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UN TRAJECTE 

D’ALÇADA
El Tren dels Llacs s’endinsa a la conca del Noguera Pallaresa des de 
Lleida i Balaguer, i recorre quatre embassaments enmig de les 
muntanyes, en un viatge ple d’història i paisatges espectaculars 

Les dues locomotores dièsel, 
del 1968 i anomenades ye-yés, 
us portaran fins a La Pobla de 

Segur en dues hores. FOTO:  FGC 
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
El Tren dels Llacs ha inaugurat 
nova temporada. Fins al 
pròxim novembre es faran 28 
trajectes, dels quals 24 seran en 
el tren Històric i quatre en el 
Panoràmic -del 20 de juliol al 
10 d’agost, quan fa més calor-. 
És un recorregut de 89 
quilòmetres i dues hores de du-
rada que us portarà des de Llei-
da i fins a La Pobla de Segur, en 
un viatge perfecte pels amants 
del ferrocarril. El trajecte reco-
rre la dreta del riu Segre, de 
Lleida a Balaguer, per una via 
única, arriba a les primeres zo-
nes de muntanya de Sant Llo-
renç de Montgai i Camarasa, i 
s’endinsa per la conca de la No-
guera Pallaresa, travessant lite-
ralment les serres del Mont-
roig i el Montsec, amb paisat-

ges espectaculars de parets 
aspres i congostos. Un total de 
41 túnels, 31 ponts i quatre em-
bassaments (Sant Llorenç, Ca-
marasa, Cellers i Sant Antoni) 
que fan del viatge una expe-
riència única. 

Durant el recorregut, uns re-
visors molt especials us expli-
caran tots els secrets dels llocs 
per on passareu i us convida-
ran entre bromes i anècdotes a 
tastar una mica de fuet, un glop 
de vi i, fins i tot, un tall de co-
ca de recapte que us oferiran 
a la parada de Balaguer, en el 
viatge de tornada. Un cop a La 
Pobla de Segur, hi ha propostes 
per a tots els gustos, com el 
‘Tast de cerveses de mun-
tanya’, per conèixer la cervese-
ria artesanal del Pirineu; ‘Un 
Tomb per la Pobla de Segur’, 
per descobrir-ne els secrets 

modernistes; un viatge nostàl-
gic en el temps a ‘Les Botigues 
de Salàs’; la visita als salins de 
“Gerri de la Sal”; una excursió 
per visitar el bressol de l’ener-
gia hidroelèctrica a Catalunya, 
amb la proposta de ‘La Llum de 
la Vall Fosca’; o una ruta per sa-
ber-ne una mica més del Pa-
llars, amb ‘Tremp, Isona i Cas-
tell de Llordà’.  

La majoria dels trajectes es 
fan amb el tren Històric, amb 
dues locomotores dièsel dels 
models 10817 i 10820 que van 
ser construïdes l’any 1968 i que 
són conegudes com a ye-yés. 
Els vagons també són d’èpo-
ca: quatre cotxes de la sèrie 
6000, un cotxe cafeteria i un al-
tre furgó postal. En les setma-
nes de més calor, però, el re-
corregut es fa amb el tren Pa-
noràmic, que disposa d’unes 

EL TREN DELS LLACS, 
UN RECORREGUT 
HISTÒRIC  
Dues locomotores ‘ye-yés’ ens porten 
fins a la Pobla de Segur travessant les 
serres del Mont-roig i el Montsec  

EN RUTA
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finestres molt grans per gaudir 
de les magnífiques vistes.  

El traçat que avui recorre el 
Tren dels Llacs és part d’una 
iniciativa de principis del segle 
XX, quan es va projectar una lí-
nia fèrria que havia d’unir Llei-
da amb Saint Girons (Oc-
citània) a través del Port de Sa-
lau. El trajecte sencer, però, no 
es va acabar de construir mai. 
El tram Lleida-Balaguer es va 
inaugurar l’any 1924 i, després 
de la Guerra Civil, RENFE es va 
encarregar de continuar les 
obres: l’any 1949 el tren arriba-
va a Cellers, el 1950, a Tremp i 
el 1951, a la Pobla de Segur. Des 
de 2007, el Grup Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya 
gestiona aquesta línia, amb un 
servei de rodalies regular i un 
d’ús turístic, el Tren dels Llacs. 
A la pàgina web www.trendels-

llacs.cat hi ha tota la informa-
ció, amb els dies i les hores de 
sortida de cadascun dels trens 
turístics, els preus, les propos-
tes de visites i la possibilitat de 
reservar guies concertades a 
les parades de La Pobla de Se-
gur i Salàs de Pallars.  

