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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Enclotada entre cims de gaire-
bé 3.000 metres, l’estació d’es-
quí i muntanya Vall de Núria 
és un bon punt d’inici d’excur-
sions amb raquetes de neu. És 
un esport molt fàcil d’apren-
dre i a l’abast de tothom. Fins i 
tot, si no us heu calçat mai unes 
raquetes, podreu fer moltes de 
les excursions que hi ha mar-
cades per la vall i fins als pics 
més propers. A més, les raque-
tes de neu són una molt bona 
manera de descobrir la natura 
i l’espectacular paisatge hiver-
nal d’alta muntanya d’aquesta 
vall, situada a Queralbs.  

La vall està tancada als cotxes 
i s’hi accedeix amb el crema-
llera des de Ribes de Freser. Arri-
bareu a aquest municipi del ri-
pollès en cotxe per la C-17 o amb 

els trens de Rodalies que van 
cap a Puigcerdà. El cremallera, 
que es va inaugurar el 1931, su-
pera un desnivell de 1.000 me-
tres d’altitud en un recorregut 
de 12,5 quilòmetres i des del 
principi ja us adonareu que vi-
sitar aquestes muntanyes ha es-
tat una molt bona idea.  

NORMES 
DE SEGURETAT. A l’estació po-
deu llogar les raquetes i els bas-
tons, i us explicaran com uti-
litzar-los per gaudir d’una ex-
cursió tranquil·la i agradable. De 
seguida descobrireu els trucs 
més bàsics, però heu de tenir en 
compte que és un esport hiver-
nal d’alta muntanya i que cal se-
guir unes normes de seguretat 
bàsiques. Si és la primera ve-
gada que feu raquetes, seguiu 

els senders marcats i no us 
allunyeu massa, hi ha llocs im-
pressionants molt a prop de l’es-
tació. No feu l’excursió sols i in-
formeu sempre del recorregut 
que voleu fer. Porteu ulleres de 
sol adequades, aigua, menjar i 
roba d’abrigar, perquè les con-
dicions meteorològiques a l’al-
ta muntanya poden canviar sor-
prenentment de pressa. I aneu 
ben calçats amb botes de mun-
tanya impermeables. 

A la mateixa estació hi ha tres 
circuïts per fer amb raquetes de 
neu, molt recomanables si sou 
nous en aquest esport. Avança-
reu pels boscos de pi roig i pi ne-
gre, que envolten les pistes, 
mentre veieu els prats alpins de 
la part alta. I amb una mica de 
sort, perquè són molt esmun-
yedissos, veureu alguns dels 
animals que habiten als vol-

AMB RAQUETES  
DE NEU PER LA 
VALL DE NÚRIA 
Agafem el cremallera per pujar fins a 
l’estació, on comencen les rutes d’hivern 
per gaudir d’aquests paisatges nevats

EN RUTA
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tants de l’estació durant els me-
sos d’hivern. 

BATEJOS 
DE RAQUETES DE NEU. Si voleu 
agafar una mica de tècnica, tots 
els caps de setmana d’hivern a 
partir de les 10.30 hores hi ha els 
anomenats batejos de raque-
tes de neu, una bona proposta 
per conèixer els voltants del 
santuari i aprendre una mica 
més sobre aquest esport. L’acti-
vitat inclou el bitllet del tren cre-
mallera de Ribes a Núria (ana-
da i tornada), l’excursió amb 
guia i el lloguer del material. 
També hi ha sortides durant les 
nits de lluna plena, una activi-
tat perfecta per fer en família -
l’edat mínima són set anys-. 
Després de caminar un parell 
d’hores durant les quals us hau-

reu passejat per unes mun-
tanyes gairebé desertes, deixa-
reu totes les raquetes al local de 
l’escola Oxineu, que organitza 
la ruta, i anireu a sopar per com-
partir l’experiència. 

A més, mentre passegeu al 
voltant del Santuari de la Mare 
de Déu de Núria amb les raque-
tes de neu, podeu conèixer una 
mica la història d’aquesta vall, 
considerada terra de frontera 
després del Tractat dels Piri-
neus, i que segles abans ja va ser 
objecte de transacció entre la 
noblesa i l’església, la qual co-
sa podria explicar l’origen del 
monestir. De fet, el primer tes-
timoni escrit que en tenim és de 
1087, quan Guillem Ramon de 
Cerdanya, fill de Guifré, con-
cedeix al monestir de Ripoll els 
drets de pasturatge. Molts se-
gles després, també aquí a Nú-

ria la Generalitat de Catalunya 
republicana va redactar el pro-
jecte de l’Estatut del 1932  o Es-
tatut de Núria.  

