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Sant Joan de les Abadesses.   
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Aquesta setmana agafem les 
bicis per fer la Ruta del Ferro 
i del Carbó, entre Ripoll i 
Ogassa, passant per Sant 
Joan de les Abadesses. És un 
recorregut molt fàcil, sense 
gairebé desnivell i d’uns 12 
quilòmetres que ens perme-
trà conèixer el nostre passat 
industrial, i la història de les 
mines de carbó d’Ogassa i del 
tren que antigament portava 
el mineral des d’aquestes 
muntanyes fins a Barcelona.  
Un passat prou recent, per-
què el tram entre Sant Joan 
de les Abadesses i Toralles va 
funcionar fins al tancament 
de les mines, l’any 1967, men-
tre que el tram entre Sant 
Joan i Ripoll es va mantenir 
en actiu fins a l’any del seu 

centenari, el 1980. Aquesta 
ruta, que compta amb vuit 
espais naturals protegits, 
pertany al camí natural creat 
dins el projecte de les Vies 
Verdes de Girona, que s’estén 
fins a Sant Feliu de Guíxols, 
al Baix Empordà, i que en-
llaça amb la Pirinexus, que 
s’endinsa pel sud de França.  

RIPOLL 
INICI DE LA RUTA. La millor 
manera d’arribar a l’inici del 
recorregut és en tren, amb la 
línia L’Hospitalet de Llobre-
gat-Puigcerdà, baixant a l’es-
tació de Ripoll. També s’hi 
pot arribar en cotxe, per les 
carreteres C-26, C-17 o N-152. 
Un cop a l’estació de Ripoll, 
va la pena parar-se un mo-
ment per admirar l’edifici de 

l’estació. El tren va arribar a la 
capital del Ripollès el 1880 
des de Vic i Granollers i es di-
rigia cap a Sant Joan de les 
Abadesses en comptes de fer-
ho, com en l’actualitat, cap a 
Puigcerdà. No va ser fins el 
1919 que es va posar en fun-
cionament la línia de Ripoll 
fins a Ribes de Freser, que va 
allargar-se fins a Puigcerdà el 
1922 i a Latour-de-Carol-En-
veitg, l’any 1929.  
Quan sortim de l’estació ens 
hem de dirigir a l’esquerra pel 
carrer Progrés i seguir pel ca-
rrer Ter. Uns 20 metres més 
endavant, haurem d’agafar el 
Passeig de Sant Joan. Arriba-
rem a una glorieta amb molt 
de trànsit, és la variant C-151. 
A partir d’aquí entrem a la Via 
Verda de la Ruta del Ferro, 
que transcorre pel cantó es-

EN BICICLETA PER 
LES VIES DEL FERRO 
I DEL CARBÓ
Anem de Ripoll a Sant Joan de les 
Abadesses i Ogassa per descobrir el 
passat industrial de la comarca 

EN RUTA
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querre de la carretera. Es 
tracta d’una pista asfaltada, 
amb herba a banda i banda 
que compta amb un pas infe-
rior per creuar a l’altre cantó 
de la carretera, uns centenars 
de metres més endavant.  

EL RIU TER 
PAISATGE DE PRATS I BOSCOS. 
La via avança en direcció est, 
amb el riu Ter a l’esquerra, i 
s’endinsa per un paisatge ple 
de prats i boscos. A quatre 
quilòmetres de Ripoll, la via 
queda suspesa sobre el Ter 
per tornar a discórrer entre 
terrenys plans i els tons 
verds dels prats fins que arri-
bem a una zona estreta, en-
caixada a la muntanya que 
passa per un fals túnel de 49 
metres de longitud.  

Un cop passat el túnel, dei-
xem la companyia del riu i 
avancem per un camí asfal-
tat fins a arribar a un espec-
tacular pont de ferro que el 
tren utilitzava per creuar el 
Ter. Després del pont, la ru-
ta passa per un pas inferior 
que ens evita haver de com-
partir camí amb el trànsit de 
vehicles i torna a endinsar-
se a la natura. En aquest 
punt, la via verda s’enfila cap 
al barranc del Torrent de Pú-
dol en direcció al Torrent de 
Ginebrosa.  