SALÀS 
UNA VILA ANTIGA FORTIFICA-
DA. La majoria de les propos-
tes turístiques es fan des de la 
Pobla, al final del recorregut, 
però també val la pena fer una 
visita a Salàs, la penúltima pa-
rada després de Tremp. En tro-
bem la primera referència do-
cumental el 840 i durant més de 
600 anys va ser una de les pla-
ces fortes més importants del 
quarter sud del comtat de Pa-
llars fins a la seva desaparició, el 

1486-1491. El 1380, el rei Pere el 
Cerimoniós li va concedir la ce-
lebració d’una fira anual de bes-
tiar de peu rodó (mules, rucs, 
cavalls, ...), que va ser un refe-
rent fins a mitjans del segle XX. 

A banda de la vila antiga forti-
ficada, amb tres torres circulars 
i els portals d’entrada medie-
vals, actualment es pot fer un 
recorregut per les Botigues Mu-
seu de Salàs, una visita nostàl-
gica al passat que ens mostra 
com eren les botigues i els béns 
de consum quotidians des de la 
segona revolució industrial fins 
a les acaballes del franquisme. 
Hi trobem museïtzades fins a 
vuit autèntiques botigues 
d’època, amb establiments que 
venien exclusivament produc-
tes amb marca (ultramarinos 
y coloniales, farmàcia, estanc, 
merceria-perfumeria i quiosc); 

i els que utilitzaven necessària-
ment alguns d’aquests béns de 
consum immediats amb marca 
per oferir algun tipus de ser-
vei, com la barberia, el cafè i la 
impremta.  

GERRI DE LA SAL 
UN SALÍ A L’INTERIOR. Des de 
la darrera estació del trajecte 
es realitzen també algunes visi-
tes a La Pobla de Segur mateix, 
a Gerri de la Sal i a la Vall Fos-
ca, per conèixer el Museu Hi-
droelèctric de Capdella. A Gerri 
de la Sal, al municipi de Baix Pa-
llars, es poden visitar les sa-
lines, documentades ja al se-
gle IX i que van ser el motor 
econòmic del municipi. Es  trac-
ta d’un dels pocs salins de l’in-
terior de Catalunya que actual-
ment s’ha restaurat per mostrar 

tot el procés d’extracció i ela-
boració de la sal. A més del con-
junt de les salines, hi trobem el 
brollador o font d’aigua salada 
i l’Alfolí, que acull el Museu de 
Gerri de la Sal. El poble de Gerri, 
vora el riu Noguera Pallaresa, 
encara manté l’estructura de vi-
la closa amb un cert aire medie-
val, amb carrers estrets, un pont 
romànic i una zona porticada 
on es feia el mercat, que val la 
pena visitar.   

VALL FOSCA 
EL MUSEU HIDROELÈCTRIC. 
Una altra de les excursions que 
es poden fer des de la Pobla és 
a la Vall Fosca, on hi ha el que es 
considera el bressol de l’energia 
hidroelèctrica de Catalunya. 
Al Museu Hidroelèctric de 
Capdella es visiten els estanys, 

‘VIU EL PARC’ 

A La Pobla de Segur 
podrem conèixer 
l’elaboració artesanal de 
cerveses a la fàbrica 
cTretze Pirineus, creada 
per joves emprenedors. 
S’hi elaboren tres cerveses 
artesanes: la Solana, una 
rossa estil Pale-ale; 
l’Obaga, una torrada de 
color caramel i un toc de 
fusta; i la Gisca, també 
rossa, lleugera i de baix 
contingut en alcohol. Si les 
voleu tastar, podeu 
concertar una visita guiada 
a la fàbrica a l’avinguda de 
l’Estació, escrivint al correu 
ctretze@ctretze.cat.  

