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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Gaudir de la natura a la tardor, 
amb els boscos plens dels colors 
ocres i vermells d’aquesta èpo-
ca, i caminar pels senders hu-
mits és un plaer que tenim a 
l’abast en la majoria de les co-
marques catalanes. Aquesta set-
mana, però, anem fins a l’Es-
pai Natural de les Guilleries-Sa-
vassona, a la comarca d’Osona. 
Amb una extensió de 8.300 ha 
contacta amb el Collsacabra pel 
nord, amb la plana de Vic per 
l’oest, amb els contraforts del 
Montseny pel sud i amb la co-
marca de la Selva per orient.  

Farem una ruta a peu, relati-
vament senzilla tot i que amb 
força desnivell, la del Puig del 
Far. Són gairebé 8 kilòmetres 
que es completen amb tres ho-
res ben bones, un recorregut cir-

cular que comença i s’acaba a 
l’Àrea d’esplai dels Vernets de Ca 
la Marta, a 518 metres d’altitud, 
i puja fins al Puig del Far, a 832 
metres sobre el nivell del mar, 
on hi ha un mirador amb unes 
vistes espectaculars. 

Durant el trajecte gaudirem 
del paisatge d’aquesta zona, un 
petit paradís que combina cin-
gleres de vertigen amb boscos 
densos i profunds de roures, 
alzines i castanyers, i la gran pla-
na on descansen les aigües 
dòcils del pantà de Sau. Si ens fi-
xem bé, durat l’excursió veurem 
alguns dels animals més co-
muns en aquest territori, espe-
cialment ocells, un dels princi-
pals patrimonis de la zona amb 
espècies com l’esparver i l’àli-
ga marcenca que nia a la zona, 
procedent de l’Àfrica. També hi 
habiten altres espècies més co-

munes com esquirols, guineus, 
genetes i porcs senglars. 

Per arribar al punt d’inici de 
l’excursió hem d’agafar la sor-
tida 187 (Calldetenes / Sant Ju-
lià de Vilatorta / Folgueroles) de 
l’Eix Transversal (C-25) i avançar 
per la carretera N-141d. Un 
quilòmetre després de passar 
Vilanova de Sau ja trobarem 
l’àrea d’esplai dels Vernets de Ca 
la Marta. És el moment de 
deixar el cotxe, calçar-se bé i 
agafar el que ens cal per a aquest 
tipus de rutes: roba d’abrigar, ai-
gua i fruits secs. 

ARBRES 
I RAMATS PASTURANT. El pri-
mer tram ens porta dels Vernets 
de Ca la Marta fins a Santa Ma-
ria, a 552 metres d’altitud. A l’ini-
ci de l’itinerari baixarem per fei-

EL PUIG DEL FAR,  
EL MIRADOR DE  
LES GUILLERIES
Una excursió fins al cim ens permetrà 
veure una de les panoràmiques més 
boniques de l’Espai Natural   

EN RUTA
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xes poblades d’avets que no són 
típics d’aquesta zona sinó que 
formen part d’una antiga plan-
tació d’arbres de Nadal, una ac-
tivitat econòmica que encara té 
molta importància a la zona. 
Sortirem pel corriol paral·lel al 
torrent de la Polleda per agafar 
la pista asfaltada fins a Vilano-
va de Sau i l’església de Santa 
Maria. Aprofitarem la visita al 
temple per descansar mentre 
admirem aquesta bonica esglé-
sia romànica situada al capda-
munt del poble i agafem for-
ces pel tram més llarg de la ru-
ta: fins al pla de Santa 
Margarida i la bassa de Sabaters, 
a més de 700 metres d’altitud.    

Per agafar el sender que ens 
portarà fins al proper punt hem 
de sortir del poble pel corriol 
que coincideix amb els camins 
de Gran Recorregut GR 2 i GR 

151 i, a pocs metres, travessar 
la carretera N-141d. Anirem pu-
jant, envoltats de feixes de con-
reus i amb els cingles vermello-
sos de Vilanova presidint l’as-
censió, fins a arribar a un 
intricat corriol que ens endinsa 
en un bosc de roures, alzines, 
castanyers, pins roigs i pinas-
tres. Si mireu bé i guardeu silen-
ci, potser podreu veure algun 
esquirol rosegant una pinya de 
pi roig, les seves preferides.   