OGASSA 
PASSANT PER SANT JOAN 
DE LES ABADESSES.  Ja es-
tem a 10 quilòmetres de Ri-
poll quan arribem a l’estació 
de Sant Joan de les Aba-

desses, a la part alta del po-
ble. Aquí val la pena aturar-
nos per descobrir algunes 
de les joies romàniques que 
amaga el municipi. Al Parc 
de l’Estació de Sant Joan de 
les Abadesses, l’antiga esta-
ció de tren rehabilitada, 
s’ofereix informació sobre 
les rutes i es poden llogar bi-
cicletes, entre d’altres ser-
veis que podem trobar. 
La història de Sant Joan de 
les Abadesses està lligada al 
monestir, fundat l’any 887 
per Guifré el Pelós, que va 
posar la seva filla Emma al 
capdavant de la comunitat 
benedictina.  
L’objectiu era  repoblar les 
comarques que havien que-
dat deshabitades després de 
les lluites contra l’ocupa-
ció sarraïna. El 1017, les 

monges van ser expulsades 
per una butlla papal que les 
acusava de desordres i de 
dur una vida disbauxada, i 
van ser substituïdes en se-
gles posteriors per comuni-
tats de monjos agustinians 
i benedictins. 
La vila es va crear al voltant 
del monestir i en formaven 
part masies aïllades fins que 
al segle XIII es va construir 
una vila emmurallada de 
nova planta, la que es co-
neix com a Vila Vella i que 
es va situar a la zona deno-
minada El Vinyal, per ha-
ver-hi vinyes plantades.  
Al voltant de tota la Vila Ve-
lla encara hi podem veure 
les restes de la muralla que 
protegia la població, i que va 
arribar a tenir 24 torres i sis 
portals d’accés.  

Després de la parada, si vo-
lem tornar a la Ruta del Fe-
rro i del Carbó hem de sortir 
de nou de l’estació i creuar 
la carretera d’Ogassa, a uns 
300 metres. Avançarem per 
la vall del Malatosca, un 
afluent del riu Ter que neix 
a la Serra Cavallera.  
A uns 500 metres de l’esta-
ció de Sant Joan de les Aba-
deses, la via travessa un GR 
(Gran Recorregut) i, poc 
després, torna a creuar la ca-
rretera fins al carregador de 
Toralles, que rebia el carbó 
procedent del ferrocarril 
miner d’Ogassa, mitjançant 
un sistema de plans incli-
nats per sortejar aquest des-
nivell.  
El sistema consistia en dues 
vies paral·leles, per on 
baixaven les vagonetes ple-

ESGLÈSIES 
ROMÀNIQUES 

A Ogassa, a més de les 
mines, val la pena visitar 
dues esglésies romàniques 
molt ben conservades. Es 
tracta de Sant Martí 
d’Ogassa, del segle X, a 
1.370 metres d’alçada pel 
camí de Coll de Jou; i 
l’església de Sant Martí de 
Surroca, del segle XI, al 
Camí de Coll de Pal.  

� � � 

PALAU DE LA BADIA   
Durant la nostra visita a 
Sant Joan de les 
Abadesses farem bé de 
visitar el Palau de la Badia, 
que acull l’Oficina de 
Turisme, el Centre 
d’Interpretació del Mite del 
Comte Arnau i l’exposició 
permanent Romànic, una 
volta pel Ripollès. Aquest 
palau és fruit d’un seguit 
de reformes que es van 
iniciar al segle XIV a mans 
de l’abat Pere de Soler i 
que van seguir al segle XV 
amb l’arribada d’un altre 
abat, Arnau de Vilalba.  
� � � 

EL MONESTIR  
I no podem marxar de Sant 
Joan sense una visita al 
monestir, l’església del qual 
va ser consagrada el 1150. 
Presenta els trets 
característics del romànic i 
é lexemple de la gran 
arquitectura monumental 
del segle XII a Catalunya. El 
museu conserva una 
bonica col·lecció d’obres 
des del segle VIII fins el XX.

