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EL FOIX: RIU,  

PANTÀ I CASTELL
Ens endinsem en una de les poques zones humides del Penedès, el Parc del 
Foix, un espai natural de 3.100 hectàrees que s’articula al voltant del pantà  
i amb un ric patrimoni arquitectònic, els castells de Penyafort i de Castellet

El riu i el pantà de Foix banyen 
l’espai natural del Parc del 

Foix, únic al Penedès. FOTO:  IÑAKI 

RELANZ / DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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Vinyes, castells, aigua i mol-
ta història. En aquesta sor-
tida coneixerem una de les 
poques zones humides del 
Penedès, en el triangle for-
mat per Vilanova i la Geltrú, 
El Vendrell i Vilafranca del 
Penedès. El Parc del Foix, 
que pertany a la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputa-
ció de Barcelona, és un espai 
natural de 3.100 hectàrees 
que s’articula al voltant del 
pantà, i amb un ric patrimo-
ni arquitectònic, protagonit-
zat pels castells de Penyafort 
i de Castellet. 

El parc és la continuació 
natural del massís del Garraf 
i el travessa el riu Foix, que 
neix a la Serra d’Ancosa i de-
semboca als aiguamolls de 

Cubelles. El pantà embassa 
les seves aigües des de 1936, 
quan es va acabar de cons-
truir la presa amb l’objectiu 
de regar els cultius de tota 
aquesta zona. Arribarem al 
Parc del Foix amb la línia de 
Rodalies C4 de Renfe, 
baixant a l’estació Els Mon-
jos, amb bus o amb cotxe, 
per la N-340 i la carretera 
BV-2115 que ressegueix el 
pantà d’oest a est.  

RESTES 
ARQUEOLÒGIQUES. En 
aquest espai, la presència de 
l’home data del paleolític, 
però la majoria de restes que 
s’hi ha trobat són posteriors, 
del neolític, com els 38 cranis 
procedents d’un equipament 
funerari que es van descobrir 

durant els treballs d’imper-
meabilització del pantà. A 
banda, la civilització ibèri-
ca també hi va deixar nom-
broses restes, com al jaci-
ment dels Monjos. Amb 
l’arribada dels romans, molts 
indígenes es van refugiar en 
poblats fortificats i al d’Olèr-
dola s’hi va construir una 
muralla reforçada que en-
cara està en peu. Val la pe-
na visitar el conjunt monu-
mental d’Olèrdola, per des-
cobrir no només la presència 
dels nostres avantpassats 
ibèrics, sinó les nombroses 
restes romanes i la fortalesa 
construïda a l’alta edat mitja-
na, d’una gran importància 
estratègica al segle X. En 
aquesta època, el Penedès es 
va convertir en la frontera 
sud del Comtat de Barcelo-

EL PARC DEL FOIX, 
NATURA I HISTÒRIA 
AL PENEDÈS 
Diverses rutes ens proposen conèixer 
aquest espai, protagonitzat pel riu 
Foix, el pantà i castells medievals 

EN RUTA
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na, durant les lluites entre 
cristians i musulmans.  

PENYAFORT 
EXCURSIÓ DE 7 KM. El Parc 
del Foix ens ofereix diferents 
rutes per fer a peu, per lliu-
re o amb guies, i que ens pro-
posen un passeig no només 
per la natura d’aquest espai 
sinó també per la història. La 
primera ens porta del cas-
tell de Penyafort al de Cas-
tellet, és una excursió de poc 
més de set quilòmetres que 
es pot fer en dues hores i de 
dificultat mitjana. La ruta 
passa per senders i corriols i 
cobreix el tram entre els dos 
castells enmig d’un paisat-
ge de boscos i vinyes. Co-
mença a la casa natal de Sant 
Raimon, al castell de Penya-

fort, situat a un quilòmetre 
i escaig de l’estació de tren 
dels Monjos.  

El castell és una fortificació 
del segle XI i inclou elements 
d’origen medieval, barroc i 
neoclàssic. Va començar 
com una torre de defensa 
amb algunes dependències 
annexes on l’any 1285 va néi-
xer el que amb els anys es 
convertiria en Sant Raimon 
de Penyafort, que va ser con-
seller del rei Jaume I i con-
fessor del papa Gregori IX. El 
castell va passar per diferents 
mans fins que l’any 1601 la fa-
mília Espuny de Vilafranca 
del Penedès, va comprar-lo 
en subhasta pública. Va ser el 
mateix any de la canonitza-
ció de Sant Raimon de Pen-
yafort, i per aquest motiu s’hi 
va fundar un monestir de 

monjos benedictins. Actual-
ment pertany a l’Ajuntament 
de Santa Margarida i els 
Monjos i, cada segon diu-
menge de mes, s’hi fan visi-
tes guiades. 

