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SANT MATEU DE 
 BAGES, UN GRAN 

 PULMÓ VERD
Sant Mateu de Bages és el municipi més gran de la comarca i un dels que 
compta amb més massa forestal de Catalunya, amb boscos de pinassa,  
de ribera, rouredes, pinedes mediterrànies i un magnífic paisatge agrari

Imatge de l’església de Sant 
Mateu de Bages.  
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
A la dreta del riu Cardener, 
Sant Mateu de Bages és el 
municipi més gran de la co-
marca i un dels que compta 
amb més massa forestal de 
Catalunya, amb boscos de 
pinassa, velles i noves roure-
des, pinedes mediterrànies, 
tímids boscos de ribera, i un 
magnífic paisatge agrari. Per 
conèixer tota aquesta rique-
sa natural s’han impulsat els 
itineraris Memòria i Paisat-
ge a Sant Mateu de Bages que 
trobareu a la pàgina web 
santmateubages.memoriai-
paisatge.cat. Us hi podreu 
descarregar els llibrets de ca-
da ruta i saber com han evo-
lucionat aquests paisatges, 
molt afectats pels grans in-
cendis del 1994 i 1998, el per-

què i el que ha implicat pel 
veïnat.  

Al mateix web hi trobareu 
un mapa interactiu i un do-
cumental sobre la relació 
històrica dels veïns amb el 
seu entorn, amb més de 60 
entrevistes amb persones 
que han nascut i viscut al te-
rritori. Perquè els impulsors 
del projecte tenen molt clar 
que el paisatge no es pot en-
tendre sense el treball i l’es-
tima dels homes i dones, i 
per això han buscat la com-
plicitat d’un centenar de 
veïns i amics dels pobles de 
Sant Mateu de Bages. 

Memòria i paisatge a Sant 
Mateu de Bages és una pro-
posta de L’Arada, una coope-
rativa d’iniciativa social i 
sense afany de lucre, nascu-
da el 2006 amb l’objectiu de 

crear espais de participació 
per a la promoció comu-
nitària i sostenible del terri-
tori i construir col·lectiva-
ment nous models de desen-
volupament, comptant amb 
les comunitats locals.  

SALÓ 
UN BOSC FRONDÓS I TERRES 
DE CONREU. Sant Mateu de 
Bages està formant per cinc 
pobles: Castelltallat, Coaner, 
Sant Mateu de Bages, Salo, i 
Valls de Torruella, i part de les 
parròquies de Vallmanya (Sol-
sonès), Aguilar de Segarra i 
Camps (Bages). Amb la prime-
ra de les rutes que ens propo-
sen, d’uns 14 quilòmetres, co-
neixerem els paisatges de Sa-
lo i Coaner. El primer és un 
petit poble situat a l’extrem 

SANT MATEU DE 
BAGES, CULTURA I 
TRADICIÓ DE BOSC
Un seguit de rutes mostren el paisatge 
canviant d’aquest municipi i la 
història dels seus habitants  

EN RUTA
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nord-est, limitant amb el Sol-
sonès, on antigament hi havia 
un castell, documentat de 
l’any 966. Aquí el paisatge el 
defineixen les rieres i, mentre 
que a la zona més meridional, 
que limita amb la serra de 
Castelltallat, és abrupta i de 
difícil treball al camp amb un 
bosc frondós de pinasses a 
l’obaga, a la part de la solana 
hi trobem la majoria de les te-
rres de conreu.  

Antigament molts dels ra-
cons del bosc de Salo eren ocu-
pats per feixes de vinya, però 
la crisi de la fil·loxera, l’arriba-
da de la serra mecànica, i 
l’obertura de la fàbrica de 
Colònia Valls (el 1903), va fer 
que a principis del segle XX 
Salo perdés població. Com a 
testimoni d’aquella època en-
cara podem veure algunes ba-

rraques i parets de pedra se-
ca que trobem al bosc. Però a 
més de la vinya, els antics ha-
bitants d’aquest territori tam-
bé es dedicaven a professions 
relacionades amb el bosc, com 
els escorçaires, que treien l’es-
corça dels pins blancs, que era 
aprofitada per a la indústria de 
l’adoberia, com a tint i blan-
quejador; o els pegaires, que 
obtenien pega mitjançant un 
procés de doble destil·lació de 
les teies de pi blanc, que servia 
per  impermeabilitzar o tapar 
juntures, com ara bótes de vi o 
soles de sabata.    