� � � 

L’HERBOLARI DE SAU   
La darrera parada del Tren 
dels Llacs ofereix altres 
atractius com una de les 
fàbriques de licors més 
antigues de Catalunya, la 
Portet, que els elabora des 
de l’any 1884 a la Pobla de 
Segur. Ofereixen visites 
guiades amb les quals us 
explicaran com fan els 
licors i els podreu tastar 
(www.licorsportet.cat). 

� � � 

MÉS ACTIVITATS   
La Pobla de Segur té molts 
altres encants i algunes 
rutes interessants, com la 
que us porta pels espais 
modernistes del poble, 
com el Molí de l’oli de Sant 
Josep (1905) i la Casa 
Mauri (1907), actual seu de 
l’Ajuntament.    

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, a 
l’esquerra, una imatge des 
d’un dels 31 ponts que creua el 
trajecte. A dalt, a l’esquerra, 
viatgers i uns revisors molt 
divertits. Al costat, una vista 
del Tren Panoràmic. A sota, 
els cotxes històrics de la sèrie 
6000. Sobre aquestes línies, 
coca de recapte a Balaguer, 
una de les estacions, dos 
revisors i una vista aèria del 
Tren Panoràmic. FOTOS; FGC    

la canalització de l’aigua, el sal-
tant i les turbines. L’any 1914, 
la companyia Energia Elèctrica 
de Catalunya va instal·lar aquí 
la primera central hidroelèc-
trica de Catalunya. Va ser una 
obra faraònica que es va cons-
truir en només dos anys i que 
aprofitava les aigües del sistema 
de l’Estany Gento a través d’un 
canal de cinc quilòmetres amb 
un desnivell de 836 metres. El 
museu ens ofereix la possibili-
tat de conèixer el món de l’en-
ginyeria hidroelèctrica, a més 
del context social de l’arribada 
d’aquestes centrals al Pirineu. 
La central hidroelèctrica de 
Capdella aprofitava la gran re-
serva d’aigua de la Vall Fosca, 
que supera els 50 milions de m3, 
i es va construir per iniciativa 
d’Emili Riu, periodista i polític 
de Sort.  
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DE 
PROFESSIÓ: 
MODISTA 

  
El Museu 
d’Història de 
Catalunya i la 
Fundació 
Antoni de 
Montpalau 
posen en valor 
el treball de les 
modistes al 
llarg del segle 
XX amb 
l’exposició 
‘Moda i 
modistes’. Una 
mostra que 
ensenya l’ofici 
artesà a través 
de les dones 
que l’han 
exercit i com 
aquest ha 
revolucionat el 
camp laboral, 
empresarial i 
creatiu. També 
el paper que 
han tingut com 
a difusores de 
moda i la seva 
importància 
dins de la 
indústria tèxtil. 
Fins al 13 
d’octubre. 

             
            � � �

AL DENTE Per Maria Almenar

20 EDICIONS I MÉS FORT QUE MAI
El Rec.0 bufa les seves 20 edicions i el seu creixement segueix imparable. 
El que va sorgir com un experiment per donar visibilitat l’emblemàtic barri 
del Rec d’Igualada i reclamar millores en infraestructures s’ha convertit 
en un gegant comercial: és el festival de pop-up stores més gran d’Europa. 
La fórmula sedueix a les masses: ventes a preus bestials, ambient distès 
dins d’un context industrial i molt d’oci per a totes les edats. Al Rec.0 s’hi 
va per passar-ho bé!  FOTOS:  MARC VILA

El Rec.019 tindrà lloc  
del 8 al 11 de maig  
al barri industrial  

del Rec d’Igualada 

SERVEI DE PERSONAL SHOPPER 

Una de les novetats de l’edició d’enguany. A   
partir d’ara, al Rec.0 ja s’hi podrà anar acom-
panyat d’una professional experta en assesso-
rament i estilisme que informarà de totes les 
tendències del moment per ajudar amb les  
compres i adaptar-les a les preferències de cada 
client. La idea és poder treure partit d’allò que es 
consumeix. Les experiències es reserven a  tra-
vés de la plataforma Airbnb que col·labora per 
primera vegada amb el festival. 