Més endavant, el caminet es fa 
més ampla i arriba a una pista 
assolellada que marca el final de 
la pujada fins al pla de Santa 
Margarida, on veurem ramats 
pasturant, bases d’aigua, filats 
ramaders i els camps de farrat-
ge tan característics de les ex-
plotacions ramaderes de la zo-
na. A poca distància del pla, a 
mà esquerra, hi ha la bassa de 

Sabaters que s’ha tancat per pre-
servar algunes espècies 
endèmiques d’aquests espais 
humits que els ramats podrien 
malmetre.  

Però encara no podem des-
cansar perquè hem d’arribar 
fins a les restes de l’ermita 
romànica de Santa Margarida 
d’Ardola, seguint la pista i en-
trant a un bosc dens d’alzines, 
roures i pins roigs. Pertany al 
municipi de Tavèrnoles i ja la 
trobem documentada l’any 
1064. L’any 1935 va ser aban-
donada després que s’esfon-
dressin el mur de cara a mig-
dia i la teulada. Un any després, 
a l’inici de la Guerra Civil, va 
partir un incendi i, una dèca-
da després, es va ensorrar defi-
nitivament. 

Les restes de l’ermita ens par-
len de la història d’aquestes 

muntanyes, quan es va intro-
duir el cristianisme a la zona i, 
especialment, durant l’època 
medieval. Amb la consolida-
ció del feudalisme van aparèi-
xer pobles minúsculs i masies, 
al costat dels quals s’hi cons-
truïen petites esglésies, com les 
de Sant Romà de Sau, Tavèr-
noles i Vilalleons; tot i que tam-
bé es van aixecar altres temples 
aïllats com Sant Andreu de Ban-
cells i ermites com Santa Mar-
garida d’Ardola, que cobrien les 
necessitats espirituals dels ha-
bitants dels masos. 

ASCENSIÓ 
FINS AL PUIG DEL FAR. El da-
rrer tram del camí ens porta 
fins al puig del Far, a 832 metres 
sobre el nivell del mar. Hem 
de recórrer un sender envoltat 

de grans blocs de gres i de bal-
mes que ens permeten fer un 
pas enrere en la història i recor-
dar quan els bandolers com 
Joan Sala, Serrallonga, i la se-
va colla deambulaven per 
aquesta zona, amagant-se de 
les autoritats aprofitant els bos-
cos tancats i emboirats 
d’aquests vessants. I si anem 
força més enrere, arribarem 
fins a l’època dels ibers, perquè 
possiblement aquí mateix hi va 
haver el poblat d’Ardola. 

Per arribar al destí de l’excur-
sió hem de fer una petita ascen-
sió entre diferents coberts de ro-
ca. Ens espera un espectacular 
mirador amb unes vistes im-
pressionants de tota la vall i de 
les muntanyes dels voltants. 
D’esquerra a dreta de la pa-
noràmica podem veure el pantà 
de Sau, els cingles de Tavertet, 

‘VIU EL PARC’ 
Aquesta tardor l’espai 
natural s’omple d’activitats 
dins el cicle Viu el Parc. El 10 
de novembre, a Vilanova de 
Sau s’hi realitza el taller Nit 
d’estels, una introducció al 
coneixement del cel. Si us hi 
voleu apuntar, heu 
d’escriure al correu 
nitdestelsguilleries@fusic.o
rg. I l’endemà hi ha un 
concert amb Cèltic Groove, 
amb degustació de cervesa 
artesana.  

� � � 

L’HERBOLARI DE SAU   
També a Vilanova de Sau 
podem visitar L’Herbolari de 
Sau, una empresa que 
produeix herbes 
aromàtiques i medicinals. 
Podem visitar la botiga i 
amb reserva, realitzar 
diferents tallers. Més 
informació T. 620 76 24 32, 
info@herbolaridesau.com). 

� � � 

MÉS ACTIVITATS   
El 17 de novembre, a Sant 
Julià de Vilatorta s’hi fan 
activitats també dins el cicle 
Viu el Parc. A les 11h, la 
construcció d’un escalfador 
termosolar amb material 
reciclat. A les 17h hi ha un 
taller de mandales i a les 19h 
l’espectacle Els petits més 
grans, amb titelles, actors i 
manipulació d’objectes. A 
Sant Julià també hi podem 
fer la Ruta de l’arquitectura 
modernista, noucentista i de 
Miquel Pallàs, amb sortides 
el primer diumenge de cada 
mes a les 10 del matí . 