LLEGENDES 
AL VOLTANT DE NÚRIA. La vall 
és protagonista i testimoni al-
hora del moltes llegendes, com 
la que explica la trobada de la 
Mare de Déu, el 1079. Però 
potser la més coneguda és la de 
Sant Gil, bisbe de Nimes, que va 
esculpir la imatge quan feia vi-
da d’ermità a la vall entre els 
anys 700 i 703. Convocava amb 
la campana els pastors que evan-
gelitzava davant de la creu que 
havia fet ell mateix, i sovint els 
donava el menjar que cuinava en 
una olla. És per això que els sím-
bols de Núria són la campana, la 
creu i l’olla. Quan Sant Gil va ha-

ver de fugir de la vall, va ama-
gar la verge en una cova. El 1072, 
un home va arribar des de 
Dalmàcia buscant les relíquies 
de Maria i uns pastors que conei-
xien la història de Sant Gil el van 
ajudar a aixecar una petita cape-
lla, origen del santuari. Quan 
l’home ja havia marxat, els ma-
teixos pastors van trobar la ver-
ge. La llegenda culmina quan els 
homes van voler transportar la 
imatge a Queralbs en processó 
però la verge pesava massa, vo-
lia quedar-se a Núria. 

Hi ha moltes més llegendes a 
al voltant de Núria i dels pics 
dels voltants. Un d’aquests cims 
i potser el més conegut és el de 
l’Àliga. Hi podeu arribar amb ra-
quetes de neu des de la cota 
1.972 metres, agafant en direc-
ció sud el camí del viacrucis que 
puja fins a l’Alberg del Pic de l’Àli-

ga a 2.122 metres. Quan arribeu 
a la part del darrere del pati de 
l’alberg, heu de dirigir-vos al 
nord-est i seguir el llom de la 
muntanya que queda darrere de 
l’edifici. L’heu de remuntar fins 
a la cota 2.422 metres des d’on 
tindreu unes vistes espectacu-
lars de la vall i el santuari. La di-
ficultat de la ruta és mitjana i tri-
gareu una hora i mitja en l’ascen-
sió, pel que cal estar en forma. 
Per la baixada, heu de desfer el 
camí fins a l’alberg i endinsar-
nos al bosc de la Verge, agafar 
el GR que baixa a Noucreus i des-
cendir fins al santuari. 

A la Vall de Núria i a les mun-
tanyes que l’envolten hi ha mol-
tes altres rutes per fer amb ra-
quetes, però dependrà del vos-
tre nivell i estat de forma que 
n’escolliu una o una altra. Una 
de fàcil és la que va de Núria al 

SANTUARI MARIÀ  
Si pugeu a Núria, heu d’anar 
al Santuari marià, un lloc de 
pelegrinatge molt 
concorregut on també us 
podeu allotjar. I una de les 
tradicions més arrelades és 
posar el cap a l’olla, tot i que 
la llegenda diu que aquest 
gest afavoreix la fertilitat de 
qui el fa. De fet, la 
simbologia de la fertilitat ha 
estat sempre present a 
Núria, i el folklorista Joan 
Amades explica que té 
origen en un megàlit o un 
menhir que antigament hi 
havia a la vall. Les creences 
paganes afirmaven que les 
dones que hi fregaven el cos 
tenien assegurada la 
fertilitat.  

� � � 

MUSEU DEL 
CREMALLERA 
A Ribes de Freser aneu al 
museu del cremallera, situat 
a l’estació. Podreu veure i 
pujar a les locomotores més 
antigues de la Geperuda, 
l’Elèctrica E-3 en el seu estat 
original o també al cotxe 
saló, decorat amb materials 
nobles. L’entrada és gratuïta 
i està obert de 8.30hores a 
20.00 hores. I després de fer 
una passejada pel poble, 
visiteu el castell de Sant 
Pere, una fortificació 
medieval del segle XI. Es  
va alçar per controlar la 
frontera entre el comtat de 
Cerdanya, al qual pertanyia 
Ribes, i el de Besalú. A partir 
del 1276, la Vall de Ribes 
esdevingué part del regne 
de Mallorca, i es creà una 
gran xarxa defensiva.