CASTELLTALLAT 
ZONA DE CARBÓ. Una altra de 
les rutes és a través de les rou-
redes i els alzinars de Cas-
telltallat, de 8,5 quilòmetres. 

Aquest tipus d’arbres han es-
tat fonamentals a la indústria 
catalana i per a la vida a les 
masies. L’obtenció de carbó 
vegetal a partir de roures i 
alzines va ser una de les prin-
cipals activitats en aquests 
boscos fins ben entrats els 
anys 1960 i es feia al mateix 
bosc mitjançant un procés de 
combustió lenta. Si seguim 
aquesta ruta encara podrem 
trobar el rastre dels carboners 
que havien de viure llargues 
temporades al bosc, des de 
la tardor fins a final de la pri-
mavera, i que solien construir 
barraques al costat mateix de 
les carboneres.  

SANT MATEU 
CAMPS I MASIES. Per apro-
fundir més en el paisatge i 

les tradicions d’aquesta zo-
na del Bages, també podem 
fer la ruta dels camps i els 
boscos a Sant Mateu, un iti-
nerari de gairebé 11 
quilòmetres que transcorre 
per camps de conreu, ma-
sies aïllades i el mateix po-
ble de Sant Mateu on hi ha 
els plans com el de can Ser-
ver o el del Mestre i on la 
vinya i l’olivera, juntament 
amb el cereal i fruiters, han 
tingut un pes molt impor-
tant. Però aquí també troba-
rem qui ens parli dels antics 
ramats d’ovelles i cabres que 
pasturaven pels boscos dels 
voltants, que completaven 
la renda de les masies i feien 
una tasca ecològica, nete-
jant el sotabosc. Els ramats 
s’alimenten d’arbusts, her-
ba i alguns brots tendres 

d’arbres, de manera que re-
dueixen l’acumulació de 
combustible als boscos i mi-
lloren la seva qualitat i bio-
diversitat. Aquests boscos 
van quedar molt afectats 
pels grans incendis de 1994, 
que van calcinar 3.736 hec-
tàrees a Sant Mateu de Ba-
ges i 2.408 de la zona oest de 
Castelltallat.   

ARQUEOLOGIA 
EL DOLMEN DE CASTELLTA-
LLAT. Una altra possibilitat 
és anar fins a les obagues de 
pinassa a Castelltallat, situa-
da a la vessant nord de la se-
rra del mateix nom, on hi ha 
un itinerari d’11 quilòmetres 
de dificultat baixa. Hi desco-
brirem algunes restes ar-
queològiques, com el dol-

ACTIVITATS 
El projecte Memòria i 
paisatge a Sant Mateu de 
Bages ofereix moltes 
activitats, com passejades 
guiades de natura i tallers 
per arxivar fotografies 
antigues o de vídeo. Però si 
voleu conèixer una mica 
més el municipi, us podeu 
acostar al Cau de la Guineu, 
el jaciment arqueològic més 
important de la comarca. És 
una balma sepulcral 
col·lectiva de l’època 
Eneolítica o Primera Edat 
del Bronze.  

� � � 

CASTELL    
També podeu visitar les 
ruïnes del castell de Sant 
Mateu, al costat de la 
carretera BV-3003, 
p.k.5,500, dintre de la finca 
de les Planes, documentat 
des del 983; o les del castell 
de Castelltallat, que data del 
segle VI aC.  
 
