
Al Dente 
La roba d’estil 
mariner treu 
el cap una 
temporada 
més.  4

Avui Sortim 
Carn de la 
millor qualitat 
i bons pans 
defineixen 
Lomo Bajo.  5

@NEM-hi 
El Festival 
Llum BCN 
il·lumina el 
Poblenou  
i el 22@.  6

MALGRAT DE 
 MAR, MÉS QUE 

 PLATGES

Als peus del delta del riu Tordera, Malgrat de Mar ofereix, a més 
d’una destinació de platja familiar, un paisatge molt variat amb boscos  
de ribera i vegetació autòctona i espectaculars zones de dunes  

Sobre  aquestes línies, tres 
persones admiren la vista des 

del turó d’en Serra.  
 FOTO: AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
En aquesta passejada ens 
endinsarem als racons na-
turals de Malgrat de Mar, a 
l’extrem nord de la comar-
ca del Maresme. Per la se-
va ubicació entre la costa, 
els turons de llevant i el 
massís del Montnegre, i 
amb el delta del riu Torde-
ra, Malgrat té un paisatge 
variadíssim amb boscos de 
ribera, platges i espectacu-
lars zones de dunes, amb 
una vegetació autòctona de 
psammòfiles, recuperades 
el 2001, amb la col·labora-
ció de la Fundació Territori 
i Paisatge. 

Les psammòfiles indi-
quen el bon estat de conser-
vació del medi i estan per-
fectament adaptades al 

vent continu, a la insolació, 
la sal i la sorra, que reté 
molt poca aigua i és molt 
inestable.  

Per això tenen unes arrels 
molt llargues que, alhora, 
milloren l’estabilitat de la 
platja i afavoreixen l’apari-
ció de les dunes tan carac-
terístiques d’aquest entorn. 
Els temporals de l’any 2003 
van aportar dues noves 
espècies que s’havien extin-
git feia dècades gairebé a to-
ta la comarca, la travarada 
marina (Polygonum mariti-
mum) i la lleteresa marina 
(Euphorbia peplis).  

DE LA PLATJA 
FINS AL DELTA DE TORDERA. 
Podem gaudir d’aquest es-
pectacle si escollim la pri-

mera ruta que ens proposen 
des de Malgrat, la que ens 
porta a la platja, el Pla de 
Grau, i el Delta de la Tor-
dera, un espai natural pro-
tegit amb un alt valor 
ecològic i una gran biodi-
versitat, i el lloc d’hiverna-
da i repòs durant els passos 
migratoris d’una multitud 
d’aus. El formen les aigües 
del Tordera, que neix a 
1.100 metres d’altitud a 
Sant Marçal (al massís del 
Montseny), entre el Turó de 
l’Home i el Matagalls, i re-
corre 61 quilòmetres fins a 
desembocar al mar. 

La ruta es pot iniciar al po-
ble o al costat dels càm-
pings que hi ha a l’extrem 
nord de la costa. És una ca-
minada d’11,50 quilòme-
tres, que podem fer en tres 

NATURA I PASSAT 
MINER A MALGRAT 
DE MAR   
Tres rutes ens descobreixen el Delta 
de la Tordera i els vestigis de les 
antigues mines de ferro, com La Pilona 

EN RUTA
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hores i que gairebé no té 
desnivells. Coneixerem la 
zona agrícola del municipi, 
el Pla de Grau, on es cul-
tiva el fesol del ganxet i l’es-
carola, i espiarem els ocells 
i els ànecs de la platja de la 
Punta de la Tordera des de 
l’observatori que hi ha ins-
tal·lat.  

A més contemplarem els 
camps de psammòfila de la 
zona dunar de la Conca, un 
paisatge variat i dinàmic 
que canvia al llarg de l’any i 
que ens permet observar el 
moviment de la natura. Al 
delta també trobarem fau-
na típica com la tortuga ba-
baua, una espècie en perill 
d’extinció, que s’acosta a 
la platja només a la nit a 
pondre els seus ous sota la 
sorra; o el corriol petit, un 

ocell típic de riberes, plat-
ges de còdols i bancs de so-
rra que visita el delta a par-
tir del mes de març. 

