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CAP DE  
SETMANA 

IBÈRIC 
Els 23 jaciments que formen part de la Ruta dels Ibers a Catalunya 
obren els pròxims dissabte i diumenge, per un cop a l’any, les seves 
portes per organitzar un munt d’activitats gratuïtes per a tothom

Nens participant d’una 
activitat arqueològica del 

Cap de Setmana Ibèric. MUSEU 

D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA (MAC)
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PILAR MAURELL 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20m 
Aquesta setmana marxem 
de ruta en un viatge a tra-
vés dels segles per tota Cata-
lunya. Descobrirem el món 
dels ibers però, sobretot, què 
bevien, com ho produïen, 
com emmagatzemaven les 
begudes o com les transpor-
taven. Perquè els propers 14 
i 15 d’octubre se celebra el 
17è Cap de Setmana Ibèric 
de la Ruta dels Ibers, l’únic 
de l’any en què els 23 jaci-
ments que formen part de la 
ruta obren les seves portes 
i organitzen un munt d’acti-
vitats gratuïtes.  

Aquest any, el tema triat és 
la beguda, i us proposen vi-
sites teatralitzades, tallers i 
cates relacionats amb 
aquest àmbit específic de 
la història d’aquest poble 

antic. Una bona ocasió per 
brindar pels ibers. 

ULLASTRET 
VISITA TEATRALITZADA. Si co-
mencem pel Baix Empordà i 
La Selva, on vivien els indi-
gets, podreu fer una visita tea-
tralitzada a la ciutat ibèrica 
d’Ullastret i al poblat iber de 
Sant Sebastià de la Guarda 
(Palafrugell), acompanyats 
del comerciant Abadutiker 
que us ensenyarà llocs i objec-
tes vinculats amb l’emmagat-
zematge i el consum de la cer-
vesa i el vi. 

LLORET DE MAR 
PORTES OBERTES. A Lloret de 
Mar, un altre dels assenta-
ments indigets, hi ha jornades 
de portes obertes al Puig de 

Castellet, al Centre d’Interpre-
tació dels Ibers de Can Sara-
gossa i al Turó Rodó, recent-
ment inaugurat. També a Pa-
lamós s’hi van instal·lar els 
indigets, on al segle VI a. C. 
van bastir un poblat aprofi-
tant les immillorables condi-
cions de control i defensa que 
oferia: el Castell. Allà tindreu 
l’oportunitat de fer un tastet 
d’hidromel, una beguda molt 
apreciada pels ibers, durant 
una visita teatralitzada al Cas-
tell de Palamós que co-
mençarà al poblat de Sant Se-
bastià de la Guarda. 

CERDANYOLA 
DEL VALLÈS 
DIFERENTS ACTIVITATS. I de les 
terres dels indigets anem fins 
a la dels laietans, exactament 

ELS IBERS 
CELEBREN EL SEU 
CAP DE SETMANA 
El jaciments de tota Catalunya 
obren les seves portes i ofereixen 
diferents activitats gratuïtes  

EN RUTA
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IBERS A LLEIDA 
A Lleida hi ha dos poblats on 
van viure els ilergets: La 
Fortalesa dels Vilars, a 
Arbeca, i El Molí d’Espígol, a 
Tornabous. En coneixereu la 
història amb visites guiades 
a càrrec de l’equip 
d’arqueòlegs, degustacions 
de vi i cervesa, i xerrades.  

� � � 

ELS JACIMENTS D’OSONA 
A Osona, podeu anar fins als 
Estinclells (Verdú) per provar 
l’hidromel i descobrir com era 

una premsa d’oli fa més de 
2000 anys. També a la 
Fortificació Ibèrica del 
Montgròs, al Brull, us 
convidaran a un tast de vi i 
cervesa, i podreu fer una visita 
teatralitzada acompanyats 
d’un soldat i una camperola 
ibèrica, que us explicaran els 
secrets que amaga el 
jaciment. Al Casol de 
Puigcastellet, a Folgueroles, 
també a Osona, us convidaran 
a un tast ibèric; i a L’Esquerda, 
a Roda de Ter, hi haurà 
xerrades, tastets de vins, i jocs 
i contes per als nens. 
Trobareu tota la informació 
del Cap de Setmana Ibèric a la 
web del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya: www.mac.cat.  

� � �

a Cerdanyola del Vallès per vi-
sitar Ca n’Oliver i el seu museu 
durant les jornades de por-
tes obertes que s’hi realitzen. 
També hi haurà activitats in-
fantils i una visita temàtica a 
l’exposició permanent Beure 
vi i cervesa, amb un tast de vi. 
Al mateix espai us ensenyaran 
a fer àmfores i recipients, o a 
conèixer les herbes que s’uti-
litzaven per fer beuratges. A 
més, s’hi fa una visita guiada 
per l’àrea d’excavació amb 
Joan Francès, director dels 
treballs i del museu; o podeu 
optar per un recorregut pels 
magatzems del museu on 
veureu objectes de diferents 
èpoques relacionats amb la vi-
ticultura. A banda, descobri-
reu com es comunicaven en-
tre ells els laietans de diferents 
poblats, amb l’activitat Els po-
blats laietans se saluden. Es 
tracta d’un joc de miralls que 
us posarà en contacte amb els 
jaciments del Puig Castellar, 
de Santa Coloma de Grame-
net, i Les Maleses, de Montca-
da i Reixac. 