� � � 

CONJUNT MONUMENTAL   
 
Una altra visita interessant 
és al Conjunt Monumental 
de Coaner, d’estil romànic 
llombard, compost per 
l’església de Sant Julià, 
l’antiga torre del castell, la 
masia de can Serra i el 
santuari de la Mare de Déu 
de Coaner. L’església és del 
segle XI i la porta principal 
data de l’any 1573; mentre 
que la torre –l’únic element 
que ha subsistit de l’antic 
Castell– es va construir cap 
a l’any 1000. 

*    OCIpèdia

men de Castelltallat, datat 
el 2.200 aC., que ens indi-
quen que aquest territori ja 
estava poblat des de temps 
prehistòrics. Tot i això, els 
boscos són els protagonis-
tes de la vida local i del pai-
satge de la zona i ocupen més 
del 85% de l’espai. Per això en 
aquesta ruta trobarem re-
ferències a antigues feines 
del camp com la de sagnar pi-
nasses per extreure’n la 
reïna. Es pelava l’escorça 
amb una destral i es feia un 
forat dins el tronc, on es po-
sava un recipient que anava 
recollint la reïna que s’uti-
litzava en medicina popular 
i remeis pel bestiar. A l’obaga 
de Castelltallat encara es po-
den trobar pinasses que ha-
vien estat sagnades durant el 
primer terç del segle XX.

A la pàgina anterior, 
imatges de diferents 
activitats que proposen a 
la zona de Sant Mateu de 
Bages, com per exemple 
rutes pels boscos i tallers 
pensats per a petits i grans. 
En aquesta pàgina, a dalt a 
la dreta, una vista de la 
torre del Coaner i l’església 
de Sant Mateu de Bages al 
costat d’aquestes línies. 
FOTOS: L’ARADA   
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AL DENTE

*    OCIpèdia

UNA FIRA 
 
BBarcelona Knits 
Aterra a 
Barcelona la 
primera fira 
dedicada a l’art 
de teixir. 
S’anomena 
Barcelona Knit i 
reuneix una 
trentena de 
marques 
nacionals i 
internacionals 
que ofereixen 
productes i 
serveis 
vinculats amb la 
teixidura. 
L’esdeveniment 
tindrà lloc a dos 
espais de Poble 
Sec (CREC i 
CFD Barcelona) 
els dies 17 i 18 
de novembre i 
s’impulsaran 
activitats en 
paral·lel com 
tallers de punt 
de mitja i 
ganxet, entre 
d’altres. 
barcelonaknits.
com 
 

     � � �
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Per Maria Almenar

EL CRIT  
DE LA SELVA 
Els estampats que emulen la pell dels animals 
salvatges proliferen en una temporada que té 
dos clars protagonistes: el lleopard i la zebra. 
La tardor mai havia estat tant ferotge 
estilísticament parlant...

LUXE A L’EXTRARRADI  
Primera parada: un clàssic. L’estampat de 
lleopard s’alia amb una peça d’abric d’inspi-
ració esportiva per complementar els looks 
urbans més transgressors. El punt extra: el 
teixit de peluix en una jaqueta que crea 
addicció al tacte. THE KOOPLES (428 €)  
www.thekooples.com

ELS SET 
MAGNÍFICS

EL FELÍ MÉS SEXY 
L’animal print més salvatge també es pot lluir 
en la intimitat amb conjunts de llenceria que 
s’arrapen al cos i potencien els atributs fe-
menins. L’opció de fer el salt del tigre –o del 
lleopard– ja és cosa teva! Aquest és el model 
Feline d’ETAM. (41,98€)  
 www.etam.es 

TREURE LES URPES 
Les peces de llenceria fan el salt del llit al ca-
rrer, adaptant-se a la perfecció amb texans i 
jaquetes neutres. El top de seda i blonda de 
la dissenyadora ANINE BING té aquest punt 
just de sofisticada femme fatal. (C.P.V.) 
www.aninebing.com

