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LA RIQUESA  
DEL SEGRE

Els boscos de ribera a la vall de la Cerdanya són gairebé únics a la 
Península i hi ha un projecte de recuperació de les vernedes que hi ha 
als meandres que fa el Segre al seu pas pel municipi de Bellver 

Una imatge de la vall de la 
Cerdanya, amb el Segre i la 

serra del Cadí, al fons.  
FOTO:  FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
A recer de la cara nord de la 
Serra del Cadí, el riu Segre 
ofereix un dels espectacles 
més bonics de la Cerdanya, 
un bosc de ribera amb unes 
condicions úniques. Es trac-
ta d’un conjunt de vernedes, 
salzedes i petites basses i ca-
nyissars que actuen com a 
corredor biològic, i que són el 
refugi de moltes espècies 
d’ocells com el picot garser 
petit, un indicador de la bo-
na qualitat ambiental dels 
ecosistemes fluvials i dels 
boscos de ribera. 

L’INICI DEL CAMÍ 
L’ESPAI NATURAL ALT SE-
GRE. Estem a l’Espai Natura 
Alt Segre, de la Fundació Ca-

talunya-La Pedrera, al muni-
cipi de Bellver de Cerdanya, 
una finca de 3,18 hectàrees 
que val la pena gaudir, espe-
cialment en aquesta època 
de l’any. Hi arribarem sortint 
de Bellver, en direcció a Pi. Hi 
ha un indicador que ens fa gi-
rar a mà dreta i que ens porta 
per una pista asfaltada, la ca-
rretera vella de Santa 
Eugènia. A uns 400 metres 
hem de tornar a girar a la dre-
ta per una pista més estreta 
que ens condueix a l’aparca-
ment de l’espai de ribera pro-
tegit de les Basses de Gallissà. 
Forma part de la Reserva Na-
tural Parcial Ribera de l’Alt 
Segre, creada per a la preser-
vació de l’hàbitat de la llúdri-
ga i durant el passeig passa-
rem per la bassa de les En-
cantades –dones blanques 

o fades del Pirineu– o la dels 
Tirons, que és com s’anome-
nen els ànecs a Cerdanya. 
Amb una mica de sort, i se-
gons l’època de l’any, també 
hi podrem veure algunes ci-
gonyes gràcies a un progra-
ma de reintroducció que es 
va dur a terme fa uns anys. 

VERNEDES 
MEDITERRÀNIES. Els boscos 
que envolten aquesta zona 
tenen unes condicions de 
conservació úniques i actual-
ment formen part del projec-
te Life Alnus, que desenvolu-
pa de manera experimental 
a Catalunya una estratègia al-
ternativa de conservació de 
les vernedes mediterrànies, 
per revertir la degradació 
d’aquest hàbitat de ribera, i 

DE BELLVER A LES 
BASSES DE GALLISSÀ, 
ENTRE VERNS 
El Segre guarda un tresor natural, els 
boscos de ribera que s’alcen al seu 
redós i que s’estan rehabilitant 

EN RUTA
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crear un model exportable 
a altres espais naturals si-
milars. Es tracta d’un projec-
te de la Unió Europea del 
programa LIFE Nature & Bio-
diversity, que té una durada 
de 4 anys, fins al juny del 
2021. La iniciativa inclou ac-
tuacions a l’Alt Ter, al Ripo-
llès i Osona, i la conca del 
Besòs, al Vallès Occidental, a 
més de la de l’Alt Segre al seu 
pas per Bellver i Prullans, en 
el que hi col·labora la Funda-
ció Catalunya-La Pedrera, 
amb l’Ajuntament de Bellver.  
Aquests tipus de boscos han 
patit molt històricament per 
tales indiscriminades i re-
centment pel canvi climàtic. 
Al Segre, a més, s’hi ha cons-
truït esculleres i dics per con-
tenir el riu, que no fa la fun-
ció ecològica de petits des-

bordaments que és el que 
necessiten les vernedes. Tot 
i això, la verneda de la zona 
de Bellver està en molt bon 
estat després d’una restaura-
ció d’anys que ha tingut com 
a objectiu reconnectar el riu 
amb els boscos que l’envol-
ten per millorar les condi-
cions ecològiques i el nivell 
freàtic que necessiten els 
boscos de ribera, ens explica 
en Josep Maria Fabra, res-
ponsable de l’Espai Natura 
Alt Segre. 