SANTA COLOMA 
TALLERS I JOCS. Precisament 
a Santa Coloma, el diumen-
ge s’hi fa una activitat fami-
liar, a partir de les 11h: Reci-
pients i begudes, amb tallers, 
escenificacions i jocs. Tam-
bé aprofundireu en la història 
dels ibers del Puig Castellar, 
amb les visites guiades per 
descobrir el jaciment i els cos-
tums dels seus pobladors. A 
més, al migdia es farà un Tast 
ibèric, amb una degustació de 
productes de fa 2.300 anys. 

Al Baix Montseny també s’hi 
van assentar els ibers, que ens 
van deixar la seva petja al Puig 
del Castell, a Cànoves i Sama-
lús. Durant tot el dissabte, el 
podreu descobrir amb una vi-
sita teatralitzada a càrrec 
d’uns antics habitants de la 
ciutat de Lauro. Allà conei-
xereu un dels béns més apre-
ciats del poble, el vi de Lau-
ro, i tastareu productes ibèrics 
elaborats seguint un antiquís-
sim receptari.  

OLÈRDOLA 
LES FONTS D’AIGUA. Olèrdola és 
el següent punt del nostre re-
corregut a la recerca dels 
ibers. Allà hi vivien els cesse-
tans i fou en aquesta mun-
tanya on van tenir lloc els pri-
mers enfrontaments entre els 
romans i els cartaginesos, se-
gons els autors clàssics. De fet, 
la muntanya d’Olèrdola ha es-
tat un enclavament estratègic 
amb assentaments des de 
l’edat del bronze. Durant el 
cap de setmana s’hi fa una jor-
nada de portes obertes i hi 
descobrireu Les fonts d’aigua 
del castell d’Olèrdola, una vi-

sita guiada per conèixer com 
els habitants d’aquesta ciu-
tat podien resistir un setge. 
També a la Ciutadella de Ca-
lafell s’hi van instal·lar els 
cessetans i allà us ensenyaran 
tot el procés del vi: de la pro-
ducció a la comercialització i 
el consum; i podreu fer una 
aixafada de raïm en una 
premsa experimental. 

TIVISSA I 
SANT MIQUEL 
FIRA DEL VI. Ja a l’Alt Penedès, 
arribem a la Font de la Canya, 
a Avinyonet del Penedès, per 
visitar el jaciment de la mà de 
l’equip d’arqueologia i brindar 
pels ibers amb una copa de vi; 
les mateixes activitats que 
s’han programat al jaciment 
de Darró, situat a Vilanova i la 
Geltrú.  

En el nostre viatge cap al sud, 
arribem al Castellet de Banyo-
les, a Tivissa, on ens esperen 
els ilercavons, que controla-
ven el tram final del riu Ebre, 
per mostrar-nos el jaciment 
amb visites guiades i activitats 
infantils. Mentre que a Sant 
Miquel, a Vinebre, ens propo-
sen la Fira del vimblanc, un 
aparador del vi fet amb raïm 
estès al sol un cop veremat, 
que s’ha d’anar pansint. A 
més, el diumenge, un iber i un 
romà explicaran com es feia el 
vi en el seu temps, mostrant 
les restes de premsa i trulls del 
jaciment.  

ALCANAR 
MERCAT IBÈRIC. Trobarem més 
ilercavons a La Moleta del Re-
mei, a Alcanar, on es celebra 
el Mercat Ibèric, amb activi-
tats, tallers, demostracions i 
música en viu al nucli antic. 
I a Coll del Moro, Gandesa, 
us convidaran a fer una visi-
ta guiada al poblat fortificat i 
a la necròpolis. A banda, tam-
bé s’hi fa un taller d’elabora-
ció i comerç del vi a l’època 
ibèrica i un tast de vins. 

Els ibers també es van ins-
tal·lar a la comarca del Bages, 
al Cogulló (Sallent) i al Caste-
llot (Bolvir). En aquests dos ja-
ciments, durant tot el cap de 
setmana, s’hi realitzen visites 
guiades i tallers familiars, con-
ferències i cates de vi. Tot un 
cap de setmana per conèixer 
millor els nostres avantpassats 
i brindar pel seu llegat. � 

*    OCIpèdia

23 
jaciments ibèrics són els que 
hi ha a Catalunya, datats entre 
el segle VI i el segle I a.C. 