SANTA RITA 
UN PARATGE PER CONÈIXER 
ELS BOSCOS. Per conèixer 
els boscos que envolten la 
població de Malgrat val la 
pena arribar-se fins al pa-
ratge de Santa Rita, una ex-
cursió de dos quilòmetres 
i mig que podem fer en una 
hora. El recorregut marcat 
passa per l’interior del po-
ble i arriba a un petit parc 
forestal.  

Des d’aquí també tindrem 
unes bones vistes del poble, 
el Pla de Grau, el castell de 
Palafolls, algunes torres de 
guaita i els turons que abra-

cen Malgrat. També podem 
visitar la petita ermita de 
Santa Rita, una rèplica de la 
que hi havia al mateix lloc 
i que probablement va ser 
enderrocada durant la gue-
rra civil.A 450 metres de la 
platja, enmig de l’aigua, so-
bresurt una construcció 
gairebé quadrada. És La Pi-
lona, un record de la impor-
tant etapa minera de Mal-
grat. Està davant de la mun-
tanya de Can Palomeres, 
que era rica en mineral de 
ferro. Hi va haver molts in-
tents d’explotar la mun-
tanya, però tots van fracas-
sar fins que el 1909 una 
companyia francesa va 
crear la Societat de Mines 
de Ferro de Malgrat. Per fer 
arribar el ferro al mar, van 
construir un sistema de 

transport aeri amb unes to-
rres metàl·liques que 
aguantaven uns cables per 
on circulaven les vagonetes 
carregades de ferro al llarg 
d’un quilòmetre i mig.  

El ferro sortia de les mi-
nes, creuava els camps de 
cultiu de la població i, un 
cop a La Pilona, s’abocava 
directament a les bodegues 
dels vaixells. L’invent no va 
durar gaire. El primer carre-
gament es va fer el 1911, 
però amb l’arribada de la 
primera guerra mundial, 
les mines van tancar defini-
tivament. De 1911 a 1914 van 
treballar-hi 270 homes i es 
van fer un total de 21 carre-
gaments. Ara, les mines són 
la llar de fins a 19 tipus dife-
rents de ratpenats i l’espai 
està integrat en el sistema 

europeu de protecció Xarxa 
natura 2000.  

TURÓ D’EN SERRA 
I MINES DE CAN PALOMERES. 
Podrem descobrir tota la 
història si fem la tercera 
passejada de natura que ens 
proposen a Malgrat. És una 
mica més exigent que les 
anteriors però val la pena. 
La ruta Turó d’en Serra i Mi-
nes de Can Palomeres es fa 
en unes tres hores. Són 5,6 
quilòmetres amb un des-
nivell màxim de 229 me-
tres, que ens porten fins al 
cim del turó d’en Serra on hi 
ha unes esplèndides vistes 
del poble i els voltants. Veu-
rem les entrades de les mi-
nes, situades al nord de 
Malgrat i que durant la gue-
rra civil també van servir de 
refugi antiaeri, i altres res-
tes que ens parlen de la 
història minera de la pobla-
ció com un pont entre tu-
rons o els raïls per a les va-
gonetes. Si fem l’excursió al 
capvespre, podrem veure 
com els ratpenats que van 
colonitzar els túnels aban-
donats es desperten i sur-
ten per alimentar-se. De fet, 
aquests animalons són uns 
bons aliats per controlar in-
sectes com el mosquit ti-
gre i a l’estiu és molt fàcil 
veure’ls volar pels carrers 
del poble.  