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, esq., una 
nena saluda a l’estació del 
cremallera de Ribes; a dalt, un 
esquiador a la Vall de Núria i un 
excursionista (a sota). En 
aquesta pàgina, a dalt a l’esq., 
un infant al Parc Lúdic; a la 
dreta, el cremallera avança; a 
baix a l’esq., una nena a la zona 
de tirolines; i sobre aquestes 
línies, la vista del conductor 
del cremallera. FOTOS: ORIOL MOLAS, 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Pic de Fontnegre, passant pel 
Pic de l’Àliga i el Pic de la Pala, 
una mica més de vuit quilòme-
tres. Una altra excursió de difi-
cultat moderada és la que us 
portarà fins a la Reconca de les 
Molleres. Passat el torrent de 
Noufonts, que transcorre pel 
costat de la via del cremallera, 
s’ha de remuntar cap al Camí de 
Núria a Ulldeter, el GR-11, i se-
guir-lo fins al desviament cap 
a l’alberg. La ruta avança cap al 
Pont de l’Escuder i la vall de 
Noufonts, i arriba a la Reconca 
de les Molleres.  

Visitar Núria tot l’any és tota 
una experiència, però les raque-
tes de neu ens permeten veure 
un paisatge totalment diferent 
on domina el blanc de la neu i el 
verd fosc dels pins que aconse-
gueixen sobreviure els hiverns 
en aquestes cotes. 
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CAMPANYA 
SOSTENIBLE 
 
La iniciativa 
#joregalotalen
tlocal és una 
campanya 
iniciada a 
Instagram al 
setembre per 
cridar l’atenció 
dels 
consumidors 
de cara a fer 
els regals de 
Nadal. Es 
posicionen 
com una 
alternativa 
local i de 
proximitat, i de 
moment ja 
compta amb 
gairebé 300 
marques 
adherides sota 
aquesta 
mateixa 
etiqueta. El 
consum 
sostenible i de 
proximitat 
pren cada 
vegada més 
força en 
aquesta època 
de l’any. 
talentolocal.org 

             
            � � �

AL DENTE Per Maria Almenar

Els nens són els protagonistes del Nadal en unes festes familiars on 
no falten els regals ni les joguines. Pares, avis, tiets... tots volen 
sorprendre d’alguna manera. Posats a consumir -perquè es gairebé 
inevitable- és millor fer-ho amb seny amb iniciatives sostenibles que 
promouen valors educatius, connecten generacions i no discriminen 
per gènere. Disseny, creativitat i molta imaginació.

UN JOC COMPARTIT

POESIA VISUAL 
Visual Poetry Barcelona fa de les peces 

de roba de cotó orgànic el seu llenç d’expressió 
artística. Com? A través de copsar-hi poesia 
il·lustrada amb dibuixos que amagen  
missatges subtils, sovint vinculats amb  
pensaments i sentiments, allunyats de tòpics i 
cursileries. «Volem donar personalitat a la nos-
tra roba, que sigui didàctica i fer que la gent es 
pregunti el significat del nostre art, l’interpreti 
i, finalment se’l faci seu», explica el dissenyador 
Xavi Bartrina, un dels impulsors de la marca. 
Quan l’essència és el llenguatge que entra pels 
ulls... www.visualpoetrybarcelona.com  

UNA EXPERIÈNCIA 
El Nan Casteller s’inspira en l’antiga  

tradició de construir castells per transmetre  
un seguit de valors educatius als nens que 
apel·len la societat i el medi ambient. La firma 
es basa en el reconfortant concepte de les 
abraçades, del lligam amb els demés a través 
d’encaixar peces de fusta– els Nans- i  
enfilant-los un sobre els altres per buscar 
l’equilibri. Un joc creatiu aliè a les modes, que 
no és ni blau ni rosa i aposta pel consum  
responsable. Joguines ètiques que tenen una  
llarga vida. www.elnantoys.com 

NO ÉS EL TÍPIC PIJAMA 
Tinycottons concep els nens com a  

«petits adults» a través de dissenys propis  
amb un estil marcat, elaborats amb teixits de 
qualitat. Ara, la firma barcelonina nascuda l’any 
2012 per Barb Bruno i Gerard Lazcano, li dona 
un gir al Nadal amb una col·lecció càpsula de 
pijames pensats per a tota la família. «Volíem 
desenvolupar una proposta que unís pares i 
fills a través d’una peça que els faci sentir i 
compartir l’esperit nadalenc», diu la  
dissenyadora Vicky Bruno. La nova línia 
d’edició limitada consta de monos per a  
nadons i un set depijames per a nens i adults 
amb dos dels estampats estrella de la marca. 
www.tinycottons.com 