CONCURS REC.0 AMB                          
LA PASSAREL·LA 080 

Xavi Grados ha estat el guanyador del nou con-
curs Rec.0/080 Barcelona Fashion. El premi té 
substància: el dissenyador igualadí pot participar 
en una de les pop-up stores al Rec.19, i comptarà 
amb un espai de venda a les Pop-ups Gallery de 
l’edició juny del 080 Barcelona Fashion, dins del  
recinte modernista de Sant Pau. Dues oportuni-
tats comercials úniques que permetran donar a 
conèixer el treball de Grados en esdeveniments 
clau per la moda catalana.

MÉS POP UP STORES  

El RRec.0 enceta avui la 20a edició amb un rècord 
de marques de moda: més d’un centenar de fir-
mes i dissenyadors repartits dins d’un nou circuit 
que encercla el barri del Rec. Com a novetats, 
s’incorporen Converse, Munich, Barça, Castell, 
Teoh&Lea, Sueños Negros, Designers Society, 
Duuo, Ash, Cherry Beach, Gemma, Aeronautica 
Militare o O’Neill. Aquestes botigues efímeres se 
situen dins de les velles adoberies i durant els 
dies del festival es converteixen en espais  
comercials vius on qualsevol cosa pot passar.

LLEURE I MENJAR 

Al Rec.0 no només s’hi va per consumir moda. De 
fet, en les darreres edicions, l’oferta gastronòmi-
ca també ha crescut en paral·lel a les pop up sto-
res, així com una nodrida agenda cultural entre 
concerts, espectacles i presentacions repartides 
pels diversos espais del circuit. Pel que fa la teca, 
les xifres parlen per si soles: el festival compta 
amb una oferta de més de 40 food trucks amb 
menjars variats i opcions per a tots els gustos, i 
els pop-up bars El Ruc i Filete Ruso. Bon profit!

LA NOVA SAMARRETA 

En aquesta edició, Txell Miras és l’autora de  
la samarreta Rec.19. La Rec T-shirt, com  
l’anomena el festival, reuneix l’esperit de la 
dissenyadora sabadellenca amb l’essència del 
l’esdeveniment. En la samarreta destaquen uns 
rostres femenins estampats molt característics 
en la simbologia de Txell Miras en blanc i negre, 
com no podia ser d’una altra manera. Aquesta 
peça es pot comprar directament a la seva  
pop-up store compartida amb Josep Abril i      
Miriam Ponsa.

QUÈ HI HA 
DE NOU?
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ENTRE 
OLIVERES

LA BOELLA 

Proposta: Bona 
gastronomia en 

aquest hotel boutique 
envoltat d’oliveres.  

Adreça: Autovia T-11, 
Sortida 12, La 

Canonja (Tarragona).  

Telèfon: 977 77 15 15. 

Pàgina web: 
laboella.com. 

Preu mitjà: Menús 
degustació a partir 

de 40 euros.  

Tothom coneix l’enoturisme o, dit d’una 
altra manera, viatjar a un lloc on el vi és el 
protagonista. I si l’oli d’oliva es converteix 
en l’argument per a una escapada gas-
tronòmica a Tarragona? Aquesta és la pro-
posta de La Boella, un hotel boutique a 
La Canonja, molt prop de Reus, i una pre-
ciosa masia del segle XII restaurada envol-
tada d’oliveres.  
La part gastronòmica juga un paper clau 

en l’experiència. Co-
mençant per uns ex-
cel·lents esmorzars 
–bons formatges, embo-
tits i per descomptat oli– 

i diferents propostes de menú degusta-
ció al restaurant, amb Manuel Ramírez a 
càrrec de l’enorme cuina des d’on es ges-
tiona tant l’hotel, com el restaurant i els es-
deveniments i cerimònies, un altre dels 
punts forts del lloc. 
Aquí es juga amb una cuina de mercat 
ben presentada i sense excessives flori-
tures, on un llobarro al punt ben acom-
panyat, el porquet rostit i unes excel·lents 
postres fetes a casa convencen a la taula. 
I tot a un preu molt raonable, per cert. 

