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ELS QUATRE  
JACIMENTS DELS 

 ILERCAVONS
Dins la Ruta dels Ibers,  les poblacions de Vinebre, Tivissa, Gandesa i 
Alcanar apleguen jaciments que van habitar els Ilercavons, un grup 
tribal que controlava el darrer tram del riu Ebre

Imatge aèria del jaciment 
arqueològic de Sant Miquel de 

Vinebre, a la Ribera d’Ebre.  
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Marxem al sud per conèixer els 
nostres avantpassats, els ilerca-
vons, un grup tribal que contro-
lava el darrer tram del riu Ebre. 
Per conèixer una mica millor 
aquesta tribu anirem fins als 
quatre jaciments que hi ha a Vi-
nebre, Tivissa, Gandesa i Alca-
nar, entre les comarques de Ri-
bera d’Ebre, Terra Alta i el 
Montsià. La visita a aquests qua-
tre jaciments forma part de la 
Ruta dels Ibers, un projecte del 
Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya que té per objectiu do-
nar a  conèixer i dinamitzar els 
principals jaciments ibèrics del 
país. Componen la ruta 25 jaci-
ments ibèrics visitables, distri-
buïts en set itineraris, que ens 
permeten descobrir la història 
dels vuit pobles ibers que es van 

assentar al país fa més de dos 
mil·lennis i dels quals en co-
neixem els noms gràcies als tex-
tos d’autors grecs i llatins: ause-
tans, ceretans, cessetans, ilerca-
vons, ilergets, indigets, lacetans 
i laietans. 

VINEBRE 
HISTÒRIA DELS ILERCAVONS. Fa-
rem la ruta en direcció sud i co-
mençarem per Vinebre, molt a 
prop d’Ascó i del riu Ebre. Però 
abans, una mica d’història dels 
ilercavons. L’origen d’aquesta 
tribu cal anar-lo a buscar a un al-
tre poble, els ilauragats que ci-
ta el geògraf grec Hecateu de Mi-
let, a finals del segle VI aC, i que 
es devien dividir en dos: els iler-
cavons, que van poblar la costa, 
i els ilergets, que van anar terres 
endins. El territori dels ilerca-

vons ocuparia les comarques 
actuals de la Terra Alta, el Baix 
Ebre, la Ribera de l’Ebre i el 
Montsià, i s’estendria pel nord 
de València i l’est d’Aragó. 
Gràcies a la seva situació es-
tratègica prop del riu Ebre, la se-
va cultura va ser una de les més 
dinàmiques dintre del conjunt 
de pobles ibers. Quan totes les 
comunicacions i els transports 
es feien amb vaixells, establir-se 
prop d’un riu navegable i poder 
controlar-ne els passos, era clau, 
especialment quan l’Ebre era 
l’única ruta cap a l’interior. 
A la primera parada, al muni-
cipi de Vinebre i molt a prop del 
congost del pas de l’Ase, trobem 
el jaciment de Sant Miquel. És 
un paratge especialment im-
portant perquè el congost po-
dria haver marcat un dels límits 
de la Ilercavònia. Hi arribarem 

ILERCAVONS, 
SENTINELLES DE L’EBRE 
DES DE FA 2 MIL ANYS
La Ruta dels Ibers ens permet 
conèixer quatre dels jaciments que va 
habitar aquest poble que controlava 
les ruta fluvial des del Mediterrani  

EN RUTA
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seguint la carretera C-12 de Vi-
nebre a Garcia, a l’alçada del ca-
mí de l’ermita de Sant Miquel.  
El jaciment se situa dalt d’un 
turó, a 100 metres d’alçada i 
amb una vista privilegiada del 
riu Ebre. Correspon a l‘etapa fi-
nal de l’època ibèrica i s’hi apre-
cien dos sistemes defensius 
que responen a dues etapes 
constructives molt properes en 
el temps. El primer està format 
per un mur i dues torres, a l’est 
i a l’oest; mentre que el segon, 
construït amb tècniques roma-
nes, hauria constat d’una mu-
ralla amb contraforts. En 
aquest jaciment s’han trobat 
nombroses peces que ens par-
len dels seus antic pobladors, 
com ceràmiques fetes a mà, pe-
sos de teler i terracotes d’un cap 
femení, entre d’altres, que per-
meten als experts afirmar que 

va ser ocupat en un període 
comprès entre finals del segle 
II i mitjan segle I aC. 