ODA A LA SIMETRIA 
Una faldilla de silueta depurada amb un vis-
tós jacquard de llana que dibuixa un patró de 
zebra totalment simètric. Suavitza el seu im-
pacte visual amb una peça de punt cenyida i 
complements llisos. Aquesta és de MICHAEL 
KORS COLLECTION (C.P.V.)  
www.michaelkors.es

EL DETALL EXÒTIC 
Les arracades de metacrilat de KIWI+POMELO 
destil·len sentit del humor, diversió i molta marxa, 
conceptes que vinculen les col·leccions d’estèti-
ca pop d’aquesta marca barcelonina. L’última 
proposta s’inspira en el continent africà i la seva 
fauna salvatge. (95€)   
www.kiwipomelo.com

EN CLAU MODERNA 
Una sandàlia de plataforma d’ant amb detalls 
de lleopard a les tires davanteres ideal  
per a les amants dels ‘talons còmodes’ que 
no renuncien a mostrar els peus en els  
períodes d’entretemps. Aquesta és de  
CASTAÑER (265€)  
www.castaner.com

ULLS BESTIALS 
No hi ha res impossible, i fins i tot les muntu-
res de les ulleres poden imitar els estampats 
dels animals ferotges. Mostra al món el teu 
cantó salvatge a través de la teva mirada! 
Aquest model el trobaràs a KALEOS 
EYEHUNTERS (139 €)   
www.kaleoseyehunters.com   
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BODEGA
FESTA DEL VI NOVELL 

Als jardins del Palau Robert. El primer vi 
de la temporada ja hi és aquí, i això s’ha de 
celebrar. En realitat, des de sempre s’ha 
celebrat aquest vi que arriba just a temps 
per a la matança del porc i que des de fa 
un temps algunes bodegues catalanes 
s’han proposat reivindicar tal com passa 
en altres països. Fresc, afruitat, de preu 
ajustat i pensat per a beure’s en aquests 
mesos. Així és aquest vi que el pròxim dis-
sabte celebrarà als jardins del Palau Ro-
bert i durant tot el dia (de les 11 a les 20 
hores) la segona edició de la Festa del Vi 
Novell en la que es podran tastar els pri-
mers vins de l’any de nou bodegues, així 
com els productes d’Embotits Salgot, 
Formatges Betara i avellanes de Reus.  
Més informació a la pàgina web:  
palaurobert.gencat.cat.

XV JORNADES DEL ‘TXULETON’ A SAGARDI

AGENDA

Festa gastronòmica. Bones notícies per 
als carnívors: tornen les Jornades del 
Txuleton als restaurants del Grupo Sa-
gardi. Referència quan es parla de carn i 
graella als seus locals de Barcelona i 
d’altres ciutats, celebren des d’aquesta 
setmana i fins al fi d’existències una 
autèntica festa gastronòmica en la qual 
la carn de vaca vella és la principal pro-
tagonista.Txuletons que, com cada any, i 
ja van 14, s’acompanya de les primeres 
mongetes negres de Tolosa que comen-
cen ara la seva temporada, pebrots del 
piquillo rostits i pelats a mà i de postres 
nous i formatge d’ovella latxa arribat des 
d’Aralar. Un menú Tolosaldea per a gau-
dir de la millor carn del país i de la cuina 
tradicional basca. Més informació: 
gruposagardi.com. 

INFORMAL I 
ASSEQUIBLE

Cuina sense pretensions, per compartir, 
ràpida i saborosa. És la carta de 
presentació de Santamasa , que fa uns 
mesos sumava un nou local al barri de 
Sant Antoni amb la mateixa filosofia i 
propostes que la resta de restaurants 
del grup a Sabadell, Sant Cugat i Sarrià. 
Un local molt agradable, un menú llarg 
amb opcions per a tots els gustos 
(hamburgueses, coques, amanides, 
tàrtars...) preus molt ben ajustats, 
atenció al seu menú diari, i una bona 
selecció de postres i vins. Cada dijous nit 
hi ha música en viu i gintònics a 5 euros. 