A la plana anterior, una visita teatralitzada a Puig Castellar, a Santa 
Coloma de Gramenet. En aquesta pàgina, a dalt, una reconstrucció 
històrica a Puig Castellar. Sobre aquestes línies, una escenificació al 
Castell, a Palamós. MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 
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*    OCIpèdia

LÚREX 
És una fibra 
tèxtil sintètica, 
elàstica i 
brillant, 
formada per fil 
d’alumini 
recobert d’una 
làmina 
transparent de 
plàstic de 
diferents 
colors. S’utilitza, 
generalment, 
per fabricar 
teixits per a 
peces de vestir. 
Va ser molt 
popular a la 
moda dels 70 i 
els 80. 

On the Garage. 
Estàs de pas, estàs a 
punt de canviar de 
casa o vols desfer-te 
d’objectes? Cerques 
articles originals i 
amb personalitat? 
Gràcies a la col·labo-
ració del Grup l’Ove-
lla Negra, el proper 
diumenge 15 d’octu-
bre podràs reviure 
els famosos garage 
sale dels Estats 

Units. A On the Gara-
ge trobareu una àm-
plia varietat de pro-
ductes de segona 
mà, alguna raresa 
vintage, artesania no 
professional, mobles, 
col·leccionisme... Tot 
això i molt més als 

més dels 100 exposi-
tors que conviuen 
sota el leitmotiv de 
reutilitzar és la millor 
manera de reciclar. A 
més a més, el mercat 
celebra el seu 5è ani-
versari!  Més informa-
ció: @onthegarage.

AGENDA 

INICIACIÓ A LA COSTURA 
LANTOKI. T’ensenyaran com usar 
la màquina de cosir, com enfilar-la, 
provar les seves diferents fun-
cions i practicar les primeres pun-
tades. Per posar en pràctica 
aquests coneixements de confec-
ció, cada alumne realitzarà un 
exercici pràctic consistent a ela-
borar una bossa de cotó. Dissabte 14 
d’octubre. C/ Doctor Dou 15, Barcelona. 
www.lantoki.es. 

LLUM D’ORIGAMI  
LAVIU. Realitzaràs una introduc-
ció a l’origami on aprendràs les 
nocions bàsiques del plegat de 
paper per així reconèixer en plan-
tilles, experimentar i poder arribar 
a crear les teves pròpies figures 
geomètriques. No són necessaris 
coneixements previs. Material in-
clòs. Dissabte 14 d’octubre. C/ Cuba 3, 
Barcelona. www.laviuestudio.com. 

JOIERIA PAPER SKETCH 
TAVERNA & VALDIVIA. En 
aquest taller aprendràs com utilit-
zar el paper com a material base 
per crear originals peces de biju-
teria i, en aquesta ocasió, també 
com decorar-les amb retoladors i 
la tècnica del sketch esbós. Els 
materials que utilitzaràs provenen 
dels mons de l’enquadernació, el 
scrapbooking i la bijuteria. Dissabte 
14 d’octubre. C/ Còrsega 81, Barcelona. 
www.tavernavaldivia.com. 

MINI ÀLBUM SCRAPBOOKING 
ALFIL.BE CLOT. Vols crear un 
preciós mini àlbum de fotografies 
amb els teus records del passat 
estiu? En aquest taller t’ensenya-
ran a crear una estructura des de 
zero amb brads utilitzant els pa-
pers Happy Place, descobriràs 
com fer un bonic cosit al llom i om-
pliràs l’interior amb butxaques i 
tags. Dimarts 17 d’octubre. C/ Xifré 59, 
Barcelona. www.alfil.be. 

FLORS EN GERRO 
MARIA FONDEVILA FLORAL EX-
PERIENCES. Realitzaràs un bonic 
gerro amb flors de temporada per 
decorar qualsevol espai de casa 
teva o per regalar. Per a l’arranja-
ment floral utilitzaràs colors, flors 
i diferents materials característics 
de la tardor. No són necessaris co-
neixements previs i cada alumne 
es podrà emportar el seu treball. 
Dijous 19 d’octubre. C/ Bertrán 127, Barce-
lona. http://mariafondevila.com. 

INICIACIÓ AL CROCHET 
THE STUDIO ATELIER. En aquest 
taller que s’imparteix al carrer 
Sant Delfí aprendràs des de zero a 
teixir un cistell a crochet amb cor-
da rústica, ideal per a decorar 
qualsevol racó de la casa. Malgrat 
la duresa del material emprat, 
aprendràs a teixir l’anell màgic i 
punt baix i, finalment, decoraràs el 
cistell amb plomes. Dilluns 16 d’octu-
bre. C/ Sant Delfí 9, Barcelona. http://thes-
tudioatelier.com. 