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, a 
l’esquerra, una imatge del 
pantà de Sau; a dalt, Sant 
Feliuet i a baix, El Salt de la 
Minyona. En aquesta pàgina, i 
en el sentit de les agulles del 
rellotge: boscos , un plafó amb 
explicacions d’ocells, les 
escales de Foquers, un liró del 
parc, vistes del pantà de Sau , 
una fageda i tres visitants a la 
Fon trobada. FOTOS; XEVI VILAREGUT I ESPAI 

NATURAL DE LES GUILLERIES SAVASSONA   

els massissos de les Guilleries i 
el Montseny, i la plana de Vic. 
A banda i banda tenim els cin-
gles de Vilanova.  

Després de gaudir de les vistes 
i de descansar perquè la puja-
da no és molt forta però sí cons-
tant, tornarem per la Vileta 
Grossa. Baixarem pel caminet 
fins a la bassa de Santa Margari-
da i, més endavant, haurem 
d’agafar la pista del GR 151, per 
accedir al corriol del Cargol, que 
era l’antic camí per anar a San-
ta Margarida d’Ardola des de Vi-
lanova de Sau i que ens portarà 
a la Vileta Grossa, Can Girapells, 
la Pedrissa i, finalment, a l’àrea 
d’esplai de la qual hem sortit 
tres o quatre hores abans. Ens 
mereixem un bon àpat en qual-
sevol dels restaurants d’aques-
ta zona amb una rica tradició 
gastronòmica.  
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AL DENTE Per Maria Almenar

Poténciate és un llibre per deixar-
nos estar de pors i manies.  
Sí, les persones es volen veure atrac-
tives i molts cops no saben com fer-
ho i s’angoixen sense motius. Al llibre 
intento trencar tabús i resoldre dub-
tes per treure’s partit d’un mateix. En 
cap cas, pretén ser un manual d’au-
toajuda, però sí intento que els lec-
tors vegin la moda com un tema més 
relaxat i lúdic. I sobretot que es tre-
guin els complexos de sobre! 

Quins són aquests complexos? 
Doncs tendim a veure’ns els defec-
tes, però no les nostres virtuts i això 
passa en tots els àmbits més enllà de 
la moda. No hi ha ningú perfecte i es 
tracta de potenciar els atributs bons 
del nostre cos i amagar els altres. 
Tampoc podem viure obsessionats! 

La moda és de tots, no només 
d’uns quants. També dels que re-
neguen... 
Totalment d’acord. Les persones 
que diuen que passen de la moda 
perquè la veuen banal també estan 
comunicant a través del seu vestuari 
despreocupat que no els interessa. 
Crec que és una façana que es fan 
per protegir-se dels prejudicis o 
complexos perquè considero que es 
pot anar ben vestit seguint el teu es-

til o estètica. Al final els que rene-
guen acaben anant amb uniforme. 

La democratització de la moda fa 
que tots anem iguals. Com ho 
veus? 
 El problema és que experimentem 
poc amb la roba i no ens atrevim a fer 
combinacions diferents per por a 
equivocar-nos o al què diran. De fet, 
jo reconec que sóc molt voyeur i 
sempre miro la gent que passa pel 
carrer per adonar-me que hi ha molt 
poques persones que tinguin un es-
til personal o que destaquin estilísti-
cament per alguna cosa. Amb tanta 
uniformitat semblem uns zombis. 

Què proposes per no caure amb la 
uniformitat? 
Doncs experimentar amb les silue-
tes, jugar amb les peces, provar 
combinacions noves, abraçar el co-
lor... La moda és diversió i l’estil va 
apareixent a mesura que vas pro-
vant coses noves. És un procés 
d’aprenentatge i de sentir-se bé amb 
un mateix. 

A vegades, el perill pot ser la disfres-
sa... Els canvis han d’anar pas a pas i 
s’ha de ser molt fidel al que t’agrada, in-
dependentment si està de moda o ho 
porta tothom. 

On està la línia del bon i el mal 
gust?  
No existeix, depén dels ulls de ca-
dascú. La base està en el respecte 
cap a tothom i aquí destaco que 
s’han de seguir els protocols i els co-
dis d’indumentària lligats als esde-
veniments o a certes professions. 

Posa’m un exemple. 
Si et conviden a una festa on tothom 
ha d’anar d’etiqueta i tu no hi vas és 
una mostra de mala educació. No és 
que reivindiquis el teu estil d’anar di-
ferent sinó que en aquests casos hi 
ha unes normes a seguir i si no estàs 
disposat a obeir-les doncs millor que 
no hi vagis perquè és una falta de 
respecte. 

Un error que no tingui perdó en 
matèria d’estilisme... 
El més important és la higiene cor-
poral. La manca d’aquesta fa que no 
respectis als demès. 