MALGRAT 
DESCOBRIR EL PASSAT DEL 
POBLE. Hi ha altres rutes 
que passen per Malgrat, al-
gunes de les quals creuen el 
Maresme arran de mar, i 
grans recorreguts, com el 
GR-92. Però ens aturarem al 
poble per descobrir el seu 
passat i els racons amb més 
història. Hi ha una ruta a 
peu, que podem baixar des 
de la pàgina web www.turis-
memalgrat.com, que ens 
porta pels llocs més em-
blemàtics del poble i que 
comença a les Escoles No-
ves. Passa per la Torre de Ca 
l’Arnau, un edifici moder-
nista que l’arquitecte Joan 
Amigó i Barriga va crear el 
1914; i la Torre del Castell, 
una construcció defensi-
va, documentada el 1382 i 
relacionada amb el castell 
de Palafolls que, més tard, 
va servir de guaita contra 
els pirates. La ruta també 
passa pel Casal dels Cla-
pers, un edifici que es va 
construir a la segona meitat 
del segle XVI com un casal 
fortificat, que el 1886 va ser 
la seu de l’entitat Casino 
Malgratense i que és la seu 
de la Biblioteca Municipal 
La Cooperativa des de l’any 
2000. ●  

A la pàgina anterior, a dalt a 
l’esquerra, les dunes. A sota, dues 
tortugues babaues. A sota, 
Malgrat amb el mar de fons. En 
aquesta pàgina, sobre aquestes 
línies, el Pla de Grau i un dels 
senders de natura. A sota, una 
visita guiada a les dunes i un 
corriol. FOTOS: AJUNTAMENT DE MALGRAT  

PER ALS NENS 

Si feu la ruta amb nens, 
passeu pel parc Francesc 
Macià, una de les 
atraccions més populars 
del Maresme. Hi ha 
escultures gegants de 
dònuts de xocolata, trens i 
pastissos; també espais 
per a monopatins, zones 
de jocs i ninots.  

� � � 

GASTRONOMIA 

Cada segon dijous de mes 
a partir de les 17 hores se 
celebra el Pintxugot, una 
proposta gastronòmica de 
l’Associació de 
Comerciants de Malgrat, 
amb la qual per 2,50 euros 
podreu tastar un pinxo i 
una beguda. 

� � � 

MERCAT 

També els dijous, al matí, 
Malgrat celebra el seu 
tradicional mercat a l’aire 
lliure amb tota mena de 
productes de proximitat, 
com fruita i verdures, i un 
espai dedicat a la roba. Un 
lloc molt especial que 
permet prendre el pols al 
poble i conèixer l’oferta 
dels productors de la 
zona.  

*    OCIpèdia



4 Dimecres, 13 de febrer del 2019 — OCICAT — 20MINUTOS

AL DENTE

*    OCIpèdia

UNA MOSTRA  

SSusana Sentís. 
L’espai 
Momu&Co, 
situat al Born 
de Barcelona, 
inaugura demà 
l’exposició de 
l’artista plàstica 
Susana Sentís. 
Una artista 
pluridisciplinàr
ia que aborda 
diverses arts 
com la pintura, 
els gravats i els 
murals. La seva 
obra artística 
combina la 
pintura amb la 
imatge 
convertint els 
espais i les 
façanes 
d’antics edificis 
en obres de 
gran format. 
Durant 
l’exposició es 
podrà realitzar 
una aportació 
benèfica a 
l’Hospital Sant 
Joan de Déu 
amb la compra 
d’un gravat de 
l’artista.  

     � � �
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Per Maria Almenar

TELA 
MARINERA 
L’estil mariner és un d’aquells clàssics 
invencible al pas del temps. Una temporada 
més, s’adapta a les tendències del moment 
sense perdre els seus codis d’identitat: 
estampats de ratlles, americanes uniformades, 
detalls daurats i accessoris que fan referència 
al mar. Llarga vida al navy!