ESSÈNCIA 
ROMÀNTICA 

L’arquitecta Cristina 
Fernández és la  
creadora de Little 
Creative Factory,  
fundada l’any 2011 arran 
del naixement de la  
seva filla Ona. D’imagi-
nari molt potent, la  
marca d’arrels  
artesanes i esperit 
romàntic connecta amb 
el passat a través de 
dissenys contempora-
nis que juguen amb les 
teles, els volums i les 
capes per crear una  
experiència única més 
enllà del ritual de  
vestir-se. Aquest 2019, la firma habitual al 
080 Barcelona Fashion assumeix un nou 
repte: «Desfilarem a la passarel·la catalana 
amb una primera col·lecció de dona»,  
conclou la Cristina.  

LECTURES TREPIDANTS 
Blackie Little  va néixer amb una  

convicció clara seguint les paraules de  
l’autor Bernat Shaw: «Posa’t com a norma no 
donar-li a un nen un llibre que tu no llegiries». 
El segell infantil de l’editorial Blackie Books 
sap que les primeres lectures són les que ens 
marquen de per vida i per això posa especial 
èmfasi en la tria dels seus llibres: expliquen 
històries màgiques, gamberres, divertides i 
trepidants amb i il·lustracions potents. Per 
Nadal, pots ampliar la biblioteca amb les da-
rreres novetats com L’illa de l’Abel de William 
Steig, una obra mestra de la literatura infan-
til. www.littlecreativefactory.com

1

4

ÉS 
TENDÈNCIA!

«Volem donar personalitat a la 
nostra roba, que sigui didàctica 
i que les persones es preguntin 
el significat del nostre art, 
l’interpreti i se’l faci seu» 

Xavi Bartrina, dissenyador de Visual 
Poetry Barcelona.

2

3 5
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BODEGA
MICROSCOPI 2017, VI SOLIDARI 

Per cinquè any consecutiu, Irene Alemany, 
enòloga i propietària de la bodega Alema-
ny & Corrio, que elabora vins al Penedès 
des de l’any 1999, presenta la nova anyada 
del vi solidari que impulsa per recaptar 
fons per a la lluita contra el càncer.  
Enguany, els beneficis íntegres d’El Mi-
croscopi 2017 s’adreçaran a donar suport a 
un estudi pioner desenvolupat des de l’Ins-
titut Oncològic de l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron de Barcelona. El Microscopi 
2017 és un vi negre de terroir provinent de 
viticultura sostenible i elaborat amb les va-
rietats carinyena (80%) i merlot (20%).  
Sens dubte, un vi que mereix estar a la nos-
tra taula aquestes Festes de Nadal i en les 
llistes de regals més solidaris. El preu de 
l’ampolla és de 9 euros.  
Més informació: alemany-corrio.com. 

MERCAT PARAL·LELS

AGENDA

‘Street food nadalenc’. Cita amb el millor 
street food en la seva versió més nada-
lenca el pròxim dissabte 22 de desembre. 
Organitzat per Eat Street, el Mercat Pa-
ral·lel promet omplir el Parc de les Tres 
Xemeneies del Poble-sec de la millor cui-
na de carrer, vi calent (que per alguna co-
sa és hivern i Nadal) i música de jazz en 
viu per animar la jornada i entrar en calor. 
Es tracta d’una edició molt especial que 
en col·laboració amb el Mercat de la Te-
rra també comptarà amb un mercat des 
de les 10 del matí i fins a les 16.00 hores 
amb productes de proximitat, formatges, 
mel, pa, verdures, cerveses artesanes... 
La llista de restaurants participants in-
clou locals tan reconeguts com La Porca, 
Masala’73 o Casa Xica.  
Més informació: eatstreet.barcelona. 

EL MILLOR 
PANETTONE

Malgrat pugui sonar estrany, una pastisse-
ria japonesa de Barcelona acaba de guanyar 
el premi al millor panettone del país ce-
lebrat a Milà. El mèrit és de Jordi Morella i 
Viena Campos que, entre dolços japonesos 
i un dels millors croissants de la ciutat, van 
treure temps per a dedicar-lo a perfeccio-
nar el seu panettone i ara estan pràctica-
ment dedicats en exclusiva a la seva ela-
boració. Ofereixen diverses varietats (tradi-
cional de fruita, xocolata negra, giandujay: 
la especialitat de la casa a base de té verd 
i xocolata blanca) a 25 euros el panettone 
de mig quilo i 50 euros el gran. 

