i també de carrer, tant per 
a públic adult com familiar. 
MANRESA. Del 5 al 8 d’octubre. 
www.firamediterrania.cat. 

MÚSICA  

CONCERT SOLIDARI  
PER L’ALZHEIMER AMB LA 
JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DE BARCELONA (JOSB) 
La Jove Orquestra Simfònica de 
Barcelona (JOSB), fundada l’any 
2015 sota la direcció artística de 
Carlos Checa, protagonitza un 
concert solidari per l’Alzheimer al 
Palau de la Música Catalana 
organitzat per l’AFAB (Associació 
de Familiars de Malalts d’Alzhei-
mer de Barcelona) sota el lema 30 
anys al costat de les famílies amb 
Alzheimer. BARCELONA. Dia 5 
d’octubre. A les 21 hores. Carrer Palau de 
la Música, 4. www.afab-bcn.org. 

DIVENDRES 6 

MÚSICA  

ACTUACIÓ DE MAIKA  
MAKOVSKI 
L’artista presenta al Teatre 
Conservatori de Manresa 
CarMenKa, un projecte musical 
amb el què Maika Makovski 
excava en els seus orígens 

sanguinis mitjançant la música. 
Macedònia és el país del seu 
pare, pel que la música balcànica 
està molt present en aquest 
espectacle biogràfic de la 
cantant. La seva mare, d’origen 
andalús, més la seva infantesa a 
les Illes Balears completen 
aquest viatge emocional de 
Makovski que presenta amb un 

conjunt instrumental amb 
destacats músics nacionals i 
especialistes en la tradició 
folclòrica macedònia i andalusa. 
MANRESA. Teatre Conservatori. Carrer 
Mestre Blanch, 4. Preus: 10 i 22 euros. 
Més informació:   
www.conservatori-manresa.cat. 

DISSABTE 7 

FIRA 

25A FIRA DEL PRÉSSEC 
DE PINYANA 

Diversos espais de la població 
d’Alfarràs, a la comarca del 
Segrià, acullen una exposició de 
préssec de Pinyana així com una 
mostra d’automoció, de ma-
quinària agrícola i de comerç. 
ALFARRÀS. Dies 7 i 8 d’octubre. Més 
informació: http://ajuntamentalfarras.cat. 

DIUMENGE 8  

FIRA 

29A FIRA DEL TORRÓ I LA 
XOCOCALTA A LA PEDRA 

El pavelló firal d’Agramunt 
organitza els pròxims dies 7 i 8 
d’octubre una fira multisectorial 
al voltant de l’elaboració del 
torró d’Agramunt i la xocolata a 
la pedra, productes típics de la 
vila d’Agramunt, amb la finalitat 
de la seva promoció entre els 
assistents. Es podrà gaudir en 
directe de La Cuita o elaboració 
tradicional del Torró d’Agramunt 
i veure com es juga a Lo Catxo, el 
peculiar joc de cartes que 
practicaven antigament els 
torronaires per fires i mercats. 
AGRAMUNT. Dies 7 i 8 d’octubre. De les 
10 a les 21 hores. Més informació:  
http://agramunt.ddl.net. 

DILLUNS 9 

ART 

FESTIVAL LEM DE MÚSICA 
EXPERIMENTAL A GRÀCIA 

Les darreres novetats de la 
músic experimental es donen 

cita fins al 28 d’octubre al barri 
de Gràcia, dins del Festival de 
Música Experimental LEM. El 
certamen celebra la seva edició 
número 22, coincidint amb el 
124è aniversari del naixement de 
la Patafísica, una ciència de 
l’humor, el misteri i el joc. 
BARCELONA. Diversos indrets del barri 
de Gràcia. Fins al 28 d’octubre. Més 
informació: https://lemfesti-
val.wordpress.com. 

DIMARTS 10 

ART 

‘LA REVOLUCIÓ NEOLÍTICA: 
LA DRAGA, EL POBLAT  
DELS PRODIGIS’  

Fa uns 7.400 anys, un grups 
d’agricultors i ramaders pre-
històrics es van assentar a la 
vora de l’estany de Banyoles, 
esdevenint el poblat neolític més 
important a Catalunya. El Museu 
d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC)  ho explica a l’exposició 
La revolució neolítica: La Draga, 
el poblat dels prodigis.  
BARCELONA. Museu d’Arqueologia de 
Catalunya (MAC Barcelona). Pg. de Santa 
Madrona, 39-41. Parc de Montjuïc. De 
dimarts a dissabtes de 09.30 a 19 hores; 
Diumenges i festius: de 10 a 14.30 hores. 
Més informació: www.mac.cat. 