TIVISSA 
CASTELLET DE BANYOLES. De 
Vinebre anirem fins a Tivissa 
per visitar el Castellet de Banyo-
les, una de les ciutats ibèriques 
més importants de Catalunya. 
Està a sis quilòmetres a l’oest de 
Tivissa i per arribar-hi cal aga-
far la carretera comarcal C-44 
i anar en direcció Móra d’Ebre. 
Està construït damunt d’un tu-
ró que domina el riu i, especial-
ment, l’anomenada Cubeta de 
Móra. Els materials ceràmics 
més antics que s’hi ha trobat da-
ten del segle IV aC, però els ar-
queòlegs pensen que podria ha-
ver existit ja al s.VI aC. La ciu-
tat segurament controlava el 

comerç i el pas dels vaixells 
grecs i fenicis que navegaven 
per l’Ebre buscant cereals, fus-
ta i metalls. El Castellet de Ba-
nyoles, destaca per les seves de-
fenses amb torres i una muralla, 
i per una extensa trama urbana. 
De les restes que s’hi ha trobat 
se’n pot deduir que la seva pro-
ducció metal·lúrgia era impor-
tant i s’hi encunyaven monedes 
de plata. Precisament aquest ja-
ciment va ser descobert el 1912 
quan es van trobar joies i mone-
des accidentalment. Anys des-
prés, el  1925, es va recuperar la 
figura d’una parella de bous de 
bronze i el 1927 es va trobar el 
Tresor de Tivissa, considerat 
el millor exemple d’orfebreria 
ibèrica de Catalunya. Ara, 
aquest tresor, que data d’entre 
mitjans del segle III i l’inici del 
segle II aC, es pot veure al Mu-

seu d’Arqueologia de Catalun-
ya, a Barcelona. Al Castellet de 
Banyoles també hi podem veu-
re les restes d’un petit castell 
medieval.  

TERRA ALTA 
FINS ALCANAR. Deixem la co-
marca de la Ribera d’Ebre per 
entrar a la Terra Alta. Gandesa 
és la tercera parada d’aquesta 
Ruta dels Ibers, allà hi trobem el 
poblat ibèric del Coll del Moro. 
Com la resta, s’ubica dalt d’un 
turó i sembla que va ser un as-
sentament artesanal i manufac-
turer del poble dels ilercavons, 
a més d’un punt estratègic per 
controlar el comerç. De fet, les 
nombroses restes de ceràmica 
fenícia i grega trobades confir-
men els vincles entre els ibers 
i les civilitzacions antigues de la 

Mediterrània. Les excavacions 
també han descobert el que se-
ria el trull de vi més antic de Ca-
talunya, datat del segle III aC, un 
taller per la manufactura de tei-
xits i pells, i grans estructures 
d’emmagatzematge per conser-
var productes artesanals. Però, 
sobretot, el jaciment destaca per 
la seva estructura fortificada, 
del segle V aC al I dC, amb una 
gran torre que domina tot el po-
blat, d’una alçada conservada 
de fins a vuit metres. També, 
per la necròpolis, una de les po-
ques que s’han conservat a Ca-
talunya en poblats ibèrics.  
El darrer punt de la ruta el tro-
bem més al sud, a Alcanar, on hi 
ha la Moleta del Remei, situa-
da en un petit puig de 200 me-
tres, a la vessant sud de la Se-
rra del Montsià. Amb unes vis-
tes privilegiades sobre la costa 

MUSEU D’ARQUEOLOGIA      
Per saber-ho tot sobre els 
pobles ibers que van 
habitar el país, el Museu 
d’Arqueologia de 
Catalunya ha publicat 
Històries Ibèriques, una 
col·lecció de set guies per 
a conèixer els jaciments 
que formen part de la Ruta 
dels Ibers. A més, podeu 
consultar la pàgina web 
www.rutadelsibers.cat on 
hi ha tota la informació 
dels jaciments, com 
arribar-hi, horaris, visites 
guiades ...  