UNIFORME D’OFICIAL  
Una sola peça pot ser determinant per 
emmarcar un estil. És el cas d’aquesta ameri-
cana blava amb solapes marcades i botons 
daurats que recorden als oficials de la mari-
na. Les butxaques de grans dimensions són 
una llicència estilística. SANDRO FEMME 
(325€)  
www.es.sandro-paris.com

ELS SET 
MAGNÍFICS

MÉS CORALL 
La tonalitat Living Coral, escollida com a co-
lor del 2019, també s’exhibeix en la seva for-
ma més evident: la que imita l’autèntic corall. 
Un accessori imprescindible per un look ins-
pirat en el mar. Aquest collaret és de BIMBA 
Y LOLA (65€)  
www.bimbaylola.com

PLECS SINUOSOS 
La faldilla midi (de mitja cama) viu una sego-
na joventut. Aquesta temporada es manté el 
regnat dels models prisats amb teixits suaus 
que afavoreixen el moviment i capten el vol 
natural de la peça. Aquest model és de IKKS 
WOMEN (135€)  
www.ikks.com

EN XARXA 
Les bosses de mà s’inspiren en les xarxes de 
pescadors a través de teixits i materials que 
emulen el característic entramat. Un com-
plement que admet moltes possibilitats de 
combinació i que no deixa indiferent a ningú. 
UTERQÜE (C.P.V.)  
www.uterque.com

L’ESTAMPAT INSÍGNIA  
No hi ha peça de roba més versàtil i soferta en 
l’armari d’entretemps que una samarreta o un jer-
sei fi de ratlles marineres. N’hi ha models més tra-
dicionals i d’altres que interpreten a la seva ma-
nera el clàssic estampat.  ESCORPION ( 49,90€) 
www.escorpion.com

LET’S TWEED! 
Originari de la Gran Bretanya, aquest teixit 
de llana s’instal·la en peces de talls clàssics 
com jaquetes o faldilles. Combina el tweed 
amb texans i samarretes per donar-li una 
pinzellada més juvenil al teu conjunt. Aques-
ta peça amb múltiples butxaques és de  
MAJE (275€)  
www.maje.com

PRESUMIR DE PEDICURA 
Tot i que encara queden mesos per mostrar 
els dits del peu, no està de més pensar les 
sandàlies d’espart que es convertiran en un 
must have quan arribi el bon temps. Te les 
imagines conjuntades amb unes ungles de 
color vermell carmesí? CASTAÑER (185€)  
www.castaner.com     
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BODEGA
PRÍNCIPE DE VIANA EDICIÓN ROSA 2018 

Aroma fresc i floral. No serem nosaltres 
els que diguem que els rosats són per a 
Sant Valentí, però la veritat és que qual-
sevol excusa ens sembla bona per a rei-
vindicar uns vins que en general no tenen 
el protagonisme que mereixen. I el de 
Príncep de Viana Edició Rosa, en la seva 
nova anyada 2018, és d’aquests que sem-
pre funcionen. Per a –ja que estem en da-
tes– un sopar romàntic, un aperitiu apro-
fitant el bon temps d’aquest estrany hi-
vern, o un menjar que requereixi un mari-
datge diferent. De color rosa i un aroma 
fresc i floral –amb un punt àcid perfecte 
per a no embafar–, està elaborat a base de 
garnatxa d’una única vinya i recentment 
ha estat triat com un dels tres millors ro-
sats del país. El seu preu és d’uns 8 euros. 
Pàgina web: principedeviana.com.  

PATONETS SOLIDARIS DE DANIEL JORDÀ

DOLÇOS

Contra el càncer infantil. El 15 de febrer 
se celebra el Dia Internacional del Càncer 
Infantil. I el forner Daniel Jordà –un dels 
més reconeguts del país– ha volgut apor-
tar el seu granet de sorra amb una nova 
creació solidària que, a més, arriba a 
temps per als qui busquin un regal origi-
nal per a Sant Valentí. Els Patonets de la 
Rita –en referència a la seva filla, diagnos-
ticada recentment de càncer– són un 
brioix amb una textura similar al panetto-
ne, farcit de maduixes confitades i cober-
tura de xocolata rosa coronada amb dos 
cors de xocolata blanca. Estan a la venda 
per quatre euros la unitat a la botiga obra-
dor Panes Creativos (Pl. Garrigó, 5, Barce-
lona) i tots els beneficis que s’obtinguin 
aniran destinats a la Fundació Sant Joan 
de Déu de Barcelona.   