La Boella, a més de bona cuina, 
ofereix 13 suites, 6.500 metres 

quadrats de jardins, una piscina 
i 110 hectàrees d’oliveres 

TASTETS
TASTOS D’OLI. Als 
camps d’oliveres 
que envolten l’hotel 
es produeix en un 
molí propi un AOVE 
premium amb les 
tres varietats 
conreades: 
arbequina, 
arbosana i 
koroneiki. A més 
d’un menú 
degustació dedicat 
a l’oli, s’ofereixen 
visites guiades i 
tastos per a 
endinsar-se en 
l’apassionant món 
de l’oliva. La Boella 
també disposa de 
celler propi amb 
DO Tarragona- i de 
tot el món.   

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

 TAPES I 
ARROSSOS

CASA ÁNGELA 

Proposta: Un oasi de 
menjar honest i bo al 
costat de la Sagrada 

Família.  

Adreça: Plaça de la 
Sagrada Família, 13 i 15. 

Telèfon: 934 57 30 90 

Pàgina web: 
casaangelabcn.com. 

Preu mitjà:  
20-30 euros.  

HOTEL TAPA TOUR 

AGENDA

Tapes maridades amb 
vi. Durant tot el mes 
de maig alguns dels 
hotels més em-
blemàtics de Barcelo-
na se sumen a una no-
va edició d’Hotel Tapa 
Tour, oferint tapes i 
platets maridats amb 
vi a preus populars. 
Una ocasió magnífica 
per a descobrir els es-
pais i terrasses més 
cotitzats de la ciutat i gaudir d’una proposta gastronòmi-
ca que aquest any posa l’accent en la cuina i el producte 
del territori i que, com a novetat, també oferirà opcions 
veganes i còctels sense alcohol. Amb el lema “Pensa glo-
bal, menja local”, la cita reuneix hotels centenaris (El Pala-
ce Barcelona), oasis urbans (Fairmont Rei Juan Carles I) o 
noves obertures (The Barcelona Edition i Icon Bcn). Preus 
a partir de 8 euros. Més informació: hoteltapatour.com. 

GINFONK A BOOBY GIN

COCKTAILS

L’evolució del gin to-
nic. Des que va obrir el 
2011 al barri de Gràcia 
(Francisco Giner, 47), 
han servit més de 
200.000 gin tonics, així 
que alguna cosa tindran 
a veure Bobby Gin i Al-
berto Pizarro amb què 
aquest combinat s’hagi 
convertit en la beguda 
de moda i, sobretot, 
amb haver elevat la se-
va categoria. Transfor-
mat en un referent de la 
cocteleria a la ciutat i el 
país, Pizarro ha creat l’evolució del gin tonic: el GinFonk. En lloc 
d’actuar sobre el combinat una vegada servida la ginebra i la 
tònica, s’intervé anteriorment sobre el destil·lat, ja sigui apli-
cant tècniques com el fumat, la infusió, la maceració amb 
espècies o bé afegint-li sabors procedents de plantes, flors, 
fruites i espècies. Més informació: bobbygin.com.  

L’oferta gastronòmica al voltant d’un dels monuments 
més visitats del món acostuma a anar del pèssim 
al terrible. Per això agrada tant descobrir propos-
tes honestes prop de la Sagrada Família, no pensa-
des per a saquejar els turistes que mai tornaran, si-
nó per a donar a menjar bé la gent del barri i els vi-
sitants que busquen una mica més. 
Amb aquesta filosofia Manuel Forés i Joaquin Vi-
ñas es van fer càrrec el 2017 d’un local amb molta so-
lera en plena plaça de la Sagrada Família i amb vis-
ta a la famosa basílica. Així va néixer Casa Ángela 
–nom en homenatge a l’anterior propietària–, que en 
format doble de bar i restaurant aconsegueix el 
que semblava impossible: oferir bones tapes i 
arrossos en plena zona zero del turisme i a preus molt 
ben ajustats. 
A més de les paelles, l’oferta a l’hora de l’esmorzar és 
un dels seus forts –ull a truites i bikinis– i el tapeig 
amb croquetes excel·lents, amanida russa ben bo-
na i gambes amb allada, per sucar pa al plat. 
Reconquerir per als veïns i a base de bona gas-
tronomia zones de la ciutat preses pel turisme ens 
sembla una idea tan bona com necessària. Així que 
llarga vida a Casa Ángela.    
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Glòries Bloom Art Fest. Glòries pre-
senta per primer cop un festival d’art 
urbà. Hi participaran 19 artistes de pro-
jecció internacional que reinterpreta-
ran en directe la seva visió de la prima-
vera. La iniciativa comença amb Mari-
na Capdevila, una artista caracteritza-
da per la il·lustració i el muralisme. Però 
entre els convidats hi trobem Art is 
Trash, Zosen Bandido i Ivana Flores, 
entre d’altres. El festival també comp-
tarà amb tallers i actuacions musicals.