SANTAMASA 

Proposta: Local 
agradable, cuina 
senzilla i preus 

ajustats. 

Adreça: Ronda de Sant 
Antoni, 51.  

Telèfon: 938533490. 

Pàgina web: 
santamasarestau-

rant.com.  

Preu mitjà: 20 euros. 

CUINA 
D’AUTOR

SLOW & LOW 

Proposta: Cuina amb 
molta personalitat a la 

qual seguir la pista 
després dels seus 

primers mesos.  

Adreça: Comte Borrell, 
119. 

Telèfon: 936 25 45 12. 

Pàgina web: 
slowandlowbcn.com. 

Preu mitjà: 45 euros.

TEMPORADA 
I PROXIMITAT 

SOLC 

Proposta: Cuina de 
producte i de 

temporada amb 
l’elegància del 

Majestic.  

Adreça: Passeig de 
Gràcia, 68.  

Telèfon: 934 88 17 17. 

Pàgina web: 
hotelmajestic.es 

Preu mitjà: 60€. 

Ara que tant es parla de cuina de produc-
te, ha arribat el moment d’anar una mica 
més enllà i parlar també de l’origen i de la 
temporada dels ingredients. Temporada i 
proximitat són precisament la base de Solc, 
la nova proposta gastronòmica que des de 
fa uns mesos ofereix el centenari Hotel Ma-
jestic. El mateix espai que cada diumen-
ge alberga el popular brunch esdevé un 
restaurant on el xef Luis Llamas i David Ro-

mero –xef executiu de 
l’hotel–juguen amb els 
millors productes de la 
temporada i les verdures 
que arriben des del Ma-

resme. El menú diari de 24 euros –dis-
sabtes inclosos– és el producte estrella de 
cada migdia, mentre que per a les nits la 
carta conviu amb un menú degustació 
també a un preu molt ajustat (50 euros) per 
a la cuina i l’indret. Els bolets juguen un pa-
per important ara mateix en plats tan rics 
com el clàssic caneló de pollastre o un 
ou amb parmentier de patata i papada 
de porc. Molt bé també el xai servit amb 
cremós d’albergínia rostida. 

El menú diari de 24 euros, 
dissabtes inclosos, és el 

producte estrella  
de cada migdia

TASTETS
UN HORT AL 
MARESME.  
Res millor per 
assegurar el millor 
producte de 
proximitat i 
temporada que 
comptar amb un 
hort propi. I 
aquesta és 
precisament una 
de les peces clau 
de Solc, l’hort que 
l’hotel té al 
Maresme i que 
subministra cada 
dia les verdures 
emprades per a la 
cuina del nou 
restaurant. Les 
verdures no 
passen per càmera. 

SO
LC

 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Va obrir l’estiu passat però fins ara no 
havia entrat al nostre radar de 
novetats. El xef Francesc Beltri 
s’apunta així a la llarga llista d’obertu-
res en l’animat barri de Sant Antoni 
amb una cuina d’autor i amb forts 
arrels catalanes però amb un clar 
component viatger que mira cap al 
sud-est asiàtic. Així ho demostra la 
seva excel·lent versió del chili crab o 
un mollete de cua de vaca gallega 
amb cogombre confitat i kimchi per 
citar un parell d’exemples. Ofereixen 
dos menús degustació a 38 i 48 euros. 
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‘Carrie el musical’. El Teatre Gaudí de 
Barcelona presenta a partir del 15 de 
novembre l’espectacle Carrie El Musi-
cal, basat en la popular novel·la de 
Stephen King. Aquest musical, que es 
va poder veure per primer cop a Broad-
way l’any 1988, viu la seva estrena a 
l’Estat el pròxim dijous. Ferran Guiu di-
rigeix un repartiment liderat per Geor-
gia Stewart i Raquel Jezequel (Carrie 
White) i  Muntsa Rius i Anna Valldeneu  
(Margareth White).

STEPHEN KING 
EN MUSICAL 

Proposta: Estrena 
teatral de la versió 

musical de la 
 novel·la Carrie. 