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, a 
l’esquerra, el túnel a prop 
d’Ogassa; a dalt, ciclistes a la 
Via Verda i l’estació de San 
Joan de les Abadesses (a dalt a 
l’esquerra); a sota, un tram de 
la Ruta del Ferro i del Carbó. 
Sobre aquestes línies,  ciclistes 
a Ripoll ; un cartell amb la 
descripció de la ruta a Sant 
Joan, esquerra;  el monestir de 
Ripoll.   FOTOS: JASE WILSON/ JEAN CLAUDE 

MARTIN / CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA    

nes i, pel seu pes, feien pu-
jar les buides.  
Si seguim per un tram as-
cendent, arribarem a les mi-
nes de carbó d’Ogassa. Al 
municipi, de poc més de 
200 habitants, les grans 
companyies van explotar 
les seves mines des de l’any 
1838 fins al 1967.  
Aquesta conca minera s’es-
tén d’oest a est seguint el 
traçat de la Serra Cavalle-
ra, des de Bruguera fins a 
Camprodon, amb una llar-
gada d’uns 15 quilòmetres i 
una amplada màxima d’un 
quilòmetre. Actualment, es 
fan visites guiades a les mi-
nes, els caps de setmana, on 
ens ensenyaran els oficis 
perduts de la mineria i com 
s’extreia carbó d’aquestes 
muntanyes: a pic i pala.
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UNA 
EXPOSICIÓ 

 

VVilla Capri de 
Narcís 
Gironell. 
Últims dies 
per veure la 
mostra 
individual de 
Narcís 
Gironell. 
L’artista 
exhibeix una 
sèrie de 
pintures i 
prints 
inspirats en 
l’època en què 
l’empresari 
Jean Leon, 
assentat als 
Estats Units, 
va començar 
la seva 
trepidant 
història. Fins 
divendres 25 
de gener a 
l’espai 
Imaginart 
Gallery. 

             
            � � �

AL DENTE Per Maria Almenar

No cal esperar les rebaixes per trepitjar aquests 
espais singulars que es desmarquen de la 
competència gràcies a una selecció de producte que 
uneix valors com el disseny, la qualitat, l’artesania,  
o la proximitat en entorns únics on l’estètica no és 
casual. Descobrim les darreres novetats!

BOTIGUES AMB ENCANT

ÉS 
TENDÈNCIA!

BRUSSOSSA Aquesta emblemàtica firma 
de bosses sobreviu el pas del temps 
gràcies als seus dissenys atemporals. Amb 
70 anys d’experiència, Brussosa manté el 
seu llegat combinant tradició, artesania i 
modernitat a través de peces d’inspiració 
minimal elaborades amb pells d’una quali-
tat excepcional. Actualment, les nebodes 
de les fundadores, la Núria i la Carmen 
Brussosa afronten una nova etapa empre-
sarial amb  mentalitat internacional.   
C/Provença, 292 www.brussossa.com [[BEKUME és una nova botiga dedicada als sentits, a tra-

vés dels teixits orgànics, les fibres naturals ... tot buscant 
aquest apreciat confort i comoditat dins de casa, el veri-
table temple de la intimitat personal. «A Bekume vestim 
els moments de consciència de benestar i ho fem amb 
peces amoroses i suaus», assegura la seva propietària, 
Núria Comella. Una  botiga que aposta per la proximitat i 
la sostenibilitat amb col·leccions produïdes íntegrament 
a Barcelona. C/Madrazo, nº157   www.bekume. com 

[
[PIEDRA STORE, una botiga especialitza-

da en calçat i accessoris: «Ens interessa el 
disseny contemporani, la responsabilitat 
social i mediambiental, la tradició i les mar-
ques joves o locals», explica Cristina Casa-
sayas, qui amb Mireia Montoya,  en són les 
impulsores. Menció a part es mereix el 
disseny interior: una antiga ebenisteria que 
manté el sostre de volta catalana del segle 
XIX. Un espectacle visual!  C/Francesc Pérez 
Cabrero, 1  www.piedra store.com 

«Vestim els 
moments de 

consciència de 
benestar i ho fem 

amb peces 
amoroses i suaus» 

Núria Comella,,  
propietària de Bekume

BLAW STORE Ets home, cosmopolita i urbà? Reivindi-
ques un espai amb personalitat? Si és així, Blaw Store és 
la teva botiga. Una concept store creada per Xavier Bur-
gell que recull una col·lecció de productes únics que 
abracen diversos àmbits: moda -tenen marca pròpia-, 
gastronomia, decoració i tecnologia. «Volia crear una bo-
tiga on els homes poguessin trobar allò que necessiten, 
des de roba, fins a aliments i vins de qualitat», assegura el 
seu propietari.   C/Argenteria, 47  www.blawstore.com 
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PASTISSERIA