VIETNAM A 
SANT ANTONI

Segur que a hores d’ara els amants de la 
cuina vietnamita ja el coneixen, però per si 
queda algun despistat, des de fa ja 
gairebé dos anys Món Viêt s’ha proposat 
donar-la a conèixer a Barcelona. En un 
local ampli, lluminós i ple de detalls que 
transporten al comensal als carrers de 
Vietnam, la carta recorre els clàssics 
d’aquesta cuina, amb plats imprescindi-
bles com la sopa pho, els sempre 
saborosos i refrescants nem o uns 
deliciosos Bánh Cuôn, una espècie de 
canelons vietnamites. Sabors exòtics i 
autèntics adaptats al paladar local. 

MÓN VIÊT 

Proposta: Nem, pho i 
altres especialitats en 

un local molt ben 
ambientat. 

Adreça: Sepúlveda, 94.  

Telèfon: 931 93 60 79. 

Pàgina web: 
monvietbcn.com. 

Preu mitjà: 15-20 
euros. 

PER A SANT 
VALENTÍ

VINCCI MAE 

Proposta: Una nit 
d’hotel i un sopar amb 
vistes per a celebrar el 

14 de febrer.  

Adreça: Diagonal, 596. 

Telèfon: 937 07 61 77. 

Pàgina web: 
vinccihoteles.com. 

Preu mitjà: 250 euros. 

LA MILLOR 
CARN

LOMO BAJO 

Proposta: Carn i pa 
de qualitat són la 

clau dels seus 
estupends rolls i 

entrepans.  

Adreça: Aragó, 283-
285.  

Telèfon: 935 19 30 
00. 

Pàgina web: 
lomoalto.barcelona. 

Preu mitjà: 20euros.

Si el germà gran –Lomo Alto, a la planta 
superior– s’ha convertit en un dels llocs 
de referència per als carnívors de la ciutat. 
A la planta baixa Lomo Bajo ofereix una pro-
posta més informal i econòmica on les ham-
burgueses, els rolls i els entrepans són els 
protagonistes. Un menú aparentment sen-
zill però que juga amb un gran avantatge: la 
carn de la millor qualitat, que combinada 
amb bons pans dóna lloc a una carta tant 

atractiva com inusual. A 
qui se li acut posar els mi-
llors talls entre pa i pa? 
Això és el que fan a Lomo 
Bajo i la fórmula funciona. 

A més de les seves hamburgueses, els rolls 
amb pa anglès que homenatgen el clàssic 
lobster roll americà són un gran descobri-
ment.  El de steak tartar o el de sobrassa-
da són molt recomanables. Tampoc podem 
deixar de provar una altra especialitat: el pe-
pito, un entrepà que llueix aquí en la seva 
màxima esplendor gràcies a un bon filet 
de vedella i pa negre i cruixent. Les croque-
tes de cecina i les patates casolanes tam-
poc haurien de faltar a la nostra taula.  

Lomo Bajo és una versió més 
informal i econòmica de Lomo 
Alto.  Ofereix carn de la millor 

qualitat amb bons pans

TASTETS
MEAT LOVERS 
FORMULA.  
La Meat Lovers 
Formula que 
ofereixen a Lomo 
Bajo és l’excusa 
perfecta per a 
apropar-s’hi. Inclou 
un dels seus 
clàssics (roll de 
sobrassada, morú 
o hamburguesa) 
amb amanida o 
patates i begudes 
per menys de 15 
euros. No es tracta 
del típic menú del 
dia, sinó que la 
proposta es manté 
tant a les nits com 
els caps de 
setmana. 