Som el que vestim. 
Exactament. Tota la roba i els com-
plements transmeten indirectament 
com ets i et representen en certa 
manera. Fins el detall més minúscul 
diu alguna cosa de tu i això fa que les 
persones, que per naturalesa jutgem 
d’entrada, tinguin de tu una impres-
sió, ja sigui bona o dolenta.  Com deia 
Oscar Wilde: «Mai hi ha una segona 
oportunitat per causar una primera 
bona impressió». 

Quan vas descobrir la teva identi-
tat a través de la moda? 
Doncs no ho recordo però sempre 
ha estat present i en constant evolu-

ció, això no vol dir que no l’hagi espi-
fiat mai. Per exemple, m’agrada rein-
terpretar la sastreria per donar-li un 
aire innovador a través de les silue-
tes, els teixits i els colors. 

De fet, has convertit l’esmoquin en 
el teu símbol! Ara també amb una 
primera col·lecció femenina... 
És una peça que em diverteix moltís-
sim per la seva versatilitat. A més, 
sempre m’ha fascinat perquè no con-
templo que l’esmoquin sigui només 
adient per a les ocasions especials. 
Sempre diem que els bons moments 
s’han de celebrar i no cal esperar una 
festa o un esdeveniment concret per 
treure de l’armari aquelles peces que 
es moren de fàstic tot l’any. En aquest 
sentit, proposo fer un exercici a la in-
versa: busquem un motiu de celebra-
ció a diari per treure l’esmoquin de 
l’armari!

*    OCIpèdia

EXPOSICIÓ 
  
Joana 
Santamans 
presenta la 
col·lecció 
Presències, una 
nova sèrie d’oli 
sobre fusta en 
què l’artista 
barcelonina 
aprofundeix en 
la inquietant 
presència 
d’alguns 
animals que 
comparteixen 
el nostre 
planeta. En 
aquesta ocasió, 
Santamans ha 
assajat noves 
pinzellades, 
nous gruixos i 
aposta pel gran 
format, tot 
presentant els 
quadres més 
voluminosos 
que ha fet mai a 
l’oli. L’exposició 
s’inaugurarà el 
8 de novembre 
a The Room 
Estudio (Espai 
París) de la 
reconeguda 
interiorista 
Meritxell Ribé.

«AMB TANTA UNIFORMITAT  
SEMBLEM ZOMBIS» 
La icona d’estil, Juan Avellaneda (Barcelona, 1982) venç les 
seves pors a l’escriptura amb el seu llibre ‘Poténciate’, un 
manual pràctic on dóna algunes claus per millorar la imatge 
personal en la recerca de l’estil propi. Com? A través d’un 
llenguatge planer i sense filigranes on desmunta mites i 
elimina prejudicis. El dissenyador de moda, que revoluciona 
el concepte de sastreria masculina -i ara també femenina-, 
defensa el vessant més sofisticat del sector amb l’ull posat 
al carrer, l’autèntic baròmetre de les tendències.

JUAN 
AVELLANEDA

 DISSENYADOR  
GENTLEMAN

A DALT, JUAN AVELLANEDA AMB UNA JAQUETA BLAZER DE LA 
SEVA A PRIMERA COL·LECCIÓ FEMENINA. A LA DRETA UN 
EXEMPLAR DEL SEU LLIBRE ‘POTÉNCIATE’ (GRIJALBO). A SOTA A 
L’ESQUERRA, EL DISSENYADOR AL SEU SHOWROOM DE 
BARCELONA. FFOTOS: J. DALMAU
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OH!TELS
MIM SITGES 

La tardor és una temporada perfecta per a 
fer una petita escapada de cap de setma-
na. I no cal anar massa lluny perquè, a 
pocs quilòmetres, en la preciosa localitat 
de Sitges, l’hotel MiM reuneix en un sol es-
pai gastronomia, un fabulós i ampli Spa 
amb circuit d’hidroteràpia i tractaments, 
una terrassa en la qual descansar i la mi-
llor ubicació en ple centre de la vila i a 
molt pocs metres de la platja. Construït 
l’any 2013, aquest hotel boutique de 77 
habitacions és propietat de Leo Messi i el 
gestiona Majestic Hotel Group. El xef En-
rique López està als comandaments de la 
cuina del restaurant Land de l’hotel o de 
l’Sky Bar de la terrassa, amb una aposta 
clara pel producte de temporada i local.  
On: Avinguda de Sofia, 12 de Sitges. Més informació: 
hotelmimsitges.com. Telèfon: 934 92 22 44.