� � � 

CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ  
Al Centre d’interpretació 
de la Cultura dels Ibers-
Casa O’Connor, a Alcanar, 
descobrireu totes les 
restes arqueològiques que 
es van trobar a la Moleta 
del Remei i al jaciment de 
Sant Jaume - Mas d’en 
Serrà. A l’edifici, d’estil 
modernista, també us 
podreu endinsar en la 
història més recent 
d’Alcanar.  
 
� � � 

CASAL CULTURAL  
Si aneu a Tivissa, podeu 
visitar l’Espai Ilercavònia al 
Casal Cultural de Tivissa, 
un centre de divulgació del 
poblat iber del Castellet de 
Banyoles. El centre va ser 
inaugurat l’estiu del 2018 i 
s’hi fan activitats 
didàctiques.  

*    OCIpèdia

i a escassa distància de l’Ermi-
ta del Remei, el jaciment perta-
ny als segles VII i VI aC.  
La construcció de sistemes de-
fensius monumentals, mura-
lles amb torres i bastions que no 
tenen finalitat militars fan pen-
sar que els seus habitants eren 
l’elit de la tribu que controlava 
els excedents de la zona, princi-
palment cereals, i els intercan-
viava per productes de luxe 
com olives, salaons de peix, vi, 
ceràmica feta a torn... amb al-
tres pobles de la Mediterrània.  
Actualment té uns 66 espais 
excavats i diferents panells 
ens expliquen com era la vi-
da de la gent que va ocupar 
aquest turó fa més de 2000 
anys. A l’entrada del recinte hi 
ha un espai didàctic on hi ha 
construïda una casa ibèrica i 
dos tipus de forn.    

Pàgina anterior, Castellet de 
Banyoles. A sota, torres 
pentagonals i paviment del 
jaciment. En aquesta pàgina, a 
dalt, imatge del Coll del Moro i 
de La Moleta del Remei. A 
sota, un infant inhumat sota  
les cases de la Moleta del 
Remei i Trull del s. III aC. FOTOS: 

MÓN IBER ROCS SL  / MUSEU TERRES DE L’EBRE
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AL DENTE

*    OCIpèdia

3 EN 1 

Art, menjar i 
jocs. Aquests 
són els tres 
pilars que 
articulen el 
nou espai 
polivalent 
CClubhaus 
situat al barri 
del Born. Una 
desenfadada 
proposta 
ideada pel 
cuiner Joel 
Serra i l’artista 
Alberto 
Mateos 
disposada a 
desafiar els 
límits de la 
creativitat. 
Dos 
restaurants, 
tres bars, una 
sala de 
karaoke, un 
espai de 
reunions, una 
àrea exclusiva 
per membres, 
un racó pels 
artistes... A 
Clubhaus hi 
pot passar de 
tot! La 
inauguració és 
aquest 
divendres. 
www.clubhaus.es 

 
     � � �
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Per Maria Almenar

MÉS QUE  
UN COLOR... 
Malva, porpra, lila, morat... Aquests tons 
vinculats tradicionalment a l’aristocràcia, es 
van desvincular dels seus orígens ostentosos 
per adoptar, a principis del segle XX, un nou 
simbolisme alineat amb la lluita dels drets i les 
llibertats. El violeta és el color de la igualtat i la 
dignitat. La causa feminista es tenyeix 
d’aquesta poderosa tonalitat. 