CASTELLET 
FINAL DE LA RUTA. I si la ru-
ta comença en un castell, 
acaba en un altre. El de Cas-
tellet allotja la seu de la Fun-
dació Abertis i està al muni-
cipi de Castellet i la Gornal. 
La primera referència docu-
mental coneguda data de 
l’any 977 tot i que la primera 
fortalesa és d’època ibèri-
ca. El castell de Castellet te-
nia una posició immillora-
ble per controlar alhora el 
pas del riu Foix i la Via 
Heràclia, que discorria més 

cap al nord, però amb la 
construcció de la Via Augus-
ta romana, la fortificació va 
guanyar en importància. El 
segle X fou una època d’es-
plendor. Sabem que hi havia 
una fortificació i que l’any 
977 aquest castell i el seu ter-
me –que inclou a més de 
Castellet i la Gornal, els ter-
mes de l’Arboç, Bellvei i Ca-
lafell– eren del comte Bo-
rrell II de Barcelona. Ara es 
realitzen visites guiades el 
segon cap de setmana de ca-
da mes, en dissabte i diu-
menge, de 10 a 14 hores. 
També es pot veure l’expo-
sició Un castell, un camí, 
ubicada a l’espai museu de 
l’Edifici de la Història on 
s’expliquen els 2.500 anys 
d’història del conjunt i el 
seu paper en la vigilància de 

les vies de comunicació des 
de l’època dels ibers.  

STA. MARGARIDA 
I ELS MONJOS. Una altra ruta 
que es pot fer és la que resse-
gueix la ribera del riu, enmig de 
boscos de ribera i que ens per-
met descobrir els racons més 
bonics de Santa Margarida i els 
Monjos. És una excursió de poc 
més de 40 minuts de poca difi-
cultat. Però si preferim un pas-
seig més llarg. hi ha l’itinerari de 
quatre quilòmetres SL-C 91 La 
font d’Horta, que ens porta per 
corriols de pendents suaus, sen-
yalitzat amb fites verticals amb 
marques de pintura blanca i 
verda, i que s’inicia davant de la 
masia de la Creu. Trobareu to-
ta la informació de les rutes a 
la pàgina web parcs.diba.cat.

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, a dalt, les 
vinyes i els camps de cultiu. A 
sota, l’embassament de Foix. A 
la dreta, a dalt, el castell del 
Castellet. A baix, un cultiu de 
vinyes. En aquesta pàgina, a 
l’esquerra, el bosc arriba fins a 
les aigües del pantà. Sobre 
aquestes línies, una família 
consulta un plafó. A l’esquerra, 
un dels senders del parc. FOTOS: 

ANDONI CANELA/JOSEP CANO/OHDIGITAL/ORIOL 

CLAVERA/DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

VISITA AL MOLÍ 
FARINER DEL FOIX  

Visiteu el Molí del Foix, a 
Santa Margarida i els 
Monjos, un molí fariner 
que té els seus orígens a 
principis del segle X i que 
va ser reformat totalment 
al segle XIII pels monjos 
de Santes Creus. 
Actualment és la seu del 
Centre d’Interpretació 
Històrica i Natural del Molí 
del Foix, l’Aula de Natura i 
el Jardí Botànic, amb 
espècies autòctones.  

� � � 

APP DELS PARCS   
Per conèixer tots els parcs 
de la Xarxa de la Diputació 
de Barcelona, us podeu 
descarregar la nova 
aplicació per a mòbils i 
tauletes amb informació 
dels 11 parcs. És gratuïta i 
està disponible a Google 
Play i a Apple Store sota el 
nom Parcs Naturals, amb 
informació en català i 
castellà.   
� � � 