On: Teatre Gaudí  
(Sant Antoni Maria 

Claret, 120). 

Quan: Estrena el 15 
de novembre. 

Pàgina web: 
teatregaudibarcelo-

na.com.

MÚSICA 
 I CINEMA DE 

CIÈNCIA-FICCIÓ 

Proposta: Concert de 
l’Orquestra Simfònica 

del Vallès (OSV). 

On: Palau de la Música 
Catalana (Palau de la 

Música, 4). 

Quan: Dissabte 17  
de novembre 
 (18.30 hores). 

Pàgina web: 
palaumusica.cat.

LOOP 
BARCELONA 

Proposta: Festival 
de videocreació. 

On: Diferents espais. 

Quan: Fins al 22 de 
novembre. 

Pàgina web: 
 loop-barcelona.com. 

El festival de videocreació de 
Barcelona fa estada a la ciutat 
fins al dia 22 en la seva 16a edi-
ció. El LOOP Barcelona és un 
important punt de trobada per 
al debat artístic entre creadors 
locals i internacionals a par-
tir de les seves obres. Aques-
tes exploren les relacions en-
tre la imatge i disciplines artís-
tiques com la dansa o el teatre.   
La fira presenta en la seva sec-
ció City Screen la producció 
de 102 creadors locals o resi-
dents a Barcelona. El 65% dels 
professionals participants en 
el certamen formen part de 
la pedrera local de creadors de 
la ciutat. També, en col·labora-
ció amb l’Escenari Joan Bros- 

 
 
 
 

sa, el festival presenta el díp-
tic teatral Screening Perfor-
mances. Dins del programa 
destaquen igualment una re-
trospectiva sobre l’autora Nú-
ria Font i la seva tasca, que 
transita entre els terrenys del 
vídeo i de la dansa, el qual es 
pot veure al Mercat de les 
Flors (Lleida, 59) i a l’Arts San-
ta Mònica (La Rambla, 7), res-
pectivament. «El que volem fer 
és reforçar l’aposta que el Lo-
op sempre ha fet pel talent 
local reivindicant l’efervescèn-
cia i la vitalitat creativa de la 
ciutat de Barcelona», afirma la 
directora artística del festi-
val, Carolina Ciuti. Per la seva 
part, els vídeos del cèlebre co-

reògraf nord-americà Merce 
Cunningham (Washington, 
1919-Nova York, 2009) es pro-
jecten al Pavelló Mies van der 
Rohe de Montjuïc (Av. Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, 7) coin-
cidint amb el centenari del co-
reògraf. A banda d’aquests es-
cenaris, el LOOP Barcelona 
desplega les seves propos-
tes per la Fundació Miró (Parc 
de Montjuïc), el Museu 
d’Història de Catalunya, 
MHCAT (Palau de Mar), el Mu-
seu Nacional d’Art de Catalun-
ya, MNAC (Parc de Montjuïc) 
i el Museu d’Art Contempora-
ni de Barcelona, MACBA 
(plaça dels àngels, 1). Són fins  
a una setantena d’espais que 
acolliran fins al 22 de novem-
bre projeccions, exposicions, 
concerts, xerrades i altres es-
deveniments en directe. 

NO TAN 
PETITS

La videocreació de Barcelona dialoga 
amb els talents internacionals al LOOP
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
RECUPERACIÓ HISTÒRICA. El certamen reflexiona 
sobre la producció entesa com a recuperació històrica,  
ja que moltes de les peces que es presenten estan 
íntimament relacionades amb els inicis del vídeo i la 
creació. Una d’elles és En la Ciudad, un llargmetratge  
d’Eugeni Bonet i José Miguel Gómez del 1976, que  
va néixer d’un experiment de producció col·laborativa  
en el qual van participar diversos artistes locals que es 
dedicaven al cinema experimental i les arts visuals.  
En col·laboració amb el Museu d’Història de Barcelona, 
s’organitza una exposició en la qual es presenta el film al 
costat de materials històrics i que apropa un debat amb 
els protagonistes, que reivindiquen les particularitats 
d’aquesta creació. 