TAKASHI  
OCHIAI 

Proposta: el seu 
panettone acaba de 
ser escollit el millor  

del país.  

Adreça: Comte 
d’Urgell, 110. 

Telèfon: 934 53 63 83, 

Pàgina web: 
ochiaipastisseria.com. 

MENÚ DE 
NADAL

VILA VINITECA 

Proposta: Cuina amb 
estrelles Michelin  

per emportar.   

Adreça: Agullers, 9. 

Telèfon: 902 327 777. 

Pàgina web: 
vilaviniteca.es. 

Preu mitjà: 50 euros. 

CUINA DEL 
DELTA

XERTA TAPAS 
BAR 

Proposta: La millor 
cuina del Delta en 

format tapa. 

Adreça: Còrsega, 289 
(Hotel Ohla Eixample).  

Telèfon: 937  
379 080. 

Pàgina web: 
xertarestau-

rant.com/xerta-tapas-
bar/ 

Preu mitjà: 35 €. 

Fa ja un temps que el restaurant Xerta de 
l’hotel Ohla Eixample va apropar al centre 
de Barcelona la millor cuina del Delta de 
l’Ebre de Fran López. La merescuda estre-
lla Michelin (que se suma a la de Villa Re-
tiro a Xerta) vé a confirmar que aquesta 
aposta pel producte i la gastronomia de 
territori era el bon camí. A aquesta pro-
posta se suma ara Xerta Tapas Bar que, 
en un format més informal i a base de tapes 

i platets, vol apropar 
aquesta rica gastronomia 
–molts cops desconegu-
da–a un públic més ampli 
i amb una relació qualitat-

preu molt atractiva. Plats com el deliciós xa-
palló amb anguila o el suquet mariner amb 
galeres, altre dels productes més tradicio-
nals de la zona. O tapes més divertides, com 
els falsos xurros de bacallà, o contundents, 
com els saborosos canelons d’ànec, són part 
de la variada oferta de Xerta Tapas Bar, pen-
sada tant per picar alguna cosa ràpida 
com per gaudir d’un gran esmorzar o sopar. 
Atents també al carret de postres i a la 
interessant carta de vins.

La merescuda estrella Michelin 
confirma que aquesta aposta 
pel producte i la gastronomia 

de territori era el bon camí

TASTETS
FRAN LÓPEZ.  
Convertit en el 
millor ambaixador 
de la cuina de les 
Terres de l’Ebre, el 
xef Fran López ha 
aconseguit 
combinar la riquesa 
del producte 
tradicional de la 
zona amb una 
tècnica molt 
depurada capaç 
d’enaltir els plats 
sense perdre la 
seva essència. El 
nou Xerta Tapas 
ofereix alta cuina i 
el millor producte i 
atenció en un 
format més lleuger 
i informal.

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Més de 13 anys porta Vila Viniteca oferint 
als seus clients una opció per gaudir a 
casa de la millor gastronomia per Nadal 
sense haver de cuinar. El seu «menú de les 
estrelles» apropa plats d’alguns dels 
millors xefs del país en racions individuals. 
I amb un preu molt ajustat que permet 
tenir un menú complet per uns 50 euros 
per persona. Els germans Torres, el 
restaurant Disfrutar, Silvia Hofmann i 
Francesc Rovira confeccionen aquest 
menú (consomé, canelons, pollastre amb 
cítrics i raïm i cheesecake) que es pot 
gaudir fins al 5 de gener. 
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EL NADAL MÉS GOURMET
PER REGALAR O REGALAR-TE. A hores d’ara encara no 
has fet la carta als Reis o al Pare Noel? Doncs molta 
tranquil·litat i fora nervis, perquè hem reunit mitja 
dotzena d’idees que segur triomfen entre els més 
gurmets de la família i et faran triomfar. Al cap i a la fi, el 
Nadal és una bona excusa per a reunir-se al voltant de la 
taula, gaudir de productes deliciosos i brindar per l’any 
que acaba i el que ve. Una selecció de productes per a 
tots els gustos i butxaques, des de clàssics que sempre 
funcionen com el cava o el vi,  fins als torrons més 
originals d’aquesta temporada o una selecció de tes 
nadalencs. Regals per a encertar segur o bé per fer-te un 
regal durant aquestes festes.