BLOOM ART 
FEST 

Proposta: Festival 
d’art urbà. 

On: Centre Comercial 
Glòries. 

Quan: Del 2 de maig al 
1 de juny.  

Pàgina web: 
glories.com/ca-

ES/bloomartfest.

PARC DE 
CERVANTES 

Proposta: Passejada 
entre roses inèdites.  

On: Parc de Cervantes. 

Quan: Dies 10, 11  
i 12 de maig. 

Preu: Entrada gratuïta. 

Pàgina web: 
barcelona.cat. 

CCCB 

Proposta: Exposició 
World Press Photo 

2019. 

On: Montalegre, 5. 

WWeb: cccb.org i 
worldpressphoto.org. 

Quan: Fins al 26  
de maig. 

La prestigiosa exposició de fo-
toperiodisme es pot visitar a 
Barcelona fins al 26 de maig 
per explicar les «històries que 
importen». Al Centre de Cultu-
ra Contemporània de Barcelo-
na (CCCB) s’exposen els dife-
rents treballs guanyadors del 
concurs internacional. Barce-
lona és una de les primeres 
ciutats a acollir la mostra, que 
al llarg de l’any es veurà a fins 
a 100 ciutats del món d’un to-
tal de 45 països, i amb una au-
diència global de quatre mi-
lions de visitants.  

El nord-americà John Mo-
ore és el guanyador del pre-
mi World Press Photo de l’Any 
per Crying Girl on the Border, 

una de les fotografies que  
mostren la migració dels hon-
durenys cap a la frontera dels 
Estats Units. A la imatge pre-
miada es veu plorar a Yanela 
Sánchez, una nena que veu 
com la seva mare, Sandra Sán-
chez, és detinguda a la fronte-
ra dels Estats Units a Texas.  

El protagonisme dels mi-
grants centreamericans diri-
gint-se cap als Estats Units en 
l’exhibició d’enguany,  no és 
únicament pel premi a la millor 
fotografia, sinó per la gran 
quantitat d’imatges presenta-
des i també premiades relacio-
nades amb aquesta temàtica. 
El fotoperiodista Pieter Ten 
Hoopen, guanyador del Re-

portatge Gràfic de l’Any, mos-
tra en quatre fotografies les 
caravanes de migrants forma-
des durant els mesos d’octu-
bre i novembre. L’èxode dels 
centreamericans fins a la fron-
tera és durant tot l’any, però 
les imatges de Ten Hoopen 
mostren la caravana humana 
més gran,  integrada per 7.000 
persones, amb molts infants, 
i amb unes condicions peno-
ses durant la travessia. 

Com cada any les fotografies 
premiades aborden categories 
molt diverses, temes contem-
poranis, de medi ambient, 
d’actualitat, projectes a llarg 
termini, natura, retrats o es-
ports. El concurs de fotografia 
ha comptat amb la participa-
ció de 4.738 fotògrafs inscrits, 
i un total de 78.801 imatges 
presentades. ● MIREIA LLUESMA

NO TAN 
PETITS

La caravana de migrants llatinoamericans, 
protagonista al World Press Photo 2019
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
‘BABYBOOM’ DEL POSTCONFLICTE A COLÒMBIA. 
Catalina Martin Chico, fotoperiodista franco-espanyola,  
va viatjar fins a Colòmbia per a fotografiar el baby boom 
sorgit arran de l’acord de pau signat entre les FARC i el 
president Juan Manuel Santos el 2016.  