De fet, una passejada per 
aquest espai protegit ens 
mostrarà com eren abans 
aquests boscos de ribera, 
amb una vegetació profusa 
de verns, salzes i freixes que 
gairebé ens embolcalla, 
mentre descobrim també la 
vall de la Cerdanya, que el 

riu Segre vertebra de pun-
ta a punta. 

ITINERARIS 
DUES OPCIONS. Des de 
l’aparcament de les Basses de 
Gallissà, tenim dues opcions, 
hi ha un recorregut curt de 
700 metres, adaptat per a 
persones amb discapacitats 
físiques o famílies amb 
cotxets, i un altre de més 
llarg, d’un quilòmetre i mig 
que ens portarà fins al cim 
del serrat de Gallissà (1.048 
m), on hi ha instal·lat un pla-
fó panoràmic i gaudirem 
d’unes magnífiques vistes 
panoràmiques del riu Segre 
al seu pas davant la serra del 
Cadí. 

Els dos itineraris disposen 
de punts d’observació i de 

rètols d’informació. Les Bas-
ses de Gallissà són tres bas-
ses artificials formades en 
una antiga zona d’extracció 
de pedra, que el Segre va 
arrasar durant la crescuda de 
1982, i que es va restaurar 
l’any 2002 com a zona humi-
da. Envoltades de verns, hi 
trobem la bassa dels Tirons, 
la de les Encantades i la de 
l’Estacada on s’hi ens fixem 
bé veurem espècies d’ocells 
com la merla d’aigua o el 
blauet. Entre els amfibis que 
habiten aquestes aigües hi 
ha el tritó palmat, indicador 
de la bona qualitat de l’aigua, 
i la granota roja que, com que 
no suporta temperatures 
massa altes, haurem de vi-
sitar a primera hora del ma-
tí o al capvespre. I si tenim 
moltíssima sort, podem veu-

re alguna llúdriga poruga que 
s’amagarà al nostre pas.  

LA LLÚDRIGA 
I EL SEU HÀBITAT. Tot i que si 
ens quedem amb ganes de 
veure aquests animalons, 
podem anar riu avall fins a 
Martinet, on hi ha un itine-
rari dedicat a les llúdrigues 
que transcorre pel costat del 
riu. A l’inici de l’itinerari hi 
ha un cartell amb el plànol 
de la ruta, i durant el reco-
rregut ens anirem trobant al-
tres plafons amb molta més 
informació sobre la llúdri-
ga i el seu hàbitat. Podem 
completar l’experiència amb 
una visita a la Casa del Riu 
i a l’Arbreda Riberes del Se-
gre, on hi ha una zona de 
pícnic. 

COVES 
Si us agrada 
l’espeleologia, podeu fer-
ne un tast molt a prop de 
Bellver. Hi ha dues coves 
prou interessants, la fou 
de Bor i la cova d’Anes. 
La primera està situada 
al serrat de la Quera, 
prop de Bor i dins del 
Parc Natural del Cadí-
Moixeró. És una de les 
més importants de 
Catalunya, amb 3.173 m 
de galeries conegudes. 
S’hi ha trobat restes 
prehistòriques que es 
conserven al Museu 
Arqueològic de 
Catalunya (Barcelona). 
Per visitar-la amb guia 
cal trucar a l’Oficina de 
Turisme de Bellver. La 
cova d’Anes està prop de 
la casa d’Anes, la boca 
d’entrada està al 
municipi de Prullans, 
però la major part del 
recorregut és dins del 
terme de Bellver. Un dels 
senders locals 
senyalitzats per 
l’Ajuntament de Bellver 
hi passa ben a prop.  
� � � 