En una escola de cuina de referència 
Alguns la coneixen com l’escola de cuina de re-
ferència a Barcelona. Per a uns altres és una de 
les millors pastisseries de la ciutat i els seus 
croissants –sobretot el farciment de mascarpo-
ne, convertit en una bandera de la casa– són in-
superables. En qualsevol d’aquestes dos ves-
sants o en ambdues, el nom de Hofmann no re-
quereix moltes presentacions. I 2019 comença 
fort en aquesta casa amb la incorporació de Mi-
quel Guarro com a nou cap de pastisseria. Amb 
només 29 anys ha estat el guanyador del Tro-
feu Lluís Santapau més jove de la història i 
compta amb una notable experiència en res-
taurants i pastisseries. A més, Hofmann està 
treballant ja en un nou local de 500 metres qua-
drats a Via Laietana amb un obrador i aules que 
se sumen a les instal·lacions actuals.     

LA MALVAR 2016

BODEGA

Un vi amb caràcter 
Ens encanta descobrir vins i raïms nous. 
Varietats pràcticament desconegudes i 
que es concentren en zones molt concre-
tes. Aquest és el cas del raïm malvar, autòc-
ton de Toledo i que el celler Más Que Vinos 
–sempre al darrere de projectes molt inte-
ressants– ha recuperat i convertit en prota-
gonista d’aquest monovarietal. El resultat 
és un blanc que després de passar per 
àmfora i bóta arriba amb un caràcter mar-
cat a l’ampolla. Potència de sabor i en boca 
que obre un ampli terreny a maridatges que 
vagin més enllà dels clàssics per a blancs 
amb criança. Carn i guisats? Sens dubte. 
Un d’aquests blancs diferents i interes-
sants que val molt la pena provar. Es pot 
trobar per uns 14 euros. Més informació: bode-
gasmasquevinos.com  

TAPA 
SOLIDÀRIA

Nova edició de la tapa convidada que, des 
de fa uns anys, acosta a Casa de Tapas 
Cañota –un dels llocs de referència del 
tapeig de qualitat a la ciutat– alguns dels 
millors cuiners del país. I ara és el torn de 
Paco Morales que des del seu restaurant 
Noor a Còrdova (1 Estrella Michelin) 
proposa una exquisida ‘mazamorra’ 
d’ametlla, sardina fumada i poma verda. 
La tapa podrà degustar-se des d’aquesta 
mateixa setmana i durant dos mesos. 
Igual que en anteriors ocasions, una part 
de la recaptació d’aquesta tapa anirà per 
als projectes que la Fundació Iván Mañero 
desenvolupa a Guinea Bissau. 

PACO MORALES 
A CAÑOTA 

Proposta: Des del 
restaurant Noor de 

Còrdova arriba la nova 
tapa convidada. 

Adreça: Lleida, 7. 

Telèfon: 933 25 91 71. 

Pàgina web: 
casadetapas.com. 

Preu de la tapa: 7,5 
euros.    

A GRÀCIA

SUIS&BOWLS 

Proposta: Un suís de 
tota la vida o un 

modern power bowl en 
aquest clàssic del 

barri.  

Adreça: Travessera de 
Gràcia, 151. 

Telèfon: 934 15 36 98 

Pàgina web: 
elsuis.com

SLOW 
FOOD

ZERO 
PATATERO 

Proposta: Una de les 
obertures més 

interessants del 
moment amb cuina de 

proximitat. 

Adreça: Passatge 
Mercantil, 1. 

Telèfon: 938 55 23 
04. 

Pàgina web: 
gruposantelmo.com. 

Preu mitjà: 30 €.   

Va obrir a finals de 2018 però en poc temps 
s’ha convertit en un d’aquells llocs que co-
rren ràpidament de boca en boca. Has anat 
ja a Zero Patatero? Perquè hauries. I no 
només per la seva privilegiada ubicació al 
Born, sinó també per la interessant cuina de 
Gonzalo Rivière i Lucca Marongiu.  

La filosofia del restaurant Els Garrofers 
d’Alella es trasllada a aquest local, amb 
una ferma aposta per la temporada, el pro-
ducte de proximitat i el moviment slow food. 

I quan diem ferm volem 
dir real, amb un pa ex-
cel·lent elaborat a casa 
amb bones farines, molt 
de protagonisme vegetal 

i, en general, ingredients que darrere te-
nen un productor amb nom i cognoms. 