‘THE LAST GENERATOR’. Com és créixer en un país que 
està desapareixent? Aquesta és la pregunta del reportat-
ge cinematogràfic premiat d’enguany. Un projecte 
totalment interactiu que transporta al públic a les vides 
de tres nens que s’enfronten no només a la pèrdua de 
casa seva sinó a la desaparició de tot un país sota el 
creixent nivell del mar.  

‘THE LEGACY OF THE ZERO TOLERANCE POLICY’. 
A través de la vida d’Adayanci Pérez, un dels més de 
2.500 nens que van ser separats dels seus pares a la 
frontera entre Mèxic i els Estats Units, el film mostra la 
realitat de la política «tolerància zero» de Donald Trump.

@NEM-HI

TEATRE 
INFANTIL 

Proposta: Teatre 
visual i d’objectes. 

On: Teatreneu  

Quan: Fins al  
12 de maig. 

Pàgina web: 
teatreneu.com.  

PETITS

Concurs Internacional de Roses Noves. 
Coincidint amb la temporada de floració 
de les roses, l’Ajuntament de Barcelona or-
ganitza aquest concurs per tal de decidir 
entre la ciutadania quina és la rosa preferi-
da d’enguany.  La votació popular distin-
girà la millor flor en la categoria Rosa Ciu-
tadana 2019.  A més de passejar entre ro-
ses inèdites, que encara no han estat co-
mercialitzades, el concurs ofereix un pro-
grama d’activitats per a tots els públics: 
demostracions d’art floral, concerts, etc.

‘Hai: La pescadora de somnis’. Hai és un 
espectacle que fusiona la màgia amb el 
teatre visual i d’objectes.  Una obra per a 
tots els públics, sense text, però amb una 
gran selecció musical de la mà de  Mario 
Cortizo. El públic de Hai és convidat a sub-
mergir-se en un viatge oníric de vegades 
en forma de gestos i de vegades en forma 
de cant.  La peça està dirigida per Miquel 
Crespi i Joana Rhein, integrants de la Cia 
Giramagic, que fa anys que treballa en el 
món de la màgia i del teatre.
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8-15 DE MAIG:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 8 

ESCENA 

CARMELO GÓMEZ 

Carmelo Gómez compar-
teix escenari al Goya amb 
Ana Torrent a Todas las 
noches de un día, un text 
d’Alberto Conejero premiat 
l’any 2015. BARCELONA. Teatre 
Goya. Joaquim Costa, 68. A les 
20.30 hores. 24€. teatregoya.cat. 

DIJOUS 9 

FESTIVAL 

BARCELONA POESIA  

El certamen se celebra en 
diversos espais de la ciutat 
entre el 8 i el 16 de maig 
amb lectures, performan-
ces, debats, concerts i 
batalles de versos. BARCELO-
NA. Fins al 16 de maig. lameva.bar-
celona.cat/barcelonapoesia.  

DIVENDRES 10 

FIRA 

BIOCULTURA  

BioCultura Barcelona, en la 
seva 26a edició, presenta 
més de 700 estands de 
productes ecològics dins la 
fira capdavantera del 
sector, amb més de 400 
activitats paral·leles. 
BARCELONA. Palau Sant Jordi. 
Del 9 al 12 de maig. biocultura.org.  

DISSABTE 11 

FESTIVAL 

PRIMERA PERSONA 

La vuitena edició d’aquest 
certamen que dona veu a 
autors que prenen la seva 
experiència vital com a 
material creatiu convida els 
cantants Julieta Venegas, 
Brett Anderson, Mala 
Rodríguez, el crític musical 
londinenc Nik Cohn i a 
l’escriptora nord-americana 

Emil Ferris. BARCELONA. 
Montalegre, 5. Dies 10 i 11 de maig. 
cccb.org.  

DIUMENGE 12 

CURSA 

DIR GUÀRDIA URBANA 

La VII edició de la cursa 
recorre la Diagonal, de 
muntanya a mar, en dues 
proves de 5 i 10 quilòmetres. 
BARCELONA. Diumenge. 
cursadiagonal.dir.cat. 