PASSEIG A CAVALL   
Podeu passejar pels 
prats i els boscos de la 
vora del Segre a cavall. 
L’hípica La Cerdanya a 
Quatre Potes, a 
Prullans, ofereix 
excursions 
www.lacerdanya4potes.
com. També podeu anar 
fins a l’Hípica de Prats, 
on a més hi ha un bon 
restaurant casolà.  

*    OCIpèdia

Si hem optat per quedar-
nos a la zona de Gallissà i 
hem deixat el cotxe a Bellver, 
no podem marxar sense fer 
una visita al poble, fundat el 
1225 per Nunó Sanç, comte 
de Cerdanya i Rosselló, sobre 
el puig de Bello Vedere 
–d’aquí el nom–. Bellver era 
una vila emmurallada i en-
cara podem veure restes de 
l’estructura defensiva com la 
Torre de la Presó. No ens po-
dem perdre la Plaça Major, 
del segle XIV, un espai molt 
petit i elegant, amb porxa-
des, que ens retorna a l’èpo-
ca medieval. Tampoc el Mi-
rador de Jaume Vila, on hi 
havia el castell, amb la seva 
guarnició permanent de sol-
dats, des d’on gaudim d’una 
vista esplèndida de la solana 
de Bellver.   

A la pàgina anterior, a 
l’esquerra, el camí enmig 
d’una verneda. A sota, vista 
des del Mirador del Segre. A 
la dreta de la plana, a dalt, el 
Segre. A sota, les Basses de 
Gallissà. En aquesta plana i 
en el sentit de les agulles del 
rellotge: un prat i un bosc de 
ribera, un ocell, un picot 
garser i part de l’itinerari que 
porta a les Basses. FOTOS: JOSÉ LUIS 

ROMERO / FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA  
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AL DENTE

*    OCIpèdia

UNA FIRA 

LLa Algodonera 
Market Lab  
La terrassa de 
l’hotel Cotton 
House torna a 
acollir aquest 
dissabte una 
nova edició de 
La Algodonera 
Market Lab 
amb propostes 
renovades de 
productes 
vinculats amb 
el tèxtil, el 
disseny i els 
sabors. 
Enguany la 
temàtica la 
protagonitza el 
continent 
africà amb la 
cuina del xef 
senegalès 
Pierre Thian,  
el projecte 
arquitectònic 
Foundawtion i 
les cadires de 
Moroso, 
teixides al 
Senegal 
(hotelcotton-
house.com) 

     � � �
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Per Maria Almenar

LA FORMA SEGUEIX 
LA FUNCIÓ 
Coincidint amb el centenari de l’escola Bauhaus,  
la moda ret homenatge a aquest principi del  
disseny funcionalista que s’associa a l’arquitectura 
moderna del segle XX. Peces de roba i  
complements amb segell d’autor de línies 
puristes on l’ús s’equilibra amb l’estètica.  
Disseny en la seva màxima expressió.

BELLESA SUBTIL 
Les sabates d’ABOUT ARIANNE son de línies suaus 
y patrons que fan una revisió dels clàssics amb un 
resultat elegant i atemporal. T’imagines el model 
Valentina Malibu acompanyant un vestit vaporós de 
flors? Jo sí! P.V.P. 250€   
www.aboutarianne.com

DISSENY PORTÀTIL 
Un disseny modern i divertit, ideat per  
Nahtrang per emportar-te allà on vulguis 
aquesta làmpada de FARO BARCELONA. 
Compta amb una autonomia de 5 hores i  
t’encaixarà dins i fora de casa. P.V.P. 130€   
www.faro.es