FARMÀCIA HOMS   
Aquest diumenge, 10 de 
febrer, teniu l’oportunitat 
de descobrir el Parc del 
Foix en família amb la 
Gimcana en família a 
Castellet. És una activitat 
per a nens i nenes a partir 
de cinc anys on a través de 
diverses proves i jocs 
amagats pel poble de 
Castellet i el seu entorn 
descobrireu quines 
plantes, ocells i altres 
animals viuen al voltant del 
pantà i el Parc del Foix.  
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EL PERFUM 
DE ROSSY  
DE PALMA 

La 
polifacètica 
Rossy de 
Palma s’alia 
amb Etat 
Libre 
d’Orange per 
llençar una 
fragància 
inspirada en 
l’artista 
espanyola. 
‘Eau de 
protection, a 
bewitching 
rose’ es 
presenta com 
un perfum 
ambiciós ric 
en recursos 
infinits i 
emocions 
contrastades. 
El fundador 
de la firma, 
Étienne de 
Swardt i la 
mateixa 
Rossy de 
Palma 
n’explicaran 
tots els 
detalls demà 
al matí a la 
Sala 
Domènech i 
Muntaner del 
Recinte 
Modernista 
de Sant Pau, 
durant les 
desfilades de 
la passarel•la 
080 
Barcelona 
Fashion.             

            � � �

AL DENTE Per Maria Almenar

Neu i esports d’hivern, allotjaments acollidors, centres wellness, 
gastronomia d’autor o botigues que s’escapen més enllà de les 
principals vies comercials. Un breu circuit per gaudir d’un cap 
de setmana a Andorra amb totes les comoditats, on el concepte 
«luxe» es pot interpretar des de múltiples vessants.

ESTIL A 2 KM D’ALÇADA

«Prendre una copa de champagne abans o després d’un 
bon àpat en un espai càlid, confortable i amb vistes a la 
muntanya, no és un luxe?», reflexionen en Marc Naudi i l’Elisabeth 
Pérez, actuals gerents de l’Hotel Naudi.

VIURE LA NEU. Grandvalira cele-
bra els 15 anys de la seva creació mi-

llorant equipaments, oferint un gran ven-
tall de serveis i ampliant les activitats 
d’oci per crear experiències 360 graus, 
dins i fora pistes. Alguns dels productes 
estrella és l’escola d’esquí i snowboard 
on s’ofereix un servei exclusiu als clients 
que busquen vivències personalitzades: 
el Top Class. Un monitor especialitzat i 
qualificat ensenya tots els nivells i les mo-
dalitats d’esquí i s’adapta a les necessi-
tats de cada esquiador. A més, les classes 
s’enregistren i es visionen a posteriori, 
permetent corregir els possibles errors 
que es fan. D’altra banda, pels que deci-
deixen que el luxe és compartir en família 
moments divertits, l’estació andorrana 
proposa activitats com el mushing o pas-
sejades amb trineus arrossegats per 
gossos de competició. Una peculiar ex-
cursió a la neu per a totes les edats!  

INVERTIR EN TEMPS. Situat al sec-
tor Soldeu-El Tarter, Grandvalira 

Mountain Club és un dels serveis més ex-
clusius de l’estació andorrana que permet 
als seus membres adherits beneficiar-se 
de múltiples comoditats com l’accés a les 
sales VIP equipades amb cafè, refrigeris i 
zona de descans; estacionament en zona 
privilegiada, servei de consergeria o priori-
tat en els remuntadors, entre d’altres. «Vi-
vim en una societat on el temps lliure és 
molt preuat i les empreses han de ser capa-
ces de buscar solucions per eliminar barre-
res, reduir les incomoditats i evitar pèr-
dues de temps innecessàries. Per mi el luxe 
és el temps», explica Xavier Salinas un dels 
responsables del projecte Grandvalira. 

EL CLUB MÉS SIBARITA. Dels més 
de 60 punts de restauració que 

ofereix Grandvalira, destaca una expe-
riència en format efímer: l’Snow Club 
Gourmet a Soldeu El Tarter. Consisteix 
en sopars plantejats a dos mil metres 
d’alçada que s’estructuren sota una 
temàtica gastronòmica recolzada per 
marques de prestigi que ofereixen un 
tastet de les darreres novetats en for-
mat show cooking. «És un concepte gas-
tronòmic per al client més premium que 
aprecia la cuina i busca que el sorpren-
guin», detalla Alex Orué, director de res-

tauració de Grandvalira-Soldeu El Tar-
ter. Enguany, el mestre de la cocteleria, 
Javier de las Muelas ha elaborat un còc-
tel ambientat en les finals de la Copa del 
Món d’esquí alpí que tindrà lloc a l’esta-
ció durant l’11 al 17 de març. 