SALMÓ GOURMET EXPERIENCE 
El salmó fumat és un dels clàssics nadalencs que no pot 
faltar a la nostra taula. Així que res millor que aquest lot  
de BBENFUMAT amb tres lloms d’excel·lent qualitat i un 
punt original: al natural, amb cítrics i pipes, i amb or i  
tòfona. (23 €)  www.benfumat.com

UN BON CAVA PER BRINDAR 
No pot faltar a la taula de Nadal, així que hem apostat per 
un cava amb molta personalitat. III Lustres de GGRAMONA 
és un brut nature de llarga criança elaborat amb raïms del 
paratge qualificat Font de Jui. Elegant i de bombolla fina 
és una aposta segura. (30 €).  
 www.gramona.com

OLIS AMB MOLT D’ART 
Regalar un bon oli d’oliva verge extra sempre ens ha sem-
blat una gran idea. I si li afegim un toc d’art i de Mediterra-
ni? Això és el que han fet en SSAHITA amb aquest original 
estoig amb quatre varietats d’AOVE. (17 €)   
 www.lasahita.com

TE NADALENC 
Dues varietats especials per a aquesta època de la mà de 
TEASHOP: Golden Christmas, un te negre amb or, dàtils i 
passes i un sabor molt dolç, i Snow Christmas, a base de te 
blanc i verd aromatitzat amb caramel i camamil·la romana. 
La idea perfecta per a regalar aquests dies. (32,95 €)  
 www.teashop.com/es

TORRONS ORIGINALS 
Fidels a la seva cita anual, TTORRONS VICENS i Albert 
Adrià s’alien per a crear els torrons més originals de la 
temporada. Aquest any ens sorprenen amb un d’inspira-
ció que inclou alga nori entre els seus ingredients i una al-
tra varietat a base de te matcha. (11,5 €)  
 www.vicens.com

COL.LECCIÓ D’ULLS DE 
LLEBRE 
Per als qui sempre dubten 
entre negre, blanc o rosat, 
aquest trio de RRIOJA VEGA  
que ret homenatge al raïm ull 
de llebre és la solució perfec-
ta. El pack inclou una ampolla 
de negre 2016, un blanc 2017 
fermentat en barril i un rosat, 
tots de la DOC Rioja. (39 €).  
www.riojavega.com

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca
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19-26 DE DESEMBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 19 

TEATRE 

‘NIT DE REIS’ 

La companyia Els Pirates 
porta l’obra Nit de Reis (o el 
que vulgueu) en una nova 
versió revisada al Teatre 
Akadèmia. És la novena 
comèdia de Shakespeare i una 
de les més divertides de 
l’autor. BARCELONA. Buenos Aires, 
47. A les 20.30h. Preu: 18€. 
teatreakademia.cat. 

DIJOUS 20 

CONCERT 

MISHIMA 

El  Concert de Nadal de 
Mishima és un clàssic de 
Barcelona. Les entrades per al 
dia 21 s’han exhaurit i les del 
dia 20 estan encara a la 
venda. BARCELONA. Sala Apolo. 
Nou de la Rambla, 113. Dies 20 i 21 a 
les 21 hores. sala-apolo.com.  

DIVENDRES 21 

CULTURA   

LLIBRES QUE IMPORTEN 

La carpa de Consum 
Responsable de plaça de 
Catalunya porta a terme una 
campanya d’intercanvi de 
llibres entre els dies 21 i 24 de 
desembre. Cal bescanviar un 
llibre important per a cada 
persona que el lliura. Ha d’anar 
embolicat en paper de regal i 
amb una dedicatòria. A canvi, 
et regalen un altre llibre. 
BARCELONA. Plaça de Catalunya.  

DISSABTE 22 

 CONCERT 

DE NADAL AMB  
JOSEP CARRERAS  

Recital nadalenc extraordinari 
a la basílica de Santa Maria del 
Mar amb el tenor Josep 
Carreras de protagonista 

BARCELONA. Santa Maria del Mar. 21 
h. De 16 a 118€. festival-millenni.com.  