Bons arrossos, encara que possiblement 
els plats que millor defineixen l’estil de la 
casa són les verdures rostides. Tracta-
des com a carn, explica el xef, la potèn-
cia de sabor i la textura que aconseguei-
xen amb una senzilla coliflor o un mo-
niato mereixen la visita. 

Entre setmana al migdia ofereixen un me-
nú diari per 15,5 euros. 

Les carns ecològiques i els 
peixos sostenibles completen 

una carta breu i marcada per la 
temporada

VINS 
NATURALS. Els 
vins naturals, 
ecològics i de 
petits productors 
pròxims són els 
autèntics 
protagonistes. 
Plats i vins amb 
alguna cosa que 
explicar i que 
deixen clar que 
Zero Patatero no 
arriba per a sumar-
se, com altres, a 
una moda creixent 
del producte i la 
proximitat, sinó 
que aquest és 
precisament el seu 
hàbitat natural i el 
terreny on els xefs 
porten ja molt de 
temps movent-se.   

Per Iker Morán / La Gulateca

Clients de tota la vida que saben que aquí 
es pren una bona xocolata suïssa i nous 
veïns a la recerca de l’última tendència o 
d’un menú sa. Així de variat és l’ambient a 
Suis&Bowls, al barri de Gràcia, durant tot 
el dia, amb propostes que van des de 
l’hora de l’esmorzar, al menú del dia (a 
9,90 euros), una cosa dolça per berenar i 
fins i tot quelcom sa i lleuger per sopar. A 
més de xocolata i dels power bowls, els 
sucs naturals, les torrades i el colorit 
assortit de matcha lattes són algunes de 
les especialitats de la casa. Plats dolços i 
salats per a qualsevol hora del dia i un 
interessant brunch els caps de setmana.

NOU XEF A HOFMANN 

AVUI SORTIM
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QUANTITAT 
I QUALITAT 

LES GRANDS 
BUFFETS 

Adreça: Espace de 
Liberté, Rond Point 
de la Liberté, 11100 
Narbonne, Francia. 

Telèfon: 
33468422001. 

Pàgina web: 
lesgrands-

buffets.com. 

Preu mitjà: 35,9 € 
adults.  

En parlar d’un bufet sempre es pen-
sa més en la quantitat que en la qua-
litat. Però, per sort, hi ha excepcions. 
I la bona notícia és que una d’elles 
està molt a prop: a només dues ho-
res de tren separen Barcelona de 
Les Grands Buffets, considerat per 
molts com un dels millors bufets 
de tot el món. 

L’aliança d’alta velocitat Renfe-
SNCF s’encarrega d’acostar-nos a 
Narbona, la localitat del sud de 
França on fa ja 30 anys va obrir les 
seves portes un restaurant únic en 
el qual s’uneix la tradició d’alta cui-
na francesa amb una oferta intermi-
nable de plats on el comensal pot 
servir-se el que vulgui. 

No és fàcil triar, però la bona no-
tícia és que no fa falta perquè es 

pot provar una mi-
ca de tot. Tot i que 
molt ens temem 
que això resulta 
pràcticament im-

possible i serà difícil, en la primera 
visita, no patir aquest efecte del 
bufet lliure en el qual no se sap 
molt bé per on començar o quan 
dir prou. 

Les xifres són realment especta-
culars: més de 100 varietats de for-
matge, un centenar de postres –amb 
font de xocolata inclosa–, gairebé 
350.000 comensals a l’any, zona de 
mariscos (llamàntol, ostres…), em-
botits, fumats i foies… En els últims 
anys el públic d’Espanya s’ha con-
vertit en assidu d’aquest paradís 
gastronòmic. Així que molt millor re-
servar abans d’anar-hi. 

I, encara que costi de creure, tots 
aquests números i aquesta oferta 
són compatibles amb un nivell de 
qualitat molt alt, tant en productes 
com en elaboració. Com explica 
Louis Privat, director de Les Grands 
Buffets, la clau és oferir plats de fes-
ta. Rostits i guisats que conviden a 
reunir-se al voltant de la taula per 
a celebrar.  

La zona de la rostisserie és on, a 
més de fer rostits (xai, garrí, 
guatlles…), vuit cuiners s’encarre-
guen de preparar i servir al moment 
plats com la llagosta a l’americana, 
el steak tartar o les petxines de pe-
legrí gratinades. 