SAFARI URBÀ  
Una faldilla curta de grans butxaques fron-
tals i silueta contemporània inspirada en 
l’amazona que cada dona duu a dins seu. 
Aquest original disseny és de LONGCHAMP. 
P.V.P. 190€  
 www.es.longchamp.com

ELS SET 
MAGNÍFICS

MIRADA FELINA 
Ulls violats, detalls que emulen la pell de serp 
i silueta d’ulls de gat. Rememora la dolce vita 
italiana amb aquestes ulleres de sol d’acetat 
de BVLGARI. La col·lecció Serpenti és senzi-
llament temptadora! C.P.V.   
www.bulgari.com

ZIG-ZAG 
Silueta relaxada, sense cenyir i de propina: 
un divertit estampat en zig-zag multicolor on 
el malva n’és el protagonista. Aquest pantaló 
d’ESCORPION abandera la comoditat més 
casual. P.V.P. 89,90€  
www.escorpion.com

TALÓ ESCULTURA 
Una interpretació original i femenina de les 
mítiques sandàlies de gladiador. Aquest mo-
del artesanal de SALVATORE FERRAGAMO 
també destaca pel seu taló geomètric inspi-
rat en les escultures de Brancusi. C.P.V 
www.ferragamo.com

TORNEN ELS 70 
De fet, mai se’n van anar. Les peces d’inspiració 
en la dècada dels 70 segueixen estant presents 
en les noves col·leccions de primavera. D’entre 
tots els revivals, destaco aquesta genuïna caça-
dora de pell amb botons solapa d’UTERQÜE. 
P.V.P. 229€  
www.uterque.com

SILUETA COLUMNA 
Lleuger, còmode, minimalista, combinable, 
afavoridor, fàcil de rentar... aquest vestit  
llarg de coll perkins i tall recte  
d’AMERICAN VINTAGE és una d’aquelles 
adquisicions que no poden faltar en un ar-
mari d’entretemps. P.V.P. 85€   
www.es.americanvintage-store.com/es

LILA AL QUADRAT 
Una bossa de mà cosmopolita de pell 
sintètica i cadena llarga a conjunt en tons li-
losos. Un accessori carregat d’estil que puja 
el to d’un outfit neutre. Aquest model és 
d’OBAG. .P.V.P. 90€    
www.obag.es   
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CELLER
VERMUT BELSAZAR 

Des de Berlín. La moda del vermut conti-
nua gaudint de bona salut i la millor prova 
és que no paren d’arribar noves referèn-
cies al mercat. Algunes tan interessants 
com aquesta que arriba des de Berlín, 
amb quatre varietats elaborades a partir 
de vins germans i que s’ha posicionat com 
un dels vermuts de moda del moment. 
Parlem de Belsazar i els seus vermuts ver-
mell, blanc, rosat i sec. Perfecte per a 
prendre sol però també com a ingredient 
per a la cocteleria, es tracta d’un vermut 
amb un caràcter molt marcat, que s’an-
yenca tres mesos i que inclou en la seva 
recepta un toc de brandi envellit en bótes 
de roure. Es pot trobar a El Club del Gour-
met d’El Corte Inglés i a botigues especia-
litzades amb un preu a partir de 15 euros 
l’ampolla. 

WHAT THE FOC

AGENDA

El festival de la barbacoa. La primavera 
ja treu el cap en l’horitzó i res millor per a 
animar l’espera que començar a practicar 
amb les barbacoes. I amb magnificència, 
amb un festival dedicat al noble art del car-
bó, les brases i la graella. What the Foc se 
celebrarà el pròxim cap de setmana (9 i 10 
de febrer) al Parc de la Torrassa de L’Hospi-
talet, amb la presència de xefs del país, l’Ar-
gentina, Austràlia i els Estats Units; dife-
rents tècniques de barbacoa; propostes per 
als amants de la carn però també del peix i 
de les verdures –compte perquè també hi 
ha una zona de calçotada–; bona música i 
fins i tot l’opció de llogar una barbacoa per a 
cuinar un mateix i sumar-se a la festa. L’en-
trada és gratuïta, amb horari de 12 del matí a 
12 de la nit dissabte i fins a les 8 diumenge. 
Més informació: wtfoc.cat.  

JORNADES 
DEL PORC

Del porc s’aprofita tot. Aquest és el lema 
amb el qual comencen al restaurant Pork 
boig per tu les primeres jornades 
gastronòmiques del porc i en les quals la 
cuina de matança és la protagonista. Fins 
al 17 de març es pot gaudir d’aquest menú 
al voltant dels productes de Cal Rovira, 
que s’ha convertit en referent quan es 
parla de carns i embotits de porc. Patates 
emmascarades amb peus de porc 
cruixents, amanida de col rostida o 
costelles confitades amb carxofes són 
alguns dels plats que conformen aquest 
menú degustació.  