EL CALIU, COM A MÀXIMA. Habi-
tualment tendim a associar el luxe 

amb allò «car, sofisticat i exclusiu». I no 
sempre és així. A vegades, recau en els 
petits detalls: «Prendre una copa de 
champagne abans o després d’un bon 
àpat en un espai càlid, confortable i amb 
vistes a la muntanya, no és un luxe?», 
reflexionen en Marc Naudi i l’Elisabeth 
Pérez, actuals gerents de l’Hotel Naudi. 
Aquest allotjament, que gestiona la ter-
cera generació d’una de les famílies amb 
arrels al poble de Soldeu vinculada a 
l’hostaleria, ha fet un salt qualitatiu a 
l’estrenar nova remodelació. L’essència 
no es perd: «El Naudi, sempre ha estat, 
un local referent, marcat pel tracte per-
sonalitzat i el bon servei, en el que la fa-
mília ha estat present en el dia a dia i al 
capdavant», diu l’Elisabeth. La reforma 
manté l’antiga façana de pedra que con-
trasta amb els espais interiors diàfans i 
els elements decoratius que es mimetit-
zen amb l’entorn alpí. Tradició i moderni-
tat es donen de la mà.  

ENCANT PARISENC AL PIRINEU. 
A Andorra la Vella s’hi poden trobar 

«tresors» més enllà de les tradicionals vies 
comercials i els conglomerats de moda 
de torn. Remenant bé, existeix una oferta 
de botigues amb encant que ofereixen 
peces de roba diferents amb marques ex-
clusives. Un d’aquests petits temples és 
BC Concept Store que recupera l’essèn-
cia de les boutiques de París al bell mig 
d’Andorra. «El més important és el tracte i 
el producte diferenciat i la millor recom-
pensa és quan les clientes, siguin d’Ando-
rra o de fora, tornen i m’expliquen les 
anècdotes de la roba que es queden», ex-
plica la propietària Carmen López. Firmes 
com Philosophy, Anine Bing, Tara Jarmon, 
My Sunday Morning... no hi falten durant 
cada temporada. «Selecciono sempre el 
que tindria al meu armari i intento que les 
peces emocionin i sorprenguin», conclou 
la Carmen. La moda també és emoció.
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EL REBOST
A CASA PORTUGUESA 

L’oferta de cuina portuguesa sempre ha 
estat una assignatura pendent de la ciutat, 
però ja fa molts anys que A Casa Portugue-
sa ha abanderat els productes del país veí 
des del seu local al barri de Gràcia (carrer 
de l’Or número 8). Fa molt poc, aquesta ca-
sa obria un segon local al barri del Raval, 
concretament al carrer Peu de la Creu nú-
mero 17, des d’on segueixen exercint d’am-
baixadors dels dolços, els vins i els produc-
tes de Portugal. A més dels pastissos de 
nata que mai poden faltar, no es poden 
deixar de tastar altres especialitats de 
l’àmplia i molts cops desconeguda rebos-
teria portuguesa, i també les emparedades 
salades (començant per les de bacallà, és 
clar, o descobrir el sabor sempre intens 
cafè portuguès). Més informació: acasaportu-
guesa.com. 

MÚSICA I GASTRONOMIA

AGENDA

Monumental Club. Nova cita amb la músi-
ca i la gastronomia en un espai únic de la 
mà de Monumental Club. I és que aquest 
pròxim cap de setmana (10 i 11 de febrer) 
des del migdia a les 10 de la nit, la Monu-
mental obrirà les seves portes per co-
mençar la temporada d’aquest esdeveni-
ment amb una edició especial dedicada al 
Carnaval i en la que hi haurà, entre moltes 
altres activitats per a tota la família, con-
cursos de disfresses. A més del tradicional 
mercat de firmes locals, i una àmplia se-
lecció de menjar al carrer amb food trucks  
(Smoke Box, els dim sums de Kao, La Por-
ca...) el plat fort de Monumental Club és 
sempre la seva programació musical que, 
en aquesta primera cita de l’any, aplegarà 
Joan Colomo, Sidonie i Her Little Donkey, 
entre altres (monumental-club.com).