BE
N

ZI
N

A

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Si ets dels que celebren el 14 de febrer i 
busques un pla diferent sense sortir de la 
ciutat, a Vincci Mae ho tenen tot previst. 
Aquest cèntric i bonic hotel de 4 estrelles 
–en un edifici de 1945 prop de Francesc 
Macià i que deu el seu nom a l’actriu i 
guionista Mae West– proposa un Sant 
Valentí fidel a aquest estil vintage dels 
anys 30. La proposta inclou una nit en una 
habitació, benvinguda amb maduixa i 
caves i un sopar per a dos al restaurant 
West, a la terrassa de l’hotel i amb unes 
increïbles vistes. Aquest pack estarà 
disponible del 14 al 16 de febrer.  
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Fotos testimonis. Ja han passat 80 
anys dels bombardejos aeris que va 
patir Barcelona durant la guerra civil. 
Moltes de les persones del barri de la 
Barceloneta  van haver d’evacuar-lo i 
es van refugiar a altres punts de la 
ciutat com la zona alta. L’Associació 
Conèixer Història ha estat la impul-
sora d’aquesta mostra fotogràfica 
Fugint de les Bombes. De  la Barcelo-
neta a la Zona Alta que ens transpor-
ta a un capítol fosc de la ciutat.

‘FUGINT 
DE LES BOMBES’ 

Proposta: Exposició 
fotogràfica. 

On: Centre Cívic 
Ateneu Fort Pienc. 

Quan: Fins al 28 de 
febrer. 

Pàgina web: 
www.memoriabcn.cat.

‘OFF LICEU’ 

Proposta: Cicle de 
concerts 

On: Gran teatre del 
Liceu  

Quan: 15 de febrer,22 
de març i 3 de maig a 

les 20:00h. 

 Pàgina web: 
www.liceubarcelo-

na..cat.  

Preu: 10 euros.

LLUM BCN 

Proposta: Festival 
d’instal·lacions 

lumíniques.  

On: Diferents espais 
de Barcelona.  

Quan: Divendres 15 i 
dissabte 16 de les 19 
a les 24 h. Diumenge 
17 de febrer, de les 19 

a les 23 hores. 

Pàgina web: 
poblenouurbandis-

trict.com.

El festival Llum BCN transfor-
marà aquest cap de setmana  
un total de 50 espais de la ciu-
tat a través de la llum. Un dels 
seus epicentres serà, per se-
gon any consecutiu, el barri del 
Poblenou i els carrers del 22@. 
Enguany s’han incorporat al 
festival  espais nous com els 
Encants, la Plaça Dolors Piera 
o la Fundació Mies van der 
Rohe. Alumnes de les escoles 
d’art, disseny, il·luminació i ar-
quitectura de la ciutat han 
creat un total de 15 instal·la-
cions. També hi haurà altres 16 
propostes i instal·lacions pro-
fessionals. Una d’aquestes és 
Emergències, del fotògraf Ma-
nolo Laguillo, una evocació del 

passat industrial del barri del P
oblenou i que es podrà veure 
en fins a 9 espais diferents i 
que il·luminarà les escales 
d’emergència més emblemàti-
ques del barri. L’estudi Antoni 
Arola proposa Làser, que mar-
carà amb tres feixos  de llum 
continuada un itinerari per di-
ferents carrers. Altres artis-
tes de prestigi internacional 
participaran en aquesta troba-
da, cas de Rafael Lozano-Hem-
mer i Daniel Canogar, Kyle 
McDonald o Joanie Lemercier. 
Al 22@, Onionlab desplegarà la 
instal·lació lumínica Lumin AV 
a l’edifici del Disseny HUB. Al 
vestíbul d’aquest museu es po-
drà veure l’obra FAD Meeting 

Point de Robert Thomson, a 
la façana  Asalto Barcelona de 
Daniel Canogar mentre que al 
llac exterior hi serà la creació 
Constellations de Joaie Lemer-
cier i amb música de P. Jeba-
nasam. Nautilus, de Xavi Llo-
ses, prendrà el centre comer-
cial Glòries. Als Encants Alex 
Posada i Xavi Bayona expo-
saran P0lyhedra i a la plaça de 
les Glòries Plou núvol d’Aquí 
Houston. El campus Poblenou 
de la Universitat Pompeu Fa-
bra (UPF) rep la instal·lació Fu-
ture Ruins de Roman Tardy. 
El pavelló Mies van der Rohe 
de Montjuïc  acull Geometry of 
Light, d’Iker Gil i Luftwerk fins 
al diumenge 17 de febrer. To-
ta la informació sobre el festi-
val la pots consultar a la pàgi-
na web poblenouurbandis-
trict.com. ● PURI CARO