Però estem a França i això, a més 
d’en la decoració clàssica i elegant, 
també es nota en molts dels plats que 
s’ofereixen. Val molt la pena tastar 
el magret d’ànec, la cassoulet, el blan-
quette, o les anques de granota, per 
citar algunes de les opcions a la llar-
ga llista. De totes maneres, no s’ha 
d’oblidar que val molt la pena deixar 
una mica de lloc per a les postres i 
provar algunes de les clàssiques de 
la rebosteria francesa que s’ofereixen. 

El preu per adult és de 35,9 € (17,90 
nens de 6 a 10 anys) i els qui es-
tiguin pensant que el truc està en el 
preu dels vins, s’equivoquen. I molt, 
perquè s’ofereixen més de 70 re-
ferències de la regió a preu de celler, 
per ampolla o per copes.  

De fet, els qui s’animin a aprofitar 
l’excursió per a tornar carregats amb 
els estupends vins de Llenguadoc-
Roussillon estan d’enhorabona, per-
què comprant sis ampolles la del 
menjar surt gratis.   

Es tracta d’un bufet amb un 
nivell de qualitat molt alt en 

una bonica localitat francesa a 
dues hores de Barcelona

ESCAPADES GASTRO Per Iker Morán / La Gulateca

NARBONA
DUES HORES AMB RENFE-
SNCF. El tren és la forma més 
còmoda i ràpida d’arribar a 
Narbona. Gràcies a les connexions 
internacionals d’alta velocitat de 
Renfe-SNCF, en una hora des de la 
frontera o dues des de Barcelona 
arribem a aquesta bonica localitat. 
Passejar pels seus canals o visitar 
la catedral són algunes de les 
opcions per aprofitar el viatge 
gastronòmic i passar el dia per allà 
o organitzar una escapada de cap 
de setmana. 

ELS FORMATGES 
EL BUFET MÉS GRAN DEL MÓN. 
Amb 110 varietats, Les Grands 
Buffets ha convertit Narbona en la 
capital mundial del formatge. Una 
selecció estrenada fa uns mesos i 
que duplica l’oferta anterior amb un 
assortiment de 30 metres en el 
qual hi ha espai per a 23 formatges 
europeus i on els productes 
francesos tenen un especial 
protagonisme, amb 11 regions 
representades. Amb una proposta 
així, només els formatges ja fan que 
el viatge valgui la pena. 
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23-30 DE GENER:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 23 

CINEMA 

MIRADOCS 

La novena Mostra de Cinema 
Documental projecta treballs 
d’autors de les escoles de 
cinema de la ciutat. BARCELO-
NA. Casa Elizalde. València, 302. 
casaelizalde.com.  

DIJOUS 24 

FESTA 

FOGUERONS DE SANT 
ANTONI A GRÀCIA  

Torna la festa d’hivern de la 
Vila de Gràcia que organitza la 
Federació de Foguerons de Sa 
Pobla, amb més de 15 
activitats diferents al barri.  
BARCELONA. Carrers de Gràcia. Del 
24 al 26 de gener. tradicionarius.cat. 

DIVENDRES 25 

MÚSICA 

CESK FREIXAS 

El cantautor penedesenc 
commemora enguany el seu 
15è aniversari com artista i ho 
fa inaugurant el festival 
Barnasants. Presenta el seu 
setè disc, Festa Major. 
BARCELONA. L’Auditori. Lepant, 150. 
(21 h). Preu: 15-18 €. barnasants.com.  

DISSABTE 26 

ESCENA 

LOS VIVANCOS 

Escenifiquen el seu espectac-
le de dansa, humor, arts 
marcials, música i equilibri: 
Nacidos para bailar. CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT. A les 21 hores. Preu: 
22  i 29 €. auditoricornella.com.  

DIUMENGE 27 

FESTIVAL 

BCNEGRA 

El festival de novel·la negra de 
Barcelona ret enguany 

homenatge al Port, font 
d’inspiració per a molts 
escriptors del gènere. El 
certamen incorpora com a 
espais del mateix les 
golondrines i la Fundació 
Navegació Oceànica de 
Barcelona (FNOB). Visitaran el 
cicle els autors Claudia 
Piñeiro, John Banville, 
Yasmina Khadra, Ferran 
Torrent o Leila Slimani. 
BARCELONA. Fins al 3 de febrer. 
barcelona.cat/bcnegra. 