DILLUNS 13 

ESTRENA 

‘LES PECHEURS  
DE PERLES’ 
El Liceu estrena avui l’òpera 
en tres actes de Bizet, en un 
muntatge que uneix la lírica 
amb un reality. BARCELONA. 
La Rambla, 51. A les 20 h. De 12 a 
260 euros. liceubarcelona.cat. 
DIMARTS 14 

CONCERT 

KAMASI WASHINGTON 

El saxofonista estatunidenc 
i la seva banda desembarca 
al Coliseum. BARCELO-
NA.Gran Via, 595. 21 hores. De 40 
a 70 €. doctormusic.com. 

DIMECRES 15 

CERTAMEN 

DOCS BARCELONA 

Fins al 25 de maig, aquest 
festival projecta 41 docu-
mentals de 26 països. 
BARCELONA. docsbarcelona.com.

TARRACO VIVA 
Us heu preguntat mai 
com era un Mercat romà? 
Emmarcat en el Tarraco 
Viva, s’han organitzat 
unes visites guiades al 

Mercat d’una hora  
(3 euros) per conèixer les 
diferències entre els 
Mercats de l’època i els 
actuals. Les visites es 
faran els dies 8-9-15 i 16 

de maig @tarragonamercat 
PIRULETA SOLIDÀRIA 
Ja tens la teva  
piruleta solidària 
d’@escriba1906?  
Fins al 15 de maig podràs 

comprar-la a les 
pastisseries Escribà i a 
Vall d’Hebron. Part de la 
recaptació es destinarà a 
la recerca en malalties 
infantils i a millorar 

l’estada dels pacients 
més petits @vallhebron 
ARQUITECTURA 
#SetmanaArquitectura 
tenim portes obertes a la 
Casa Vilaró de #Gràcia! 

Dilluns 13 de maig15.00h. 
Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia. 
www.barcelona.cat/set-
manadarquitectura 
@Bcn_Gracia

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

TRANSPORT PÚBLIC 
NOVA LÍNIA DE BUS DE BARRI 135.  Des  del 6 de 
maig. El 6 de maig comença a funcionar una nova línia 
de Bus del Barri, la línia 135 (Vall d’Hebron - Montbau). 
La línia surt de l’av. Jordà, a les portes de l’Hospital de 
Sant Rafael de les Germanes, recorre el pg. de la Vall 
d’Hebron fins al carrer Pare Mariana on enllaça amb el 
carrer Juan Mena, gira per Arquitecte Moragas per 
baixar per Jorge Manrique fins a l’av. Cardenal Vidal i 

Barraquer. Després puja pel carrer Berruguete i pren el 
pg. de la Vall d’Hebron cap al sud, fa parada davant 
l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i puja pel ca-
rrer Arquitectura, segueix per Angel Marqués, Poesia i 
puja per Harmonia fins a tornar al carrer poesia sentit 
muntanya. Allà, gira a l’esquerra per recórrer el carrer 
Roig i Soler i pujar pel carrer Arquitectura, girar pel ca-
rrer Nazaret fins a av. Jordà, on torna a la parada d’Ori-
gen – Final de línia. tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, espectacle teatral Todas las noches 
 de un día amb Carmelo Gómez i Ana Torrent. A sota,   
fira BioCultura de Barcelona. Dalt, La Mala Rodríguez, 
convidada del certamen Primera Persona del CCCB,  
i dalt a la dreta, el saxofonista Kamasi Washington.  
FOTOS: SERGIO PARRA / ALBERTO VAN STOKKUN / BIOCULTURA / DOCTOR MUSIC

MÚSICA 

LICEU

ANDRÉS CALAMARO. Dins del 
GuitarBcn, el cantant i compositor 
argentí Andrés Calamaro, autor 
d’èxits generacionals com Flaca, El 
salmon, Crímenes perfectos i Te 
quiero igual, presenta l’espectacle 
del seu nou disc Cargar la suerte, 
publicat el passat mes de 
novembre com el seu quinzè treball 
d’estudi. BARCELONA. La Rambla, 51.  
Dimecres 15 de maig. A les 21 hores. 
Entrades esgotades. liceubarcelona.cat.
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