NO TAN 
PETITS

El 22@ del Poblenou torna a il·luminar-se amb 
creacions innovadores dins el Llum BCN
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
PALO ALTO. L’espai de creació Palo Alto del Poblenou 
participarà en l’Off Llum BCN 2019 projectant imatges per tal 
de donar llum a la memòria històrica del barri. Els artistes Nei 
Albertí i Xavier Medina-Campeny mostraran les seves obres 
lumíniques. La consultoria ConnectingBrains atorgarà un 
premi a la idea «més brillant» sobre gamificació. 

VAN VAN LLUM. En el festival de la llum també hi ha lloc pel 
menjar. Hi haurà espais per recarregar forces i gaudir de l’àrea 
gastronòmica Van Van Llum a les food trucks ubicades al 
carrer de Tànger (entre Zamora i Pamplona) i Sancho de Ávila 
(entre Badajoz i Ciutat de Granada). 

A TRAVÉS DE LA CÀMERA. Captar la llum de la ciutat a 
través de la fotografia serà quelcom premiat si es comparteix 
a les xarxes socials amb el lema #LlumBCN19. Al concurs s’hi 
podrà participar del 15 al 22 de febrer i serà un jurat format per 
membres de l’Institut de Cultura qui esculli les tres fotografies 
més originals. 

@NEM-HI

‘LA GALLINA 
DELS OUS D’OR’ 

Proposta: Teatre.  

On: Zum-Zum Teatre. 
Sala Tallers. 

Quan: Del 13 de febrer 
al 3 de març. 

Preu: 10 euros. 

Pàgina web: 
www.tnc.cat.

PETITS

Noves músiques. Arriba la tercera 
edició del cicle de concerts amb pro-
gramació alternativa a la cartellera 
principal. Una oferta que amplia la 
pròpia del Liceu per tal de fomentar 
nous formats, obres i compositors. La 
primera cita és el 15 de febrer. El con-
cert serà interpretat pels composi-
tors Aurora Bauzà i Pere Jou  amb la 
creació I am (t)here. Seguit d’Oriol 
Saladrigues amb Fors seulment 
l’atente i Oriol Mula amb Pelegrins.

Or. L’avarícia és un concepte difícil d’ex-
plicar als més menuts de casa. Gràcies a 
la teatralització del conte clàssic d’una 
manera innovadora i divertida, trans-
metre la idea que els diners no poden 
ser la base dels nostres principis, és 
més fàcil. L’obra narra la història d’uns 
grangers austers i altruistes que de 
sobte, una nova gallina de la granja, pon 
un ou d’or. Davant aquesta situació s’ex-
plorarà amb fins pedagògics les rela-
cions humanes entorn l’avarícia.
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T&T 
BCN

ART EN FEMENÍ 
#CULTURALH Nova 
convocatòria de la 
mostra Art en femení. 
Fins al 17 de febrer, els 
més joves poden 

presentar els seus 
treballs artístics des de 
la perspectiva de gènere 
@lhdigitalh 
CINEMA A LA UAB  
La preestrena de la 

setmana a la #UAB és 
‘Cafarnaúm’, de Nadine 
Labaki. Dijous 14 de 
febrer, a les 13h, a  
la Sala de Cinema 
@bchgUAB 

XOCOLATADA 
SOLIDÀRIA  
Divendres 15 de febrer 
#xocolatadasolidaria per 
la investigació del 
#cancerinfantil a les 

16.30h. a la Plaça Vella 
#Terrassa “Taca’t pel 
càncer infantil” 
@AngelsFont 
TAST DE CALÇOTS  
A GAVÀ Arriba el 