DIMECRES 11 

ESCENA  

ESPECTACLE ‘PARADISE’ 

El teatre Poliorama estrena l’11 
d’octubre l’espectacle Paradise, 
que explica tres històries que 
succeeixen en l’habitació d’un 
prostíbul. Cinc actors interpreten 
nou personatges a la recerca del 
seu paradís perdut en una 
comèdia amb tocs de drama i 
amb la Veroshka com a narrado-
ra i còmplice de l’espectador. 
BARCELONA. Teatre Poliorama. La 
Rambla, 115. De l’11 d’octubre al 5 de 
novembre. Més informació: www.teatre-
poliorama.com. 

CASA GOLFERICHS. Pau 
Figueres en concert. 
Dimecres 4 d’octubre 
(19h). Gratuït amb 
reserva #fmesqeixample 
@paufigueresgtr 

@ccgolferichs 
XERRADA. El Casal de 
Joves Can Ricart acull 
dijous 5 d’octubre una 
xerrada sobre les 
cooperatives 

d’habitatge. 
@Bcn_SantMarti   
MOSTRA FOTOGRÀFICA. 
A partir del 3 d’octubre, 
el @CCVallvidrera acull 
l’exposició fotogràfica 

‘Collserola 6 mirades’. No 
us la perdeu!! 
@Bcn_SSTG   
MICROPOESIA. 
El 6, 7 i 8 d’octubre, 
#micropoesia i #música 

#electrònica a 
l’@anticteatre amb 
@AjoMicropoetisa i  
@juditfarres 
@bcncultura  
ESTERRI D’ÀNEU. Saps 

què són les Jornades 
per l’excel.lència 
d’#esterridàneu? El 7 
d’octubre celebrem la 
nostra 4a edició.  
@JornadaMuntanya

RECOMANAT  
A LES XARXES

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

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

@NEM-HI

TRANSPORT PÚBLIC 
FESTA MAJOR ESQUERRA DE L’EIXAMPLE. Fins al 8 
d’octubre. Pots arribar-hi amb: Bus: les línies H8, H10, 
H12, V7, V11, V13, 20, 27, 32, 37, 41, 54, 59, 63, 66, 67 i 68 t’hi 
apropen. Metro: baixant a les estacions Espanya (L1/L3), 
Rocafort (L1), Urgell (L1), Tarragona (L3), Entença (L5) i 
Hospital Clínic (L5). FESTA MAJOR  DE SARRIÀ. Fins al 8 
d’octubre. Pots arribar on tenen lloc els actes de la Festa 
Major de Sarrià amb: Bus: les línies H4, V3, V7, 34, 66, 68, 

75 (no circula dissabtes ni diumenges) i 130 t’hi apropen. 
FESTA MAJOR  DE LES CORTS. Fins al 8 d’octubre. Pots 
arribar on tenen lloc els actes de la Festa Major de les 
Corts amb: Bus: les línies D20, H6, H8, H10, V3, V7, 6, 7, 33, 
34, 50, 54, 57, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 70 (no circula el diu-
menge), 75 (no circula dissabte ni diumenge), 78 i 113 t’hi 
apropen. Metro: baixant a les estacions Zona Univer-
sitària (L3/L9Sud), Maria Cristina (L3), Palau Reial (L3), 
Les Corts (L3) i Collblanc (L5/L9Sud).
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‘LA CALAVERA DE CONNEMARA’ 

La Villarroel estrena temporada escènica amb una comèdia 
negra de l’irlandès Martin McDonagh, La calavera de Connemara, 
dirigida per Iván Morales. L’acció es desenvolupa a una zona 
rural de l’oest d’Irlanda. Mick ha de desenterrar els cadàvers 
enterrats al cementeri però enguany s’hauran d’exhumar les 
restes d’OOna, i els rumors sobre la implicació involuntària de 
Mick en la seva mort es tornen a revifar. BARCELONA. La Villarroel. 
Villarroel, 87. Dimarts, dimecres i dijous a les 20.30 hores, divendres a les 21 
hores, dissabtes a les 18 i a les 21 hores, diumenges a les 18.30 hores. Preus: de 24 
a 28 euros. www.villarroel.cat.
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