SALUDABLE 
I  SABORÓS

A hores d’ara encara algú dubta que es 
pot menjar de manera més saludable 
sense renunciar a plats saborosos? I que 
donar més protagonisme als vegetals no 
implica pensar en les verdures com 
quelcom avorrit? Si és el cas, a GreenVita 
et resoldran qualsevol dubte amb una 
carta tan bona com sana. Sobretot si 
aconseguim resistir-nos als pastissos de 
les postres. El concepte dels seus cinc 
restaurants és senzill:  productes 
sostenibles, una cuina lliure de fregits, el 
sucre just i plats cuinats al moment. 
Imprescindible l’arròs amb pollastre rostit. 

GREENVITA 

Proposta: Una cuina 
sana amb una oferta 
àmplia i desitjable. 

Adreça: Cinc 
restaurants a 

Barcelona i voltants. 

Pàgina web: 
greenvita.com. 

Preu mitjà: 20 euros. 

PÈSOL 
GARROFER

WINDSOR 

Proposta: Fins al 17 de 
febrer, un menú 

degustació dedicat al 
pèsol garrofer.   

Adreça: Còrsega, 286. 

Telèfon: 932 37 75 88. 

Pàgina web: 
restaurantwind-

sor.com. 

Preu mitjà:  
78 euros. 

UNA 
ESCAPADA

MAS 
SALAGROS 

Proposta: Gastrono-
mia i relaxació en un 

EcoResort.  

Adreça: Riera de 
Vallromanes, s/n de 

Vallromanes.  

Telèfon: 935 65 60 60. 

Pàgina web: 
massalagros.com. 

Preu mitjà: Sopar i 
allotjament amb 
esmorzar (138 €). 

Segurament, en escoltar la paraula re-
sort, es tendeix a pensar en algún complex 
més o menys exòtic però llunyà. Però Mas 
Salagros ha aconseguit unir dos concep-
tes que semblaven molt allunyats (ecolo-
gia i resort) creant el primer EcoResort 
de la península. I la millor notícia és que està 
a menys de mitja hora de Barcelona. Situat 
a Vallromanes i en plena serralada Litoral, 
la sensació d’estar enmig de la natura es 

conjuga amb el luxe (en 
la seva versió més dis-
creta, elegant i ecològi-
ca) i la cuidada atenció 
d’aquest complex hote-

ler que compta amb hort propi i amb una 
interessant oferta gastronòmica:  els res-
taurants 1497, que apunta alt, i Cibus, i un 
Wine Bar més informal per picar alguna co-
sa i on destaca la seva selecció de vins 
ecològics. Si en la cuina mana la tempo-
rada i el producte ecològic, a l’hora de des-
cansar i desconnectar, l’oferta va des de les 
classes de ioga o les activitats en plena na-
turalesa a una altra de les joies d’aquest es-
pai:  l’espectacular SPA Ancient Baths. 

Situat a Vallromanes i en 
plena serralada Litoral, la 

sensació d’estar enmig de la 
natura es conjuga amb el luxe

TASTETS
FOOD & WINE.  
El pròxim 14 de 
febrer, el restaurant 
1497 acull la 
segona entrega 
dels sopars 
Food&Wine 
Experience, en les 
que el xef de la 
casa Beniamino 
Campolo cuina 
amb diferents xefs 
convidats. I en 
aquesta ocasió 
seran Raquel 
Blasco i Marc 
Santamaria, del 
restaurant Casa 
Xica, els encarre-
gats de confeccio-
nar aquest sopar a 
sis mans (49€).
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AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Una temporada tan curta i un producte 
tan extraordinari com el pèsol del 
Maresme s’ha d’aprofitar al màxim. Per 
això, el restaurant Windsor s’ha atrevit a 
crear un menú degustació en el que el 
pèsol garrofer és el protagonista absolut 
en una seqüència de set passis i on els 
pèsols es colen fins i tot a les postres. Una 
proposta arriscada no només per la 
temporalitat (sols se serveix dijous, 
divendres i dissabte fins al dia 17) sinó 
perquè no és tan fàcil cuinar un producte 
tan delicat i enaltir-lo sense emmascarar-
lo. El menú val 78 € begudes a banda.
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Mini festival Arriba la segona jornada 
de la 24a edició del Minifestival de Músi-
ca Independent de Barcelona.  Una cita 
perfecte pels amants de la música pop 
independent que dura dues jornades i 
compta amb diferents activitats pa-
ral·leles.  El cartell del primer dia desta-
caba per la unanimitat de propostes li-
derades per dones. El segon,  per comp-
tar amb la reconeguda Kristin Hersch, 
una de les artistes de rock independent 
més influents de la música americana.