PORK BOIG PER TU 

Proposta: Un menú 
dedicat al porc amb 

producte de Cal Rovira. 

Adreça: Consolat de 
Mar, 15.  

Telèfon: 932 95 66 36. 

Pàgina web: 
porkboigpertu.com.  

Preu mitjà: 35 euros. 

CEVICHES I 
MÉS

PERÚ 
RESTAURANT 

WEEK 

Proposta: Fins al 17 de 
març menús i preus 

especials en els millors 
restaurants peruans de 

la ciutat.  

Adreça: Més de 20 
restaurants a 

Barcelona. 

Pàgina web: 
atrapalo.com/pro-
mo/peru-lovers/.

‘REAL FOOD’

HONEST 
GREENS 

Proposta: Després 
de triomfar a Madrid 
arriba a Barcelona 

aquesta proposta de 
cuina sana.  

Adreça: Rambla de 
Catalunya, 3.  

Telèfon: 935 41 49 
00. 

Pàgina web: 
honestgreens.com. 

Preu mitjà: 12-20€. 

Pot semblar una obvietat si parlem de cui-
na, però en aquests temps reivindicar el 
menjar real –real food, com es diu ara– és 
gairebé una raresa. Bon producte, elabo-
racions senzilles, opcions per a totes les die-
tes… I si el resultat està bo, el lloc és agrada-
ble i el preu ajustat, molt millor. Aquesta 
és la recepta amb la qual juga Honest Gre-
ens, que després de triomfar amb diver-
sos locals a Madrid, arriba ara al centre de 

Barcelona. Menjar ràpid 
i sa? Podria ser una bo-
na definició per a la pro-
posta d’aquest especta-
cular local de més de 500 

m2, cuina vista i espai per a 160 persones. És 
veritat que el vegetal té un gran prota-
gonisme i triomfa en plats tan bons com la 
coliflor rostida, però Honest Greens no és 
un restaurant vegetarià. De fet, el pollas-
tre, la vedella o un estupend pulled pork es-
tan presents en els plats principals, que el 
client pot confeccionar al seu gust a partir 
d’una proteïna, amanida o pa. O optar per 
una amanida vegetal com a base per a crear 
la seva pròpia combinació.   

Dissabtes i diumenges el 
restaurant Honest Greens 

ofereix brunchs amb 
pancakes, torrades i boles

TASTETS
CAFÈ D’ESPE-
CIALITAT.  
Honest Greens és 
també un local per 
als amants del bon 
cafè d’especialitat 
de petits produc-
tors i comerç just. 
Una oferta que es 
complementa amb 
un assortiment de 
pastissos, aigües 
saboritzades que el 
client pot triar i 
omplir tantes 
vegades com 
vulgui, sucs 
premsats en fred o 
cervesa artesana. 
Ull també a la seva 
carta per a l’hora 
de l’esmorzar. 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Quarta edició d’una de les cites més 
esperades pels amants de la cuina 
peruana. La Perú Restaurant Week 
congrega més d’una vintena de restau-
rants que, fins al 17 de març, oferiran 
menús especials amb els quals degustar 
els millors plats d’aquesta rica cuina, i que 
van més enllà del conegut ceviche. 
Tiraditos, causa de Lima i, aquest any, 
també l’opció d’acompanyar un xef a 
buscar superfoods peruanes al mercat 
per a cuinar-les. Restaurants per a tots els 
gustos i butxaques, entre ells, Yakumanka 
de Gastón Acurio, El Señorío, o Kokka. 
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Carnavalada de la Barceloneta. La Bar-
celoneta celebra el Carnaval amb una 
desfilada de colors i alegria pels carrers 
del barri a càrrec de comparses i grups 
de música. La sortida és dissabte, a les 11 
hores, des de la plaça del Mar. El recorre-
gut continuarà pel passeig Marítim, el ca-
rrer de Pepe Rubianes, el passeig de 
Joan de Borbó, els carrers de Sant Carles, 
la Conreria, d’Andrea Doria, l’Atlàntida, La 
Maquinista, Cermeño, Ginebra i del Ba-
luard fins a la plaça del Poeta Boscà. 