UN MERCAT 

 

85a Fira de Tardor a 
Navàs. Són moments 
de començar a fer ca-
liu, de llar de foc, el 
passeig ple de fulles i 
la canalla jugant al 
carrer. Dins d’aquests 
paisatges màgics i 
únics de la tardor, a 
Navàs organitzen ca-
da any una fira que ja 
forma part de la seva 
tradició local. Un es-
deveniment que 

aposta per la proxi-
mitat, l’ecologia i les 
artesanies del muni-
cipi. Els productors 
de la fira acosten els 
seus projectes per 
honorar a les genera-
cions que han con-
servat les seves arte-
sanies i la seva cultu-
ra. Durant aquest cap 
de setmana podreu 
trobar des d’exposi-
cions de pintura fins 
a tallers de costura o 
de fusta o, fins i tot, la 
XXII trobada de pun-
taires. I el diumenge 
15 d’octubre no pots 
perdre’t la infinitat 
de parades de la 
XXXVI fira d’artesa-
nia!  Més informació: 
www.navas.cat. 

UNA FIRA

FET A MÀ

Necessitem 
Si volem fer aquest clauer 
amb borles haurem de tenir: 
madeixes de colors diferents 
(nosaltres hem triat una gro-
ga i una vermella), tisores i 
una anella.

Enrotllem 
Agafem la madeixa vermella, 
tallem un parell de brins 
d’uns 10 cm i els reservem. 
Ara enrotllem, a poc a poc, la 
resta de madeixa al voltant 
de tres dits. 
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Posem l’anella 
Fem una trena amb els ex-
trems del bri i, abans de fi-
nalitzar, introduïm l’anella i 
fem un nus ben fort. Amb les 
tisores tallem el fil sobrant 
per polir.

Finalitzem 
Tallem la base i polim els fils 
per igualar. Repetim el pro-
cés amb la madeixa groga. 
També podem fer borles per 
ornamentar polseres, colla-
rets o bosses.  

Nuem 
A continuació, retirem el fil 
dels dits i passem, pel mig, 
un dels brins que hem reser-
vat anteriorment. Amb 
aquest bri, fem un nus per 
subjectar la madeixa.

CLAUER AMB 
DUES BORLES 
Coneixes l’última tendència? Les borles de 
fil o tassels són aquells petits però grans 
detalls que complementaran els nostres 
accessoris d’aquesta temporada. 
DIANA RODRÍGUEZ 

Lliguem 
Agafem l’altre bri reservat, el 
passem per sota de la ma-
deixa i fem un nus. Enrotllem 
un dels extrems i fem, de 
nou, un nus amb l’altre ex-
trem. Tallem.

5
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PAS A PAS
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LA BOTIGA...
CAN LUC, FROMAGERIE  

Més espai per formatges. Més espai i més 
referències de formatges per a un dels lo-
cals que des de fa anys és cita obligada pels 
més formatgers al barri de Gracia. Can Luc 
amplia ara les seves instal·lacions per acollir 
un assortiment de fins a 150 varietats fran-
ceses, europees i catalans. El comte de 18 
mesos –ens explica Luc, un autèntic apas-
sionat dels formatges des de la seva infan-
tesa- és l’especialitat de la casa i el més de-
manat pels clients habituals, però res com 
deixar-se guiar per ell per descobrir algun 
nou tipus o muntar una taula de formatges 
per portar. Vins, xampany i productes pen-
sats per acompanyar el formatge compo-
nen la renovada i ampliada oferta d’aquesta 
fromagerie tradicional que, a més, ofereix 
cada setmana un formatge a un preu molt 
ajustat. A més ofereixen assessorament 

personal sobre la millor manera de presen-
tar una taula de formatges amb més de 150 
referències d’espcialitats de tot el món. Pro-
posta: Una oferta ampliada amb vins, cava, champán i 
productes pensats pera acompanyar el formatge  
Adreça: Berga, 4 Telèfon: 93 007 47 83 Pàgina web: 
www.canluc.es

ARROSSOS, ORIGENS, CURIOSITATS I ...

ELS LLIBRES...

... Receptes. Seguim parlant d’arrossos 
amb un nom propi en aquest món de la cui-
na i la restauració. O dos, millor dit: Quim 
Marqués i el restaurant Suquet de l’Almirall 
de la Barceloneta. El xef ha reunit tots els 
seus coneixements i experiència al voltant 
del món de l’arròs en el llibre ‘Arrossos. Orí-
gens, Curiositats i Receptes’, amb una 
màxima que l’autor agafa de l’arrossaire del 
Delta de l’Ebre, Salvador Gómez: «l’arròs és 
l’aliment que més gana apaga al món». Un 
recorregut per un dels ingredients fetitxe 
de la cuina mediterrània i de Quim Mar-
quès, que desgrana les diferents varietats 
d’aquest producte, així com les aplicacions 
en desenes de receptes en les quals, per 
descomptat, l’arròs és el protagonista. Im-
prescindible per a la biblioteca dels amants 
dels arrossos de la casa.