RESTAURANT WEEK

AGENDA

Menús solidaris. Fins al pròxim 18 de no-
vembre, els amants de la millor gastro-
nomia estan d’enhorabona perquè una 
nova edició de Restaurant Week perme-
trà apropar-se a alguns dels millors res-
taurants de Barcelona a uns preus molt 
especials. Més de 100 restaurants de 
Barcelona, inclosos alguns tan recone-
guts com La Barra de Carles Abellán o 
Blanc de Carme Ruscalleda, s’han sumat 
a aquesta convocatòria d’El Tenedor 
amb menús especials que oscil·len entre 
els 25 i els 125 euros. Una iniciativa que, a 
més, també té el seu costat solidari: un 
euro de cada un dels menús adquirits 
anirà destinat a l’organització Ayuda en 
Acción i la seva lluita contra la pobresa 
infantil. Més informació a la pàgina web 
www.eltenedor.es.

SOPAR I 
ESPECTACLE

Un local elegant inspirat en els anys 
20, sopar, espectacle en directe, 
còctels i l’ambient més exclusiu de la 
zona alta. Aquesta és la proposta de 
Gatsby Barcelona que, de dimecres a 
dissabte, ofereix el seu dinner-show en 
un restaurant i cocteleria al més pur 
estil speakeasy amb entrada semi-
clandestina. La part gastronòmica 
aposta per una cuina mediterrània 
(steak tartar, ostres Guillardeau, 
costella de vaca rosa, llom de wagyu...) 
mentre des de l’escenari s’amenitza la 
vetllada amb música clàssica i cabaret.

GATSBY 
BARCELONA 

Proposta: Un dinner-
show amb estil dels 

anys 20.  

Adreça: Tuset, 19.  

Telèfon: 937 00 44 53, 

Pàgina web: 
gatsbybarcelona.com. 

Preu mitjà: 70 euros. 

ARROSSOS 
COM CAL

LA ZORRA 

Proposta: Arrossos tant 
originals com saborosos 

en aquest restaurant  
de Sitges.   

Adreça: Passeig 
Marítim, 1-3 (Sitges). 

Telèfon: 93 853 17 78. 

Pàgina web: 
restaurantelazo-

rra.com. 

Preu mitjà: 40 euros. 

ÀSIA LOCAL

THE ALCHEMIX 

Proposta: Dos joves 
cuiners proposen 

aquest interessant 
maridatge d’alta 

cuina i cocteleria. 

Adreça: València, 
212.  

Telèfon: 938 33  
76 78.  

Pàgina web: 
thealchemix.com. 

Preu mitjà: 50 €. 

Que la mixologia està de moda no és cap se-
cret. I que maridar els plats no sols amb vi 
sinó també amb còctels de tendència, tam-
poc. Així que la proposta de The Alchemix 
no pot arribar en un millor moment: en l’en-
trada una cocteleria que, de la mà d’Ig-
nacio Ussía, rep al comensal i acull als que 
volen tastar la proposta líquida del local. 
Al fons, la cuina de Sergi Palacín apunta ma-
neres amb un menú degustació que uneix 

tècniques i sabors 
asiàtics amb producte lo-
cal. Un pont entre alta 
cuina i cocteleria, i les re-
ceptes asiàtiques i me-

diterrànies que no és casual. Va ser el res-
taurant Gaggan de Bangkok, considerat un 
dels millors d’Àsia, on aquests dos alquimis-
tes es van conèixer i van decidir, de tor-
nada a casa, unir forces. Desborden no no-
més joventut, sinò també passió, tècnica i 
ganes de seguir provant i aprenent. I la co-
sa pinta molt bé a la barra (cocteleria crea-
tiva i ben executada) i en la taula, amb plats 
com la gyoza de mandonguilla, el curri me-
diterrani o la crep de cap i pota. 

La cuina de Sergi Palacín 
apunta maneres amb un menú 

degustació que uneix sabors 
asiàtics amb producte local

TASTETS
POLIVALENT.  
La polivalència del 
local és una de les 
claus d’aquesta 
gastro-cocteleria 
que també ofereix 
una carta més 
lleugera amb 
alegraboques 
(ens encanta el 
concepte) per 
acompanyar als 
còctels en la barra 
o en alguna de les 
taules de la zona. 
Els amants de  
La Bella i la Bèstia 
haurien de passar-
se o preguntar pel 
còctel Sra Potts i el 
Petit Chip, segur 
que els hi encanta.