CARNAVALADA 

Proposta: Festa veïnal 
a la Barceloneta. 

On: sortida des de la 
plaça del Mar. 

Horari: Dissabte 9 de 
les 11 a les 15 hores. 

Pàgina web: 
www.bcn.cat.

MERCAT DE 
SANT ANTONI 

Proposta:  
Tast popular de 

bunyols de calçot amb 
salsa tradicional. 

On: Mercat de Sant 
Antoni (Comte 

d’Urgell, 1).  

Quan: Dissabte 9 de 
març a partir de les 

11.30 hores. 

Pàgina web: 
www.assocome.com. 

TIBIDABO 

Proposta: Estrena 
de la nova tempora-

da del Parc 
d’Atraccions del 

Tibidabo. 

On: Plaça del 
Tibidabo. 

Web: tibidabo.cat.

El passat 2 de març es va inau-
gurar la nova temporada del 
Parc d’Atraccions del Tibidabo 
amb la  Plaça del Jardí, un nou 
espai públic obert i accessible, 
i amb un bosc vertical incorpo-
rat que l’integra en l’entorn del 
Parc Natural de Collserola. El re-
cinte seguirà ampliant el seu ho-
rari, com en anys anteriors, 
obrint les portes a les 11 hores i 
mantenint-se obert durant tot el 
mes d’agost. S’afegeix, a més, 
una nova atracció: el Castell dels 
Contes, que es va estrenar fa 
quatre mesos. En aquest indret 
màgic viuen fantasmes, ogres i 
bruixots que vigilen els contes 
i ajuden a qui vulgui ser-ne guar-
dià. D’aquesta manera es convi-

da els infants a fer un divertit i 
sorprenent recorregut interac-
tiu pels contes de tota la vida 
amb l’ajuda d’objectes interac-
tius que es van trobant.També, 
mentre es visita aquest castell 
ben especial, es podrà ajudar a 
engrandir la gran biblioteca infi-
nita aportant els seus llibres fa-
vorits. Enguany també tornarà, 
donat l’èxit que va assolir durant 
la temporada passada, l’espec-
tacle Emocions de por, del qual 
van gaudir més de 125.000 es-
pectadors. Els actors del cone-
gut Hotel Krüeger faran viure 
experiències terrorífiques als vi-
sitants del parc. Igualment, en-
guany es reforçaran les jornades 
solidàries que se celebren al 

parc. La temporada passada van 
tenir lloc una vintena d’aquestes 
activitats amb la participació 
de més de 111.400 persones. Per 
aquesta temporada està pre-
vist que el parc sigui l’escenari de 
17 actes socials, entre ells, les tra-
dicionals festes Un cop de mà; 
Estiu Sense Barreres; la Festa 
dels Avis i la Cançó de Pau.   Hi 
col·laboren en aquests esdeve-
niments entitats i fundacions 
com ara Soñar Despierto, Palla-
pupas, La Roda o Unicef. Du-
rant l’any 2018, el parc va acollir 
un total de 719.068 visitants, amb 
una mitjana de 4.639 persones 
diàries en els 152 dies d’obertu-
ra. L’any 2017 van ser 732.574 els 
assistents repartits entre els 157 
dies d’obertura, cinc més que 
l’any passat. Actualment, la xifra 
de famílies sòcies del TibiClub és 
de 22.301. ● PURI CARO

NO TAN 
PETITS

Nova temporada del Parc del Tibidabo amb 
una nova plaça i amb un Castell dels Contes 
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
SEGONA EDICIÓ DEL FISIDABO. El 17 de maig tindrà 
lloc la segona edició d’una jornada que transformarà el 
Parc d’Atraccions del Tibidabo en un gran laboratori per 
a més de 2.000 estudiants d’ESO i Batxillerat. Podran 
realitzar diferents experiments emprant les mateixes 
atraccions del parc en col·laboració amb el grau d’Engin-
yeria Física de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicacions de Barcelona de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i Ciència 360.  