DIUMENGE 23 

ESPECTACLE  

‘LA LLUM DE SANT PAU’ 

El recinte modernista de Sant 
Pau es torna a il·luminar per 
Nadal amb el mapping La llum 
de Sant Pau, amb pasis cada 
30 minuts. BARCELONA. Sant 
Antoni Maria Claret, 167. De 18 a 22.30 
hores. Gratis. santpaubarcelona.org. 

DILLUNS 24 

EXPOSICIÓ  

A 13 ESTACIONS DE METRO 
El projecte expositiu Umbral 
aborda els drets humans, la 
immigració i la integració amb 
intervencions de 10 artistes. 
BARCELONA. barcelona.cat/umbral.  

DIMARTS 25 

FIRA 

DE NADAL A VIA JÚLIA 

Està instal·lada fins al 5 de 

gener entre els carrers Batllori 
i Mas Duran. BARCELONA. De 10 
a 21 h. bcn.cat/nadal.  

DIMECRES 26 

MÚSICA 

CONCERT DE SANT ESTEVE 

El tradicional Concert de Sant 
Esteve al Palau aplega els cors 
de l’Orfeó Català i el Cor de 
Cambra de Palau de la Música. 
BARCELONA. A les 19 hores. Entrades 
exhaurides. palaumusica.cat. 

FOTOGRAFIA La foto de 
Nancy Borowick que 
concentra el relat 
fotogràfic sobre el càncer 
dels seus pares. 
Exposició 

#EmpremtaFamiliar 
@DOCfieldBCN 
@palaurobert 
TALLERS INFANTILS  
El 22 de desembre, vine a 
les 12h a la plaça Major 

de #NouBarris a veure 
#MiradesDelVerd! Farem 
una visita comentada i 
tallers infantils! No hi 
faltis! 22/12, 12h: Plaça 
Major de Nou Barris 

barcelona.cat/ 
miradesverd  
@BCN_Ecologia  
BIBLIOTEQUES 
Darreres places pel taller 
«Littlebits» a càrrec de 

@javierleiva. Amb 
aquesta activitat es 
treballaran nocions 
d’electrònica bàsica amb 
el droid inventor kit. 
Dissabtes 22 de 

desembre, 12 i 26 de 
gener i 9 de febrer  
a les 11 h a la 
#BiblioRahola.  
Edat: 7 a 13 anys 
@biblioteques_gi

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

TRANSPORT PÚBLIC 
HORARIS PER NADAL.  Bus. El dilluns 24 de desembre, nit 
de Nadal, els autobusos faran l’última sortida de les para-
des d’origen a les 22.00 h. Metro. Nit de Nadal: el dilluns 24 
de desembre el servei de metro finalitza a les 23.00 h. Dia 
de Nadal: el dimarts 25 de desembre el servei de metro co-
mença a les 5.00 h del matí i finalitza a les 2.00 h de la mati-
nada. Sant Esteve: el dimecres 26 de desembre el servei de 
metro comença a les 5.00 h del matí i finalitza a la mitjanit. 

Nit de Cap d’Any: servei continuat de metro durant la nit del 
dilluns 31 de desembre al dimarts 1 de gener. Dia de Cap 
d’any: el dimarts 1 de gener el metro funcionarà fins a la 
mitjanit. Nit de Reis: el dissabte 5 de gener, servei continuat 
de metro. Dia de Reis: el diumenge 6 de gener el metro fun-
cionarà fins a la mitjanit. Altres transports. Barcelona Bus 
Turístic Enllaç extern: funciona cada dia excepte el 25 de 
desembre i l’1 de gener. Telefèric de Montjuïc Enllaç extern: 
obert cada dia de 10 a 18 h. tmb.cat.

@NEM-HI

A l’esquerra, dalt, el tenor Josep Carreras. Dalt, el 
grup Mishima. Dalt, a la dreta, cartell de 
l’espectacle Nit de Reis. FOTOS: ARXIU / LBERT POLO / DAVID RUANO / 

ESPECTACLE 

 FAMILIAR 

DÀMARIS GELABERT 
La cantant proposa aquest Nadal 
un concert molt especial inspirat 
en la seva cançó M’agrada el Nadal 
i amb les veus convidades del grup 
In Crescendo, guanyadors de la 
segona edició del concurs de 
televisió Oh Happy Day.  
BARCELONA. Teatre Victòria. Paral·lel, 65. 
Dia 22 de desembre a les 12 hores i dies 29 i 
30 de desembre a les 10 i les 12 hores. Preu: 
de 10,90 a 17,50 €. teatrevictoria.com. 
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