MÚSICA 
INDEPENDENT 

Proposta: festival de 
música 

On: Auditori Fnac l’Illa 
Diagonal i Espai Jove 

Les Basses 

Quan: Dissabte 2 de 
febrer. 

Pàgina web: 
www.minifestival.cat

EXPOSICIÓ 

Proposta: Les 
vivències de l’escriptor 

Josep Pla sobre la 
Gran Guerra en una 

exposició.  

On: Palau Robert 
(Passeig de Gràcia, 

107). 

Pàgina web: 
palaurobert.gencat.cat.

SANTA 
EULÀLIA 

Proposta: Festa Major 
d’Hivern. 

 

Quan: Del 8 al 12 de 
febrer. 

Pàgina web: 
barcelona.cat/san-

taeulalia.

La copatrona de Barcelona està 
de celebració i comença la se-
va Festa Major d’Hivern. Del 8 al 
12 de febrer, les Festes de Santa 
Eulàlia ompliran els carrers de 
Barcelona d’alegria, ball, espec-
tacles i cultura popular d’arrel 
tradicional. Els Protocols de l’Àli-
ga inauguraran les festes, on els 
col·lectius més joves de les co-
lles i altres associacions faran 
ballar gegants i gegantes, dracs, 
diables, esbarts i moltes de les 
figures festives de la ciutat. Per 
primer cop, s’inclourà la Diada 
Bastonera, amb dansaires 
d’arreu convidats per les colles 
bastoneres. Les rutes-concert 
és una de les propostes més 
destacades de la programació. 

Permetrà als inscrits visi-tar 
sis dels principals orgues de 
Ciutat Vella supervivents de la 
guerra i restaurats en els darrers 
anys, com ara els orgues del Pa-
lau de la Música, el Palau Güell, 
la basílica de Sant Just i Pas-
tor, Santa Maria del Mar, la Mer-
cè i la Catedral de Barcelona. A 
part de conèixer els seus se-
crets, els participants podran 
gaudir de la música d’organistes 
professionals com Juan de la 
Rubia, Josep M. Escalona i 
Canyet, Bernat Bailbé, Neil 
Cowley, Héctor París i David Ma-
let. Durant les festes també es 
podran visitar dues exposicions 
al Palau de la Virreina. La prime-
ra per celebrar els 100 anys dels 

Gegants nous de la Casa de la 
Caritat i els 160 anys dels Ge-
gants vells, acompanyats de ge-
gants de Carnaval i de gegants 
de Corpus. L’altra exposició titu-
lada Laies, les gegantes, perme-
trà veure les gegantes més fa-
moses de la ciutat. A banda de 
les activitats tradicionals de la 
festa, també hi haurà lloc per a 
dos correfocs: el dels petits dia-
bles i bèsties petites a la plaça 
Sant Jaume i el correfoc de San-
ta Eulàlia des de plaça Nova. 
Com en els darrers quatre anys, 
s’organitza també la Lali Jove al 
Moll de la Fusta. És una festa 
major juvenil i associativa de 
Barcelona que ofereix activitats, 
concerts i tallers per a joves i in-
fants. Tot preparat doncs per 
donar pas i gaudir en comunitat 
de la Festa Major d’Hivern de 
Barcelona. ● ORIOL HOSTA

NO TAN 
PETITS

Santa Eulàlia desafia l’hivern amb ball, 
alegria i espectacles als carrers 
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
LALI JOVE. La festa major juvenil i associativa de Barcelona va 
sorgir per donar resposta a la demanda d’entitats juvenils per 
tenir un espai d’autogestió a una part de les festes majors de 
Barcelona. Educació sexual, associacionisme educatiu, 
diversitat funcional, migracions i  justícia climàtica, seran 
alguns dels temes que han programat aquest any. 

EL BALL DE LES LAIES. El dimarts 12, Diada de Santa Eulàlia, 
desfilaran en una passejada i fent el ball de les Laies, les 
gegantes de l’exposició Laies, les gegantes. Són la gegantona 
Laia, la Laia i la Laieta de la plaça Nova, la Laia dels Gegants de 
Pi, la Lola del Raval o la Maria la Neta de la Barceloneta, entre 
d’altres, per homenatjar a totes les barcelonines. 