COS I PANTALLES. La parella d’artistes Sander Breure i 
Witte van Hulzen presenten una performance al MACBA 
que explora la relació entre el cos i les múltiples panta-
lles que ens envolten.

@NEM-HI

‘ON TOUR’ 

Proposta: Festa dels 
Súpers itinerant.  

On: Tarraco Arena 
Plaça de Tarragona. 

Quan: 17 de novembre. 

Preu:  invitacions per 
avançat a través del 

web del Super3: 
super3.cat. 

Pàgina web: 
www.ccma.cat.  

PETITS

‘Una galàxia de músiques’. Les bandes 
sonores de les principals pel·lícules de 
ciència-ficció són el material amb què 
l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) 
proposa el concert simfònic Una galàxia 
de músiques divendres 16 al Teatre La 
Faràndula de Sabadell i dissabte 17 al  
Palau de la Música. En aquesta actuació 
anual, l’OSV uneix cinema i música amb  
un repertori de films com Jurassic Park, 
ET, Star Wars, El Planeta dels Simis, 
Alien i Star Trek. 

Festa dels Súpers a Tarragona.  
La 22a edició de la Festa dels Súpers 
passa enguany per diferents punts de 
Catalunya amb l’objectiu de fer aquesta 
celebració infantil i familia més emocio-
nat i pròxima. El 17 de novembre aterra al 
Tarraco Arena Plaça de Tarragona, seu 
que acollirà un gran espectacle de dues 
hores amb la participació dels membres 
de la família del Super3,  altres protago-
nistes del canal i alguns dels dibuixos 
animats més famosos del Super3.
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T&T 
BCN

14-21 DE NOVEMBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 14 

EXPOSICIÓ 

THE WALTHER  
COLLECTION 

La Fundació Foto Colectania 
porta a la ciutat una selecció 
de prop de 200 imatges de la 
reconeguda col·lecció  
germana-estatunidenca, que 
es mostra per primer cop a 
Espanya. BARCELONA. Passeig 
Picasso, 14. fotocolectania.org.  

DIJOUS 15 

MOSTRA 

VELÁZQUEZ A BARCELONA 

CaixaForum Barcelona exposa 
la primera exposició dedicada 
a la ciutat a Diego Velázquez. 
S’exhibiran algunes obres 
mestres com Mart o El 
príncep Baltasar Carles, a 
cavall, en una mostra en 
col·laboració amb el Museo 
del Prado. BARCELONA.Preu: 5 
euros. caixaforum.es.  

DIVENDRES 16 

CINEMA  

DE MUNTANYA  
DE TORELLÓ 

Torelló acull del 16 al 25 de 
novembre el 26è Festival 
BBVA de Cinema de Mun-
tanya. La inauguració anirà a 
càrrec de Patagonia Dreaming 
sobre les Patagònies possibles 
TORELLÓ. Fins al 25 de novembre. 
torellomountainfilm.cat. 

DISSABTE 17 

MÚSICA 

XOEL LÓPEZ 

Actuació del cantant gallec en 
format acústic al festival 
Músiques Sensibles amb el 
seu darrer disc Sueños y Pan. 
BARCELONA. Palau de la Música (21 
hores). Des de 24 €.  palaumusica.cat. 

DIUMENGE 18 

CINEMA 

B-ANIME FILM FESTIVAL 
Punt de trobada per als 
amants del cinema anime 
japonès. La seu d’enguany és 
el Disseny Hub de Glòries.  
BARCELONA. Gratis. b-anime.org.  

DILLUNS 19 

FÒRUM 

GASTRONÒMIC DE GIRONA 

El Palau de Fires i Palau de 

Congressos de Girona rep 
entre el 18 i el 20 de novembre 
una de les trobades clau per 
als professionals de la cuina. 
GIRONA. forumgirona.com.  