TH
E 

A
LC

H
EM

IX

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Abstenir-se els puristes de la paella 
perquè a La Zorra, com el seu propi nom 
insinua, li donen una volta a l’arròs i hi ha 
lloc per a tot menys per al purisme i les 
receptes canòniques. Pablo Albuerne, 
més conegut com a Gipsy Chef, està al 
capdavant d’aquest local al passeig 
marítim de Sitges que pot presumir de 
tenir una de les cartes d’arrossos més 
originals i desitjables de tota Barcelona.  
El seu arròs amb burrata, sípia i poma, el 
d’ossobuco a la milanesa i l’espectacular 
arròs de chilli crab resumeix la filosofia 
d’una cuina transgressora i saborosa. 
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Drets de les persones immigrades. 
Arc del Triomf acull el pròxim diumen-
ge 4 de novembre una nova edició de la 
trobada BCN Ciutat Diversa, una festa 
ciutadana per mostrar, compartir i gau-
dir de la diversitat de la capital catala-
na. El tema central d’enguany gira en-
torn les persones immigrades i el seu 
dret a l’habitatge. Els espais previstos 
en la fira oferiran més de 80 activitats 
entre actuacions musicals, teatre, 
col·loquis, exposicions, tallers i jocs.  

BCN CIUTAT 
DIVERSA 

Proposta: Festa 
ciutadana  

reivindicativa. 

On: Arc del Triomf. 

Quan: Dia 4 de 
novembre. 

Pàgina web: 
www.barcelona.cat/no-

vaciutadania.

FROM BUBBLE 

Proposta: Activitats 
de conscienciació 
sobre l’Alzheimer. 

On: Diferents espais 
de la ciutat. 

Quan: Fins a l’11 de 
novembre. 

Pàgina web: 
frombubble.com/from-

bubble-barcelona.

FESTA DE 
HALLOWEEN 

Proposta: Diverses 
activitats per 

celebrar la nit més 
terrorífica de l’any. 

On: Diferents espais. 

Quan: 31 d’octubre.

Entrem de ple en l’època més 
terrorífica de l’any, Halloween, 
i la cartellera d’oci i cultura 
està plena a vessar de propos-
tes per gaudir d’aquesta festa. 
El teatre Coliseum de Barcelo-
na porta a la ciutat la comèdia 
musical de Broadway La Famí-
lia Addams. L’espectacle tras-
llada al teatre els personatges 
creats per l’il·lustrador Charles 
Addams, sota direcció d’Es-
teve Ferrer i amb la produc-
ció de LetsGo Company, res-
ponsables dels muntatges 
Dirty Dancing, The Hole i The 
Hole2. La Família Addams es 
van donar a conèixer per 
l’adaptació televisiva  dels 
anys seixanta i per la cinema- 

 
 
 
 

togràfica de l’any 1991, amb 
Anjelica Huston, Raúl Juliá i 
Christina Ricci de protagonis-
tes. Avui dimecres, el reparti-
ment del musical celebra Ha-
lloween amb una flashmob que 
faran a la plaça de Catalunya a 
les 17 hores (Gran Via, 595; Des 
de 28 €; lafamiliaaddams.com). 
El teatre Apolo, per la seva 
part, convida a passar una nit 
de Halloween plena de crims 
i misteris amb l’obra Sherlock 
Holmes i l’esbudellador, un 
viatge al barri de Whitecha-
pel de Londres, l’any 1888, on 
s’estan cometent una sèrie 
d’assassinats de prostitutes jo-
ves a mans d’un assassí co-
negut com a Jack l’esbude-

llador. Ricard Reguant dirigeix 
l’espectacle basat en els per-
sonatges de l’escriptor Sir Ar-
thur Conan Doyle (Paral·lel, 59; 
Avui 31 d’octubre a les 22 ho-
res; Des de 16€; teatreapo-
lo.com). La sala Razzmatazz 
del Poblenou es convertirà en 
Razzloween aquesta nit amb 
les cinc sales decorades per 
a l’ocasió i amb música igual-
ment temàtica (Almogàvers, 
122; A partir de les 01.00 hores; 
20 €). La sala Phenomena de 
Sagrada Família celebra 
aquesta nit tan inquietant amb 
un programa cinematogràfic 
doble que inclou els títols Cri-
tters (1986),  sobre unes cria-
tures que escapen d’una nau 
espacial, i una pel·lícula sorpre-
sa (Sant Amtoni Maria Claret, 
168; A les 23 hores;  9 €;  phe-
nomena-experience.com).