EL MES 
MORAT

Aquest mes d’octubre el restaurant 
peruà Boga es transforma per celebrar 
una de les festivitats més importants 
del país: el mes morat. Una gran 
oportunitat per degustar de la mà del 
xef Pablo Ortega els plats tradicionals 
d’aquesta època, en els quals les 
receptes criolles adquireixen un gran 
protagonisme, tant en la carta com en el 
menú de cada migdia. El cau cau de 
marisc, els antichuchos, el tacu tacu i 
els dolços tradicionals arriben acom-
panyats, per descomptat, de chicha 
morado durant aquest mes morat. 

TOTORA 

Proposta: Cuina i 
ritmes criolls durant 

aquest mes d’octubre.  

Adreça: Còrsega, 235  

Telèfon: 93 667 43 72   

Pàgina web: 
www.totorabcn.com  

Preu mitjà: 30 euros

EL MILLOR 
CROISSANT

PRAT CAN 
CARRIEL 

Proposta: Guanyador 
del concurs del millor 

croissant artesà.  

Adreça: Bac de Roda, 
15 (Roda de Ter)  

Telèfon: 93 854 00 81   

Pàgina Facebook: 
@cancarriel 

ARROSSOS 
I MOLT MÉS

MANÀ 75º 

Proposta: Una 
interessant posada 
al dia dels arrossos i 

la cuina marinera.  

Adreça: Passeig 
Joan de Borbó, 101  

Telèfon: 938326415 

Pàgina web: 
www.mana75.es  

Preu mitjà: 40 euros

Els amants de la paella tenen un nou 
restaurant de referència en el mapa 
de la ciutat: Manà 75º. Després d’aquest 
curiós nom i situat al final de les platges 
de Barcelona -darrere de l’icònic hotel 
W- aquest local i la seva gran varietat 
d’arrossos, fins a una dotzena, promet 
fer parlar. D’estil modern i internacional, 
i allunyat de la clàssica imatge dels res-
taurants mariners consagrats a l’arròs, 

Manà 75º compta amb 
una espectacular barra 
en la qual poden cui-
nar-se simultàniament 
i a la vista més d’una 

desena paelles. Arrossos per a tots els 
gustos, literalment: des de les tradi-
cionals paelles, a la de verdures, bo-
lets i foie, o l’exòtica i exclusiva amb ca-
viar i petxines de pelegrí. A la llarga car-
ta –cap tenir molt en compte el seu 
cuidat disseny- també podem trobar ta-
pes clàssiques i plats tan recomanables 
com el turbot,  fish&xips o uns musc-
los a la japonesa que poden ser un gran 
entrant abans dels arrossos.

Un local d’estil modern i 
internacional que ofereix una 

gran varietat d’arrossos. Val la 
pena reservar-se per les postres

TASTETS
GRAN VARIETAT 
D’ARROSSOS. 
Però també gran 
varietat de tapes 
a la carta del 
Manà 75º amb 
picades d’ullet a 
la cuina interna-
cional i asiàtica. 

SINGAPUR DAY. 
Un potent chilli 
crab mereix en si 
mateix la visita. 
Servei clàssic i 
atent, taules 
també pensades 
per a grups o 
famílies, racions 
per compartir i un 
preu ajustat per a 
la zona i el menú.

M
A

N
À

 7
5º

PARADA I FONDA Per Iker Morán / La Gulateca

Ja hi ha guanyador per al concurs anual 
amb el qual el Gremi de Pastisseria de 
Barcelona busca el millor croissant artesà 
de mantega d’Espanya. Un certamen que 
ja arribat a la seva desena edició i en el 
qual Gil Prat, de la pastisseria Prat Ca 
Carriel de Roda de Ter (Barcelona) s’ha 
imposat entre els més de 50 participants. 
El gust, l’alveolada, la pasta de full, i el 
color han estat alguns dels punts forts en 
els quals s’ha fixat el jurat per triar el 
croissant d’aquesta pastisseria, fundada 
en 1900 pels besavis del guanyador i per 
la qual han passat ja quatre generacions.
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Cor infantil interactiu. El jove 
barber de Sevilla inaugura la 
temporada 2017-18 del Petit Li-
ceu i introdueix els més joves 
al món de l’òpera. Els nens i ne-
nes del públic seran els prota-
gonistes d’aquest espectacle i 
formaran un cor infantil des de 
les seves butaques, interpre-
tant les principals àries del re-

pertori del muntatge familiar. 
La producció del compositor 
Gioachino Rossini incorpora 
les melodies còmiques de Don 
Bartolo i del malvat professor 
de música Don Basilio. El bar-
ber Figaro anirà cantant i des-
tapant els draps que amaguen 
els objectes de la seva  
barberia. 

‘EL JOVE BARBER 
DE SEVILLA’ 

Proposta: Espectacle 
inaugural de la nova 

temporada 2017-2018 
del Petit Liceu.  

On: La Rambla, 51. 

Quan: Dies 15, 21, 28 i 
29 d’octubre. 