DIMARTS 20 

CONCERT 

NILS FRAHM A L’AUDITORI 

El pianista i compositor 
alemany actua a l’Auditori dins 
del cicle Sit Back. Frahm és 
conegut per les seves 

propostes a cavall entre la 
música clàssica i l’electrònica. 
BARCELONA. Lepant, 150 (21h). 30 €. 
auditori.cat. 

DIMECRES 21 

ART 

EL MAIG DEL 68  

El museu MNAC exposa a 
Liberxina les propostes 
artístiques a Catalunya al 
voltant del maig del 68. 
BARCELONA. museunacional.cat.

FIRA CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA Primera trobada 
per promoure  una major 
participació de les pimes 
i les empreses locals, 
emprenedores i 

innovadores en les 
licitacions públiques.  
El 20 de novembre se 
celebra la primera 
#FiraContractació 
Pública @bcn_ajuntamentç 

ZURICH MARATÓ DE 
BARCELONA Reserva’t el 
dia! El 20 de novembre 
revelarem el secret millor 
guardat...#RevealZMB20
19 @maratobarcelona 

JORDI PUNTÍ L’espai, el 
temps, la passió, la raó, 
les emocions, el destí, la 
incertesa i l’atzar. Segons 
l’escriptor Simon 
Critchley, un partit de 

futbol conté tots els 
ingredients de la vida.  
El proper 20 de 
novembre en parlarà 
amb Jordi Puntí al CCCB. 
#CiutatOberta @cececebe 

CASA VINCENS De l’11 al 
18 de novembre vine a la 
@casa_vicens per 8€ a 
celebrar el 1er aniversari 
de la seva obertura 
@catexperience

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 
NOVA XARXA DE BUS. El 26 de novembre comencen a 
funcionar cinc línies noves de la Nova Xarxa de Bus. H2 
(Av. Esplugues - Trinitat Nova); V1 (Districte Gran Via l’Hos-
pitalet - Av. Esplugues); V19 (Barceloneta - Pl. Alfonso Co-
mín); V23 (Nova Icària - Can Marcet) i V25 (Nova Icària - 
Horta).  Amb la posada en servei de les cinc línies noves, 
deixen de circular de manera definitiva les línies 45 i 92. A 
més a més, hi haurà canvis a les línies següents:  H6, H8, 

H10, V13,  V15, V17, 19, 22, 39,  47, 54, 55, 60 i 192.  H6: Circula-
ran busos que aniran de Zona Universitària a l’avinguda 
Meridiana com fins ara, i d’altres que aniran de Zona Uni-
versitària al carrer del Pare Manyanet i la rambla de l’Onze 
de Setembre. Quan arribi un autobús de la línia H6 a les pa-
rades que es troben en el tram comprès entre Zona Univer-
sitària i Fabra i Puig, cal fer atenció a si va a l’avinguda Meri-
diana com fins ara o fins al carrer del Pare Manyanet / ram-
bla de l’Onze de Setembre. tmb.cat/estatdelservei. 

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, imatge de The Walther Collection del 
2012 del moviment Occupy Wall Street a Nova York. A 
sota, un dels films del Festival de Cinema de Muntanya de 
Torelló. Dalt, oli de Velázquez que es veurà a CaixaForum 
i dalt, a la dreta, el cantant Xoel López. FOTOS: ACCRA SHEPP / THE  

WALTHER COLLECTION / FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA DE TORELLÓ / EL PRADO / ARXIU 

TNC 

TEATRE

‘LA NIT DE CATALINA HOMAR’ 
Els escriptors mallorquins José 
Carlos Llop i Carme Riera s’acosten 
a la figura del llegendari arxiduc 
mallorquí Lluís Salvador a l’obra La 
nit de Catalina Homar. El text dóna 
veu a l’amant més coneguda de 
l’arxiduc, pràcticament sense 
biografia, per reivindicar el seu 
paper actiu en la història. 
BARCELONA. Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC). Del 15 al 18 de novembre. tnc.cat. 
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