#TastdeCalçotsdeGavà 
per donar protagonisme 
a un dels productes 
estrella del #ParcAgrari 
Tast a la Plaça Major el 
16 de febrer @AGTBaix

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, Antonio 
Herreros 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 -RENFE, 2330 - Rasos de Pegue-
ra – Pl. Roja, 3053 - Metro Torre Baró – Vallbona, 3055 - Casal 
de Barri Torre Baró, 3056 - 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 – Castellfollit, 3062 - St 
Feliu Codines – Oris, 3063 - St Feliu Codines – Vilatorta, 3064 

- St Feliu Codines, 3065 - St Feliu Codines – Metro Torre Ba-
ró/Vallbona, 3092 - Escolapi Càncer – Metro Torre Ba-
ró/Vallbona, 3164 - CEIP Elisenda Montcada, 3604 - Vallcive-
ra – Rasos Peguera, 3663 - Vallcivera, 3664 - St Feliu Codines 
– Pau Sabater, 3665 - St Feliu Codines – Vilatorta, 3666 - St 
Quirze Safaja – St Feliu Codines, 3667 - Castellfollit – St Feliu 
Codines, 3668 - Castellfollit – Trav. Castellfollit, 3669 - Prats 
de Rei – Castell d’Argençola, 3670 - Castellví – Lliçà, 3671 - 
Argençola – Lliçà i 3672 Pruit – Escolapi Càncer.

INNOV@CIÓ

Ja està en marxa la primera incu-
badora d’empreses especialitzades 
en la impressió 3D o fabricació 
additiva, com també es coneix a 
aquesta tecnologia. La 3DFactory 
Incubator vol promoure el creixe-
ment de projectes que tenen com 
a principal objecte aquestes tecno-
logies de fabricació additiva, i per 
tant, donar suport al creixement de 
pimes, microempreses i start-ups 
relacionades amb aquests siste-

mes de l’anomenada economia 4.0. 
En una primera fase, la iniciativa 
ocupa 600 metres quadrats dins 
de la seu del Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona. 
Dins d’aquest espai s’inclou una zo-
na de disseny i producció equipa-
da amb 4 impressores industrials 
3D d’última generació i 3 mini-im-
pressores, també està dotada amb 
àrees de post-processament, 
equips de metrologia i control de 

qualitat i programari de disseny. 
A banda d’aquestes instal·lacions 
de producció, la incubadora dispo-
sa d’àrees de coworking i oficines, 
així com zones dedicades a forma-
ció i sales de reunions. 
En aquesta primera fase, 34 són les 
empreses seleccionades per gau-
dir dels serveis de la incubadora, 27 
nacionals i 7 internacionals. Dels 
projectes seleccionats, 11 són de 
béns de consum, 6 de béns d’equip, 
cinc del sector salut, i quatre 
s’emmarquen a l’àmbit de la mobi-
litat. Finalment, també s’han selec-
cionat tres projectes de consulto-
ria, dos enquadrats dins del sec-

tor de les tecnologies de la 
informació, dos del camp de la quí-
mica i un projecte de logística. 
Els plans de futur preveuen arribar 
a la xifra de 100 empreses incuba-
des en 5 anys, i disposar de ma-
quinària d’última generació de sis di-
ferents tecnologies. El primer tri-
mestre del 2020, el projecte 
comptarà amb un edifici de 17.000 
metres quadrats construït a un so-
lar al costat de l’actual seu. 
Aquesta incubadora s’inclou dins 
d’un projecte anomenat DFactory 4.0 
que arribarà fins als 72.000 metres 
quadrats dedicats a la robòtica i a les 
tecnologies 3D. ● ANTONIO HERREROS

Primera incubadora d’alta 
tecnologia d’impressió en 3D

Les impressores 3D creen objectes complexos d’una peça, 
sense acoblament de parts i  amb màxima personalització. 
Sectors com la salut o la producció  industrial són objectiu 
prioritari d’aquest nou tipus de tecnologia. FOTOS: ANTONIO HERREROS 
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