REMODELACIÓ DEL FUNICULAR. El pròxim mes de 
setembre començarà la reforma del Funicular del 
Tibidabo, que s’integrarà al parc com una atracció més: 
la Cuca de Llum. Es modernitzarà en matèria de segure-
tat i disseny, millorant l’experiència de l’usuari, el qual 
podrà interactuar amb l’atracció. S’instal·laran a l’interior 
pantalles interactives i tauletes electròniques amb una 
funció didàctica i d’entreteniment. Tota la informació a la 
pàgina web del parc tibidabo.cat.

@NEM-HI

‘LA LLIBRERIA 
DELS HEROIS’ 

Proposta: Espectacle 
infantil. 

On: Teatreneu  
(Terol, 26). 

Quan: Dissabtes a les 
17 hores. 

Preu: 15 euros. 

Pàgina web: 
teatreneu.com.

PETITS

Tast popular de bunyols de calçot 
amb salsa tradicional. Dissabte, el 
Mercat de Sant Antoni acull la tercera 
edició del Tast Popular de Bunyols de 
Calçot amb el doble de bunyols que 
s’oferiran gratis als clients del mercat. 
La cita incorporarà els Tallers Infantils 
5 al Dia, on els nens es familiaritzaran 
amb els productes de temporada com 
pèsols, carxofes o calçots. El tast es di-
vidirà en dos punts a les entrades de 
Borrell-Tamarit i Tamarit-Urgell.

Contra l’assetjament escolar. En Joan és 
un noi tímid que rep l’escarni dels seus 
companys de classe. Per oblidar els seus 
problemes a l’escola, es refugia en una lli-
breria abandonada en la que establirà 
amistat amb un mussol, una rata i una mos-
ca. Un dia, els hereus del local, els germans 
Tocanassos, volen fer de la botiga un saló 
de bellesa. Però en Joan i els seus amics in-
tentaran trobar la manera de salvar la seva 
estimada llibreria. L’obra vol fer reflexionar 
nens i pares sobre l’assetjament escolar. 
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EXPOSICIÓ CATALUNYA: 7,5 MILIONS DE FUTURS

EXPOSICIÓ  
A LA PEDRERA 
#ExpoCualladó a 
#LaPedrera Del 8/3 al 
30/6, de 10-20h. A 
@LaPedrera_BCN es 

mostrarà una completa 
antològica de l’obra i 
figura de Gabriel Cualladó 
un dels noms 
indiscutibles del 
moviment de renovació 

de la fotografia espanyola 
del s.XX @PedreraFundacio 
AMERICANA FILM FEST 
Els germans Zellner 
aterren a la 
@filmotecacat de la mà 

del festival 
@AmericanaBcn! 
@AmericanaBcn 
WHAT THE FOC! 
@BeerCatalunya 
presenta les cerveses 

artesanes que podreu 
tastar al What the Foc!  
@festivaldebbq 
JAPAN WEEKEND 
Tens ja la teva entrada 
per al Japan Weekend 

Barcelona? Estan volant!  
@Japan_Weekend 
HEURA GAYA 
@HeuraGaya en concert  
el divendres 8 de març al 
@tradicionarius @llenguacat

RECOMANAT  
A LES XARXES

oci  Cat SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ 
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS 

Han col·laborat en aquest número.  
Puri Caro, Carla Mercader, Iker Morán, 
Maria Almenar i Pilar Maurell 
(redacció), Isabel Serrano (coordinació 
editorial), María del Sol García 
(disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
NOVA ESTACIÓ A L’L10S: Provençana.  entra en funciona-
ment l’estació Provençana de l’L10 Sud, que estarà situada 
entre les estacions de Can Tries | Gornal i Foneria. D’aques-
ta manera l’ L10 Sud tindrà un total de 6 estacions. Les esta-
cions que tindrà la L10Sud són: Foc, Foneria, Provençana 
(NOVA!), Can Tries | Gornal: enllaça amb l’L9 Sud,Torrassa: 
enllaça amb l’ L1 i l’L9 Sud, Collblanc: enllaça amb l’L5 i l’ L9 
Sud.  Els accessos són Foc: Passeig de la Zona Franca i Foc; 