DILLUNS 28 

MÚSICA 

QUEEN, EL MILLOR TRIBUT 
MOMO protagonitza aquest 
concert que versiona les 
millors cançons de Queen. 
BARCELONA. Teatre Condal. A les 20 
hores. De 20,70 a 24 €. onyric.cat. 

DIMARTS 29 

EXPOSICIÓ 

FOTOGRAFIA 

La mostra Fotografies d’allò 

invisible de la gal·lería Fifty 
Dots exposa l’obra de Patricia 
Bofill. BARCELONA. Fins al 20 de 
març. fiftydots.com.  

DIMECRES 30 

OBRA 

JUAN MAYORGA 

El chico de la última fila és el 
primer espectacle del cicle 
Res no és mentida de la sala 
Beckett. BARCELONA. Fins al 3 de 
febrer. De 10 a 20 €. salabeckett.cat.

CALÇOTADA DE VALLS Com 
a ciutat d’origen de la 
#calçotada, #Valls celebra 
diumenge la Gran Festa que 
dóna el tret de sortida a la 
temporada de calçots! 

@VisitaValls 
@VallsAjuntament 
@descobrircat 
CALÇOTADA DE VALLS  
Cicle Gaudí: «El fotógrafo de 
Mauthausen», de Mar 

Targarona, a 3 euros.  
A #Badalona, al Teatre 
Principal @zorrillabdncat el 
24 de gener a les 20.30 h 
@CicleGaudi @cat_cine 
@cpnlbdnsab 

CALÇOTADA DE VALLS 
Estem en ple muntatge de 
l’expo «Transitar, orientar-se 
en un món canviant»  
a l’@artssantamonica 
Et convidem a visitar-la fins 

diumenge 27 de gener i a 
participar en la Setmana 
#TransitarDiba  
@educadiba 
MERCATS Els 
@EncantsBCN i el 

@mercatdelninot seran els 
propers 28 i 30 de gener 
punts de conscienciació 
sobre la importància de 
reciclar aparells elèctrics i 
electrònics @MercatsBCN

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

TRANSPORT PÚBLIC 
SERVEI DE BUS A DEMANDA.  El dilluns 21 de gener co-
mença a funcionar el servei de Bus a demanda al barri de 
Torre Baró. És un servei de bus que s’adapta a les sol·lici-
tuds de desplaçament rebudes amb antelació. Les para-
des són fixes i amb aquestes parades preestablertes es 
generen recorreguts i horaris de pas en funció de les peti-
cions rebudes, ja que per fer ús del servei a demanda has 
d’indicar l’hora en què vols la recollida, la parada on pujaràs 

al bus i la parada on baixaràs. Horari: Feiners: de 7 a 20.30 
hores. Dissabtes: de 8 a 20.30 hores. Festius: de 9 a 20 ho-
res. Per reservar: Truca al telèfon gratuït 900 92 75 75 
(operatiu entre les 7 i les 20 hores) o fes servir l’app elMeu-
Bus. Dins de la xarxa de parades d’elMeuBus, indica el punt 
de recollida, el punt d’arribada i la preferència horària. Re-
bràs confirmació de la teva reserva pel canal on hagis fet la 
petició. Presenta’t al punt de recollida 5 minuts abans de 
l’hora sol·licitada. Per fer anul·lacions, avisa amb antelació.

@NEM-HI

A l’esquerra, dalt, festa dels Foguerons de Sant Antoni 
a Gràcia. A sota, el cantautor Cesk Freixas. Sobre 
aquestes línies,  escena de l’obra El chico de la última 
fila de l’autor Juan Mayorga. I dalt, a la dreta,  les 
golondrines del Port. FOTOS: ARXIU / JUAN MIGUEL MORALES / KIKU PIÑOL

MÚSICA 

CONCURS TENOR VIÑAS

CONCERT FINAL AL LICEU 
La 56a edició del Concurs 
Internacional de Cant Tenor 
Viñas presenta el pròxim 
diumenge al Liceu el concert 
final de cloenda, amb l’Orquestra 
Simfònica del Gran Teatre del 
Liceu dirigida per Santiago 
Serrate. BARCELONA.Gran Teatre del 
Liceu. La Rambla, 51. Diumenge 27 de 
gener a partir de les 18 hores. 
liceubarcelona.cat.
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