Web: www.liceubarce-
lona.cat. 

Preu: de 10 a 15 euros 
(sessió del dia 15  

a les 11 hores).

@NEM-HI

PETITS

Festival Temporada Alta de Gi-
rona. El certamen inaugura avui. 
11 d’octubre, la seva 26a edició 
amb el muntatge clàssic Nit de 
Reis de William Shakespeare, en 
versió d’una companyia russa 
Cheek by Jowl dirigida pel drama-
turg irlandès Declan Donnellan. 
La confusió de gèneres i el canvi 
de sexe són dos dels eixos d’una 

comèdia que parla de la identitat i 
de l’amor. Al muntatge, posar-se a 
la pell d’una dona ha estat el repte 
més gran per a tots els actors que 
hi participen. Aquest festival 
manté la seva aposta per l’autoria 
catalana i presenta 26 propostes 
de dramaturgs del país així com la 
setena edició del Torneig de 
 Dramatúrgia.

‘NIT DE REIS’ 

Proposta: El clàssic de 
Shakespeare inaugura 

el Temporada Alta.  

On: Girona. 

Quan: de l’11 d’octubre 
al 20 de desembre. 

Pàgina web: 
www.temporada-al-

ta.net. 

Preu: diversos preus.

GRANS

‘TERRA DE 
SOMNIS’ 

Proposta: 80 
fotografies de la 

regió d’Anantapur de 
Cristina García 

Rodero. 

On: CaixaFòrum 
Girona. 

Quan: Fins al 8 de 
gener del 2018. 

Web: caixaforum.es. 

Preu: Entrada 
gratuïta.

NO TAN 
PETITS

La seu de CaixaFòrum a Girona 
exhibeix la mirada de la fotògra-
fa Cristina García Rodero sobre 
l’Índia més rural a partir de 80 
acolorides imatges de l’autora. 
Terra de somnis retrata la vida 
quotidiana de la zona d’Ananta-
pur, al sud-est de l’Índia, una de 
les més pobres del país asiàtic i 
la mateixa en la qual treballa 
la Fundació Vicente Ferrer des 
de l’any 1969.  Anantapur perta-
ny a Andhra Pradesh, on l’auto-
ra va passar 45 dies extraient 
l’essència de la localitat, la qual 
va qualificar de «gens fotogèni-
ca». Rodero assegura que es va 
trobar amb una ciutat horrible, 
sense llum i on tot era difícil. 

Amb l’ajuda de la fundació i de 
la gent aquesta situació va can-
viar per a la fotògrafa. Els veïns 
que protagonitzen els retrats 
d’aquesta mostra destaquen pel 
seu ball de colors, textures i ros-
tres femenins. Les dones, de fet, 
són les protagonistes d’aquest 
relat visual en el qual la fotògra-
fa intenta, en paraules seves, 
«mostrar la realitat de la gent 
sense ofendre als propis foto-
grafiats ni a les persones que 
contemplen la imatge». Les do-
nes són un pilar fonamental, 
de fet, de la transformació i evo-
lució d’aquesta àrea oblidada de 
l’Índia.Entre totes les manifes-
tacions del dia a dia d’Ananta-

pur, Rodero es va decantar per 
alguns rites concrets. «Els casa-
ments eren els meus esdeve-
niments preferits, vaig colar-me 
almenys en set i vaig fer fotos 
als nuvis, als convidats, als so-
gres, a tothom. I per això va ser 

una núvia la que vaig escollir 
per il·lustrar l’exposició», ha ex-
plicat. L’exposició es pot visi-
tar de dilluns a dissabte de 10 
a 20 hores i els diumenges i fes-
tius de les 11 a les 14 hores a la 
Fontana d’Or de Girona.

La vida quotidiana de l’Índia rural amb els 
ulls de la fotògrafa Cristina García Rodero

TINGUES 
EN COMPTE
MULTI PREMIADA. 
Cristina García Rodero 
(Puertollano, 1949) ha 
estat la primera espanyo-
la que ha treballat per 
l’agència fotoperiodística 
Magnum i ha estat 
premiada amb el World 
Press Photo 1993, el 
Premi Nacional de 
Fotografia 1996, el 
Fotopress 1997, el 
PhotoEspaña 2000 i 
2017, el Godó de 
Fotoperiodisme 2000 i la 
Medalla d’Or al Mèrit de 
les Belles Arts 2005.
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DE L’11 AL 18 D’OCTUBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 11 

CONCERT 

MARC GRAU JR A SIDECAR 

El cantautor presenta el seu primer 
treball en solitari, Summer Wildfire, 
en què adopta l’apel·latiu de JR 
(Junior) com a homenatge i alhora 
distanciament. BARCELONA. Plaça 
Reial, 7. Dia 11 d’octubre a partir de les 21 
hores. Preu: 12 euros. www.sidecarfactory-
club.com.  