Foneria: Mercat de la Marina i Foneria; Provençana: Apres-
tadora / Rosell; Can Tries | Gornal: Can Tries - Narcís de 
Monturiol;Torrassa: Av. Catalunya i Rosalía de Castro; 
Collblanc: Av. Sant Ramon, Travessera de les Corts i Doctor 
Martí i Julià. Recordeu que a l’L10 Sud hi ha estacions que 
comparteixen andana amb l’L9 Sud com a Can Tries | Gor-
nal, Torrassa o Collblanc. Aquesta informació la tindràs a 
les pantalles informatives que hi ha als vestíbuls i a les an-
danes. tmb.cat.

@NEM-HI

AL PALAU ROBERT 
Fins al 30 de juny es pot veure i participar de l’exposició 
Catalunya: 7,5 milions de futurs, una mostra que explica en xifres 
però d’una manera molt visual com Catalunya ha passat dels 6 
milions –en aquell moment es va fer la històrica campanya Som 
6 milions– als 7 milions i mig d’habitants.  

RETRAT DINÀMIC DE LA SOCIETAT 
El comissari de l’exposició, Quim Torrent, explica que durant tot 
el recorregut «es pot interactuar amb totes aquelles xifres que 
ens proposen les dades fetes públiques pel Govern» i que 
s’agrupen en tres àmbits principals: oci i carrer, feina i l’àmbit 
domèstic. «És un recorregut on el ciutadà pot interactuar amb 
diferents punts variables de la Catalunya d’avui», afirma Torrent. 

‘LA MÉS PETITA DE TOTES’ 
L’exposició la presideix l’escultura La més petita de totes de 
l’artista Carme Solé Vendrell. És una adaptació de la icona 
antifeixista El més petit de tots de la il·lustradora Lola Anglada. 
En aquest cas Carme Solé ha fet la versió femenina, símbol 
també de la lluita feminista, una escultura en bronze d’una dona 
amb una flama en una mà «que simbolitza la llum de la cultura 
per acabar amb els feixismes» i l’altre mà al cor «per expressar la 
generositat, de mi cap als altres», explica Carme Solé Vendrell. 

RELAT EN XIFRES 
La primera part de la mostra posa èmfasi en el present i a partir 
d’hologrames en 3D podem veure com persones anònimes fan 
tasques quotidianes i dibuixen la societat plural i complexa que 
és Catalunya. A continuació, hi ha tres sales en què a través 
d’una narració basada en dades, es posa en valor el moment 
social i econòmic que viu Catalunya.  

DELS NOMS MÉS POSATS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 
Les xifres es tradueixen visualment pel visitant en diferents 
objectes i formes. Per exemple, els noms més posats a Catalun-
ya es representen en una piràmide que puja segons si el nom és 
més comú o no. En el cas de la bretxa salarial veiem com un 60% 
dels universitaris són dones contra un 40% d’homes, en canvi la 
diferència salarial entre homes i dones és d’un 14,7% favorable 
als homes: aquesta diferència es plasma en el desequilibri d’una 
balança. I l’Agència Tributària és l’exemple més clar: els 557 
milions d’euros que ha recaptat en tres anys és el que costa un 
any de funcionament de la Vall d’Hebron. ● ISABEL SERRANO
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1. Imatge de la piràmide amb els noms més habituals a 
Catalunya. 2. L’artista Carme Solé Vendrell amb la seva obra 
La més petita de totes, una escultura en bronze símbol de 
lluita de la dona. 3. Representació de l’increment de 
professors a Catalunya en una imatge amb llapis, on la part 
vermella representa l’augment de mestres. 4. Dues mans que 
es busquen simbolitzen la solidaritat del poble català. 
5. Holograma amb persones reals i anònimes que podem 
veure a l’entrada del Palau Robert. 6.- Un cor en moviment 
representa que Catalunya és líder en trasplantaments. 
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