NO TAN 
PETITS

Propostes per gaudir d’una nit de 
Halloween de veritable por 

C
A

RL
O

S 
RU

IZ
 / 

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
HALLOWEEN A PORT AVENTURA. Fins al 18 de 
novembre és Halloween al parc temàtic de Vilaseca-Salou 
amb, entre altres propostes, passatges del terror 
esfereïdors com Horror in Texas, La Selva de la Por o 
Apocalipsis Maya i amb l’espectacle Halloween Scape 
(portaventuraworld.com).  

‘EMOCIONS DE POR’ AL TIBIDABO. El parc d’atraccions 
barceloní engega la segona edició de les Emocions de por 
amb una nova posada en escena a l’Hotel Krüeger i amb 
l’espectacle de cloenda de la jornada La profecia a la 
Plaça Somnis (tibidabo.cat).  

SCREAM NIGHTS A L’HORRORLAND. El parc temàtic de 
terror més gran del sud d’Europa, l’Horrorland de 
Cambrils, convida a viure una nit terrorífica, la Scream 
Night, amb quatre espectacles, set passatges del terror i 
atraccions de por (Parc Samà de Cambrils; horror-
landpark.com).

@NEM-HI

PARTY FAMILY 

Proposta: Espectacle 
infantil.  

On: Luz de Gas 
(Muntaner, 246) 

Quan: Dissabte 3 de 
novembre de les 17 a 

les 19:30 hores. 

Preu: De 9 a 11  euros. 

Pàgina web: 
www.partyfamily.es.    

PETITS

Prendre consciència de l’Alzheimer. L’ar-
tista Daniel Bagnon lidera un projecte 
d’art contemporani  que és una de les 100 
activitats sobre la malaltia d’Alzheimer 
que volen conscienciar als ciutadans so-
bre aquest mal i el seu cost social. En 
aquesta iniciativa col·laboren l’Associació 
de Familiars de Malalts d’Alzheimer de 
Barcelona (AFAB), la Fundació Pasqual 
Maragall, la Fundació Alzheimer Catalun-
ya, la Fundació ACE i la Fundació Uszhei-
mer, juntament amb l’Ajuntament.

Música electrònica per a tota la família.  
El pròxim dissabte comença la quarta 
temporada de Party Family a la sala bar-
celonina Luz de Gas. Es tracta d’una fes-
ta de música electrònica per a petits i 
grans capitanejada per Dj Mom, que es 
celebrarà un cop al mes fins a l’abril. 
L’esdeveniment també inclou un photo-
call, un espai de maquillatge i grups 
d’animació. La festa de dissabte, que 
coincideix amb Halloween, estarà inspi-
rada en la pel·lícula Cazafantasmas.    
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T&T 
BCN

31 D’OCTUBRE-7 DE NOVEMBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 31 

CONCERT 

XARIM ARESTÉ 

El cantant de Flix presenta a la 
sala Jamboree el seu darrer 
àlbum, Polinèsies, i l’EP Groc 
en el marc del cicle San 
Miguel Music Explorers On 
Tour. BARCELONA. Luz de Gas. 
(19.30 h). Preu: 10 i 12 €. masimas.com.  

DIJOUS 1 

CINEMA 

ASIAN FILM FESTIVAL 

El certamen s’inaugura als 
Cinemes Girona amb la 
projecció de més d‘un 
centenar de llargmetratges i 
una retrospectiva dedicada al 
japonès Hirozaku Kore-eda. 
BARCELONA. Cinemes Girona. 
asianfilmfestival.barcelona. 

DIVENDRES 2 

CINEMA  

SOBRE MEDIAMBIENT 

25a edició del Festival 
Internacional de Cinema de 
Mediambient, el més antic del 
món en aquest gènere. Les 
seus del certamen són 
CosmoCaixa, els Cinemes 
Girona, els Cinemes Zumzeig, 
l’Institut Francès i la UB, la 
UPF i la Facultat Blanquerna. 
BARCELONA. Fins al 9 de novembre. 
ficma.com/es/barcelona 

DISSABTE 3 

MÚSICA 

MADELEINE PEYROUX 

Aquesta gran dama del jazz 
vocal del segle XXI va debutar 
fa 22 anys amb Dreamland. 
Ara, al nou disc Anthem, 
versiona temes del seu 
referent Leonard Cohen. 
BARCELONA. Palau de la Música.  
A les 21..30 hores. Des de 15 €.  
jazz.barcelona. 

DIUMENGE 4 

TRADICIÓ 

FIRA D’EN ROCAGUINARDA 
Olost (Osona) rememora amb 
una fira l’època els episodis 
històrics de la pesta bubònica 
i dels bandolers. OLOST. olost.cat. 