FIRA 

VI EDICIÓ DE L’OKTOBERFEST  
A BARCELONA 
Durant una dotzena de dies, unes 
100.000 persones podran gaudir a 
la plaça de l’Univers de Fira de 
Barcelona a Montjuïc de l’autèntica 
festa de la cervesa, a l’estil de la que 
se celebra a la ciutat alemanya de 
Munic. La inauguració de l’Oktober-
fest a Barcelona té lloc avui a partir 
de les 18 hores amb la tradicional 
cerimònia d’obertura del barril i amb 
la participació de l’actor i director 
José Corbacho i del director gerent 
de la Cambra de Comerç d’Ale-
manya per a Espanya, Walther von 
Plettenberg. BARCELONA. Plaça de 
l’Univers de Fira de Barcelona a Montjuïc. Dia 
11 d’octubre a partir de les 18 hores. 
www.oktoberfest-barcelona.es. 

DIJOUS 12 

CIÈNCIA 

QUART FESTIVAL  
D’ASTRONOMIA DEL MONTSEC 

Se celebra el quart Festival 
d’Astronomia del Montsec, on 
ciència i turisme aniran de la mà per 
tal que els visitants puguin gaudir 
d’un espectacular cel, mitjançant 
activitats de caràcter científic 
adreçades a tots els públics. El 
Festival compta amb un programa 
de concerts en directe, conta 
contes, observacions del sol i del 
cel nocturn, taller de coets i visita al 
planetari.  ÀGER. Centre d’Observació de 
l’Univers (COU). Ctra. del Coll d’Ares, s/n. Del 
12 al 15 d’octubre. www.parcastronomic.cat.  

DIVENDRES 13 

ART 

X RUTA DE L’ART A EMPÚRIES 
Art, cultura i història es despleguen 
entre el 12 i el 15 d’octubre per 
diferents indrets artístics de la vila 
de Castelló d’Empúries, a l’Alt 
Empordà..CASTELLÓ D’EMPÚRIES. Del 12 
al 15 d’octubre. www.castello.cat. 

DISSABTE 14 

CERTAMEN 

FIRA DE TARDOR A NAVÀS 
Diferents espais de la població 
bagenca de Navàs acullen del 9 al 
15 d’octubre la 85a Fira de Tardor a 
Navàs, amb la VI Mostra de 
Verema-Tastaentorn (dissabte) i la 
XXXVI Fira d’Artesania diumenge, 

així com tallers infantils, concerts, 
la XXXII Roda d’Esbarts Infantil i 
Juvenil de la Catalunya Centre, 
sardanes i moltes altres activitats. 
NAVÀS. Diferents espais. Del 9 al 15 
d’octubre. Més informació al web 
www.navas.cat. 

DIUMENGE 15 

INFANTIL 

‘L’ARBRE DE LES SABATES’ 

La companyia de teatre de titelles 
creada a Barcelona el 2009 Pea 
Green Boat presenta al Sant 
Andreu Teatre diumenge l’espec-
tacle familiar L’arbre de les 
sabates. En Tim no troba la seva 
sabata esquerra i la cerca per tot 
arreu fins que el Sr. Gris li diu que 
segurament la trobarà en un arbre 
molt especial. BARCELONA. Sant 
Andreu Teatre (SAT). Neopàtria, 54.A Dia 
15 a les 12 hores (en anglès) i a les 17.30 
hores (en català). A partir dels 3 anys. Preu:  
9,50 euros. www.sat-teatre.cat. 

FESTIVAL 

50È FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA FANTÀSTIC DE 
CATALUNYA 
El festival celebra fins aquest 
diumenge 50 edicions apostant 
pel millor cinema de gènere. La 
figura de Dràcula ha centrat 
aquesta edició. SITGES. www.sitges-
filmfestival.com.  

DILLUNS 16 

LLETRES 

TORNA MUNT DE MOTS 

El 8è Festival de Narració Oral de 
Barcelona Munt de Mots se 
celebra del 16 al 21 d’octubre amb 
més de 40 activitats entre 
espectacles per a adults, infantils, 
tallers, conferències, maratons o 
presentacions de llibres. Aquests 
actes es repartiran en més de 30 
espais diferents com ara bibliote-
ques, centres cívics, llibreries i en 
ells participaran contacontes 
d’Alemanya, el Brasil, Colòmbia, 

Cuba, Itàlia i Veneçuela a més de 
Madrid, Castella i Lleó i La Rioja. 
La inauguració del certamen té 
lloc a la sala Luz de Gas de 
Barcelona. BARCELONA. Sala Luz de 
Gas. Muntaner, 246. Dilluns 16 d’octubre a 
partir de les 20 hores. Entrada lliure. Més 
informació a la pàgina web  
www.muntdemots.org. 