LA COPATRONA. Des del s. IV, la patrona de Barcelona era 
Santa Eulàlia fins al 1868, quan el Papa Pio IX va aprovar la 
decisió de nomenar patrona de Barcelona a la Verge de la 
Mercè. No tots hi van estar d’acord i des d’aleshores, a 
Barcelona hi conviuen dues patrones.

@NEM-HI

SPANISH BRASS 

Proposta: Espectacle 
familiar. 

On: CaixaForum. 

Quan: Dissabte 9 i 
diumenge 10 de febrer. 

Preu: 6 €. 

Pàgina web: 
caixaforum.es/ 

barcelona.

PETITS

‘Mig Europa cau’. La nova exposició de  
la Sala 4 del Palau Robert, Mig Europa 
cau. Impressions de Josep Pla sobre 
la Gran Guerra, recull i interpreta les 
vivències de l’escriptor gironí Josep 
Pla (Palafrugell, 1897-Llufríu, 1981) so-
bre els esdeveniments dels darrers 
instants de la contesa bèl·lica, així 
com les reflexions posteriors sobre un 
conflicte sagnant i un dels esdeveni-
ments clau en la història convulsa del 
passat segle XX. 

‘Brass, Brass, Brass’. El grup Spanish 
Brass vol donar a conèixer al públic 
més jove la sonoritat dels metalls. El 
repertori de l’espectacle Brass Brass 
Brass, que acull CaixaForum Barcelo-
na, inclou obres dels compositors 
clàssics Johann Sebastian Bach i Igor 
Stravinski adaptades per al quintet 
de vent i metall. També incorporen 
peces de compositors contempora-
nis. Han publicat un total de 23 tre-
balls discogràfics. 
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6-13 DE FEBRER:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 6 

MOSTRA 

BARRETS D’ARTISTES 

La Fundació Palau exhibeix  
barrets obra dels pintors 
Picasso, Casas o Tàpies i dels 
dissenyadors Pertegaz o 
Balenciaga. CALDES D’ESTRAC. 
La Riera, 54. fundaciopalau.cat. 

DIJOUS 7 

CONCERT 

PIANOS A L’HOSPITAL  
VALL D’HEBRON 

Del 7 de febrer al 20 de juny, 
el Concurs Maria Canals porta 
16 actuacions amb corals, 
escoles de música i conserva-
toris a l’Hospital Vall d’Hebron. 
BARCELONA. Hospital Vall d’Hebron. 
A les 18 hores.mariacanals.cat. 

DIVENDRES 8 

ESCENA 

‘LA DONA PANTERA’ 

Muntatge basat en el teatre 
de Josep Palau i Fabre i en les 
seves recreacions del mite de 
Don Joan, a càrrec de Projecte 
Ingenu. BARCELONA. Escenari  
Brossa (14 a 20 €). escenaribrossa.cat. 

DISSABTE 9 

ÒPERA 

‘’L’ENIGMA DI LEA’ AL LICEU 

La primera òpera de Benet 
Casablancas, amb text de 
Rafael Argullol, la dirigeixen  
Josep Pons i Carme Portaceli 
al Liceu. Paco Azorín signa 
una espectacular escenogra-
fia cúbica sobre un futur 
distòpic. BARCELONA. La Rambla, 
51. A les 18 h. liceubarcelona.cat. 

DIUMENGE 10 

CINEMA 

INFANTIL EN CATALÀ  

Segueix en marxa la segona 

edició de la programació de 
cinema infantil en català dels 
Cinemes Girona, Kinosaure, 
per a nens de fins a 8 anys. 
BARCELONA. Diumenge a les 12 i a 
les 17 h. Preu: 4,5€. packmagic.cat. 

DILLUNS 11 

EXPOSICIÓ 

‘ELS CARRERS  
SÓN NOSTRES’  

L’Espai Jove Casa Sagnier 
recull en una mostra dels 

murals urbans més combatius 
de la ciutat en opinió del 
comissari, el muralista Roc 
Blackbock, qui ha seleccionat 
l’obra de prop de 20 artistes 
urbans per a l’exhibició. 
BARCELONA. Gratis. Fins al dia 28. 
casaldejoves.casasagnier.net.  