DILLUNS 5 

FOTOGRAFIA 

PHOTOGENIC FESTIVAL 

La iniciativa promociona i 

visibilitza l’obra de fotògrafs 
emergents per apropar-los al 
gran públic. Les obres 
s’exposen en comerços 
singulars de la ciutat durant 
dues setmanes. BARCELONA. 
photogenicfestival.com.  

DIMARTS 6 

ESCENA 

‘EL DECLIVE’ 

Dos matrimonis madurs 
transformaran un diumenge 

rutinari i avorrit en un obscur 
caos. BARCELONA. La Villarroel 
(22.45 hores). 20 €. lavillarroel.cat. 

DIMECRES 7 

CINEMA 

DOCSBARCELONA 

L’estrena del novembre és el 
documental de Talal Derki Of 
fathers and sons. El cineasta 
ha conviscut dos anys i mig 
amb la família d’un jihadista. 
BARCELONA. Cinemes Girona. (19.30 
h). eldocumentaldelmes.com. 

PATINATGE Catalunya 
Stars. Hi participem amb 
la nostra coreografia 
Robant l’essència! Vota a 
l’EQUIP VERMELL. 
Dissabte 3 de Novembre. 

18 hores. Pavelló de 
Fontajau - Girona. 
@QGuixolenc4 
PETIT FESTIVALET 
El #DissenyHub acollirà 
durant els pròxims 3 i 4 

de novembre el Petit 
Festivalet, un cap de 
setmana per gaudir 
#enfamília! @dissenyhub 
ESPORTS Ja tenim 
samarreta per la 33a 

Pujada i baixada a 
Guanta de Sentmenat del 
4 de novembre a les 10h 
amb un límit de 800 
participants. La cursa 
formà part de @XipGroc i 

serà campionat català 
absolut i veterà de 
curses de muntanya 
#pujadaguanta 
#atletisme #lasansi 
@LaSansi 

PATINATGE El pròxim  
3 i 4 de novembre, al 
@MuseuMaritim se 
celebra el Posidonia Green 
Festival #BcnSostenible 
@BCN_Ecologia

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, Iker Morán, 
Maria Almenar i Pilar Maurell 
(redacció), Isabel Serrano (coordinació 
editorial), María del Sol García 
(disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
ALS CEMENTIRIS PER TOTS SANTS.  Cementiri de 
Montjuïc. Línia a13: cada dia. Parada més propera 2999-
Foc-Sot del Migdia; Línia 21: se’n reforça el servei els dies 28 
d’octubre i l’1 de novembre. Des del 22 d’octubre i fins a l’1 de 
novembre, s’anul·laran les parades 2989-Mare de Déu de 
Port-Cantunis; Línia 107: se’n reforça el servei del 22 d’octu-
bre a l’1 de novembre, període en què ampliarà el seu horari 
habitual fins a les 18 h i circularà els diumenges. Des del dia 

22 d’octubre s’anul·la la parada 2989-Mare de Déu de Port-
Cantunis; Línia 125: parada més propera 2662-Segura-Jocs 
del 92; Línia 150: parada més propera 2325-Can Valero-Pg. 
del Migdia.   Cementiri de Les Corts. Metro: Palau Reial 
(L3) i Maria Cristina (L3); Autobusos: pots baixar a les para-
des següents: 21-Palau Reial (de les línies H6, 7,33,67, 75 i 
113), 291-Carles III-Mejía Lequerica i 1378-Carles III-Mejía 
Lequerica (V3, V5, 59 i 70, no circula els diumenges ni els 
dies festius, i 75, només circula els dies feiners). tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, el cantant Xarim Aresté, i a sota, 
cartell de l’Asian Film Festival de Barcelona. Sobre 
aquestes línies, fotograma d‘un dels films del 
Festival Internacional de Cinema de Mediambient 
i dalt, a la dreta, l’estrena del novembre del 
DocsBarcelona. FOTOS: ARXIU 

LITERATURA 

 FESTIVAL

BARCELONA NOVEL·LA 
HISTÒRICA  
La trobada literària ofereix en la 
seva nova edició una visió inèdita 
d’alguns dels artistes més destacats 
del segle XX i programarà trobades 
de reflexió i diàleg sobre Picasso, 
Josep Pla, Dürer, Truman Capote, 
Gala Dalí, Frida Kahlo, Diego Rivera, 
Gaudí, Rembrandt o Miró. 
BARCELONA. Biblioteca Jaume Fuster. 
barcelona.cat/novel.lahistorica.
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