DIMARTS 17 

ART 

II JORNADES DE FOTOGRAFIA 
CONTEMPORÀNIA  

La Virreina Centre de la Imatge 
organitza entre els dies 16 i 18 
d’octubre les segones Jornades de 
Fotografia Contemporània, amb 
entrada lliure i obertes a tots els 
públics. Organitza l’esdeveniment, 
de caràcter biennal, l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalun-
ya. A la jornada del dimarts 17 
d’octubre, té lloc la conferència 
Fotografia com a extensió del 
pensament a càrrec de Luís 
González Palma (entre les 19 i les 
21 hores). BARCELONA. Palau de la 
Virreina. La Rambla, 99. Més informació: 
ajuntament.barcelona.cat/lavirreina. 

DIMECRES 18 

ESCENA 

INNY PRESENTA EL SEU NOU 
ESPECTACLE PEDAGÒGIC 

L’associació juvenil INNY, creada 
l’any 2013, organitza el seu 
espectacle pedagògic al teatre 
Tívoli. L’entitat sense ànim de 
lucre la formen un grup de joves 
menors de 25 anys i ha esdevingut 
un espai d’orientació transversal 
per als joves. En quatre interven-
cions individuals o en format de 
diàleg d’entre 15 i 20 minuts de 
durada, quatre joves entre els 19 i 
els 23 anys presentaran el seu 
projecte de vida. S’espera 
l’assistència d’uns 1.600 joves. 
BARCELONA. Teatre Tívoli. Casp, 8. Dia 18 
d’octubre. Més informació. www.grupbala-
na.com i www.inny.es.

FIRA PLAYMOBIL. El 12, 13, 
14 i 15 d’octubre #Figueres 
acollirà la primera Fira 
Playmobil de la ciutat. 
Organitza 
@CasinoMenestral 

@riudeclicks @ajfigueres 
@visitfigueres 
PROJECTE ‘FÒNICS’ 
Dissabte 14 d’octubre, 
assaig obert del projecte 
#Fònics en el qual es 

comentaran algunes obres 
del concert.  
@latlantidavic 
FIRA DEL BOSC. Els propers 
14 i 15 d’octubre ens 
desplacen a Canyamars a 

la Fira del bosc 
@ATrempats feu lloc!!! 
@Desperta_Ferro_ 
MÀGIA A BESALÚ. 6è 
Festival Internacional de 
Màgia de Besalú. Els dies 

13,14 i 15 d’octubre. Més 
informació a 
www.raulblack.com  #BM17 
#Besalú #Màgia  
@Besalu_Magica  
FESTA DE LES NOIES. Ja 

s’acosta la #festa de les 
#Noies d’#Ardèvol 
#Solsonès 14 i 15 d’octubre 
@AgendaCultura 
@FiresiFestesCAT 
@TurismeSolsones

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 
AFECTACIONS DEL SERVEI DE BUS PEL DOTZE D’OC-
TUBRE. Dia 12 d’octubre. Des de les 10.00 i fins a les 13.00 
hores, amb motiu de manifestacions, hi haurà afectacions al 
servei de bus. Manifestació amb inici a l’avinguda del Pa-
ral·lel: de 10.00 a 12.00 hores. S’inicia a l’avinguda del Pa-
ral·lel amb carrer de Calàbria i passa per l’avinguda del Pa-
ral·lel, la plaça d’Espanya, l’avinguda de la Reina Maria Cristi-
na, i segueix per l’avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia fins 

a la plaça de Sant Jordi. Línies afectades que es desviaran o 
se’n limitarà el recorregut: D20, H12, H16, V7, V11, 13, 27, 37, 
46, 50, 65, 79, 109, 120, 121 i 150. Manifestacions amb inici al 
Pg. de Gràcia: de 10.00 a 13.00 hores. S’inicien al passeig de 
Gràcia amb l’avinguda Diagonal i els carrers de Rosselló, de 
Provença i transcorren pel passeig de Gràcia fins a arribar a 
la plaça de Catalunya. Línies afectades que es desviaran o 
se’n limitarà el recorregut: H8, H10, H12, H16, V15, V17, 7, 22, 
24, 33, 34, 41, 42, 45, 47, 50, 54, 55, 59, 62, 66, 67 i 68.
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MARIA DEL MAR BONET CELEBRA 50 ANYS D’ESCENARIS AL LICEU 

La cantautora mallorquina celebra al Liceu l’acte central de la 
celebració musical dels seus 50 anys d’escenaris. El seu darrer 
treball, Ultramar, és un disc creat i enregistrat a Cuba en 
col·laboració amb rellevants músics i compositors de l’escena 
cubana contemporània. A banda d’Ultramar, Bonet interpetarà 
algunes de les cançons més populars i representatives de la seva 
fructífera i extensa carrera artística. BARCELONA. Gran Teatre del 
Liceu. La Rambla, 51. Dia 13 d’octubre a partir de les 21 hores. Preu de les 
localitats: de 15 a 65 euros. Més informació a la pàgina web  
www.liceubarcelona.cat.
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