DIMARTS 12 

OBRA 

LAIA MARULL  

L’actriu i l’actor Pablo Derqui  

s’enfronten a un divorci teatral 
a La dansa de la venjança. 
BARCELONA. La Villarroel.  
Preu: 24€. lavillarroel.cat. 

DIMECRES 13 

MÚSICA 

YO LA TENGO 

La veterana banda nord-ame-
ricana de rock alternatiu té 
àlbum nou, el primer en 7 
anys. BARCELONA. Sala Apolo.  
(20 h). Exhaurides. sala-apolo.com. 

CINEMA  
Aquest dijous, 7 de febrer 
(21.30 h. Ateneu) «Viaje al 
Cuarto de una Madre» de 
Celia Rico Clavellino, 2018 
Espanya VO http://xisc.org  

#cerdanyola @xiscnefils 
SANTA EULÀLIA  
Ja està disponible la 
programació de les festes 
de Santa Eulàlia 2019, la 
festa major d’hivern de 

#Barcelona, que tindrà lloc 
del 8 al 12 de febrer! Podreu 
fer una visita prèmium a la 
bibl. Arús dissabte 9 FEB  
#SantaEulàlia19 
@Bcn-Eixample  

BIENNAL DE LA CIÈNCIA  
Visites als horts urbans 
dins les activitats de la 
#Biennal de la Ciència. A 
Gràcia podreu visitar l’hort 
Turull, els dies 7 i 8 febrer i 

l’hort de l’Avi el dia 11 de 
febrer, de 10 a 13 h  
@Bcn-Gracia 
FESTA MAJOR DE 
CAMPANY El 8 de Febrer 
no et perdis els tast de vins 

de la Festa Major de 
Campany i viatja per la 
història vinícola de 
l’Empordà! El tast serà 
dirigit per @vitisapiana  
@costabrava

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 
BUS A DEMANDA A TORRE BARÓ. 2281 - Av. de Vallbona – 
CAP Ciutat Meridiana, 2328 - Estació RENFE, 2330 - Av. Ra-
sos Peguera – Pl. Roja, 3053 - Metro Torre Baró – Vallbona, 
3055 - Casal de Barri Torre Baró, 3056 - Av. Escolapi Càncer 
– Masquefa, 3057 - Escolapi Càncer – St Quirze Safaja, 3058 
- Escolapi Càncer – Castellfollit, 3059 - Torre Baró, 3060 - 
Bellprat – St Feliu Codines, 3061 - St Feliu Codines – Cas-
tellfollit, 3062 - St Feliu Codines – Oris, 3063 - St Feliu  Codi-

nes – Vilatorta, 3064 - St Feliu Codines, 3065 - St Feliu Codi-
nes – Metro Torre Baró/Vallbona, 3092 - Escolapi Càncer – 
Metro Torre Baró/Vallbona, 3164 - CEIP Elisenda Montcada, 
3604 - Vallcivera –Rasos Peguera, 3663 - Vallcivera, 3664 - 
St Feliu Codines – Pau Sabater, 3665 - St Feliu Codines – Vi-
latorta, 3666 - St Quirze Safaja – St Feliu Codines, 3667 - 
Castellf. – St Feliu Codines, 3668 - Castellf.– Trav. Castellf., 
3669 - Prats Rei – Castell d’Argençola, 3670 - Castellví – 
Lliçà, 3671 - Argençola – Lliçà i 3672 Pruit – Escolapi Càncer.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, els actors Laia Marull i Pablo 
Derqui, protagonistes de l’obra La dansa de la 
venjança. A sota, mostra de barrets a la Fundació 
Palau. Dalt, espectacle La dona Pantera, i a l’esquerra, 
l’òpera L’enigma di Lea. FOTOS: EFE / ANTONI BOFILL / PROJECTE INGENU I 

ESCENARI BROSSA 

MOSTRA 

EXPOSICIÓ

‘POÈTIQUES DE L’EMOCIÓ’ 
CaixaForum presenta Poètiques 
de l’emoció, la seva nova 
exposició, un recorregut per les 
diferents maneres de 
representar les emocions 
humanes en les arts visuals. Les 
obres recorren els darrers 700 
anys de la història de l’art amb 
peces de Bill Viola, Joan Miró, 
Colita o Perejaume. BARCELONA.  
caixaforum.es/barcelona. 
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