BANY SENSUAL 
La col·lecció de bany Holidays de la firma 
francesa ERES està inspirada en l’esport 
amb peces que destaquen per la seva  
forma i els seus talls marcats. Això sí: no 
oblida la seva essència sensual. 
En edició limitada!  
www.eresparis.com

LLIÇONS D’ARQUITECTURA 
Les bosses de alta gama de Laura Riera des-
til·len la seva passió per l’arquitectura i l’arte-
sania amb models depurats i minimalistes 
fabricats a mà a Ubrique (Cadis). Fes un cop 
d’ull a la botiga online de THE SANT i et caurà 
la baba. Aquest model val 450€  
www.thesant.com

NO ÉS EL TÍPIC VESTIT NEGRE 
Aquest vestit de JIL SANDER abandera  
l’estil minimalista de la dissenyadora  
alemanya. Destaca en especial el seu volum  
en la part inferior. Emprova-te’l a  Santa  
Eulalia. C.P.V.  
www.santaeulalia.com

ULLERES BAUHAUS 
Les Walter & Wassily de NEUBAU EYEWEAR 
celebren el centenari de la Bauhaus amb un 
homenatge al seu fundador Walter Gropius, y 
al pintor Wassily Kandinsky. Tres models en 
edició limitada que combinen les formes rodo-
nes amb les línies rectes. P.V.P. 399€  
www.neubau-eyewear.com 

MENYS ÉS MÉS 
Les bosses de ATELIER BATAC, la dissenya-
dora Cristina Gómez celebren la feminitat mo-
derna amb dissenys depurats que enamoren a 
primera vista. Atenció a tots els elements 
nostàlgics que tenen com les anses de la 
dècada de 1970. P.V.P. 325€  
www.atelierbatac.com   

1

2

3

4

5

6

7

2

ELS SET 
MAGNÍFICS

AL DENTE Per Maria Almenar
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AROMES

SOFIA BE SO 

Proposta: La cuina 
de les aromes al 
restaurant del 

remodelat hotel 
Sofia.  

Adreça: Plaça de 
Pius XII, 4.  

Telèfon: 935 08 10 20. 

Pàgina web: 
sofiabarcelona.com. 

Preu mitjà: Menú 
degustació a partir 

de 80 euros.   

Es defineix com el primer restaurant del 
món a crear una experiència gastronòmi-
ca basada en les aromes. I encara que 
aquesta carta de presentació pot ser 
que espanti els que fugen d’allò que és 
conceptual, la bona notícia és que a Be So 
de l’hotel Sofia es menja i es beu molt bé 
en un ambient elegant i amb un servei im-
pecable. D’això se n’ocupen el xef Carles 
Tejedor i François Chartier, considerat un 

dels millors sommeliers 
del món i que ha elabo-
rat una original i única 
carta aromàtica de vins 
i altres begudes al vol-

tant de la qual gira l’oferta gastronòmi-
ca. Una proposta que convida el comen-
sal a jugar amb les aromes d’una carta 
de vins que es pot olorar abans de llegir 
i que marca el guió per a una cuina que no 
perd mai el nord d’un producte de luxe que 
acaba manant al plat. Pot semblar com-
plex això del maridatge, però tot és més 
senzill ja a la taula en trobar-se un llamàn-
tol amb ametlles i tomàquet, un bacallà 
amb emulsió de salsa bilbaína o un xai 
amb les seves verdures escabetxades.  

Un gir diferent per a un 
restaurant que és ja 

referència de la cuina clàssica 
a la part alta de la ciutat  

TASTETS 
EL NOU SOFIA.  
Iván Cruz, cap de 
cuina i que ja 
treballava amb 
Tejedor al Via 
Veneto, s’ocupa de 
posar en pràctica 
aquesta filosofia 
aromàtica del xef i 
el sommelier. El 
resultat són els 
menús degustació 
7 Senses i 5 Senses 
(80 i 120 euros) 
amb set i cinc 
passes i opcions de 
maridatge. A la 
planta noble, Be So 
és el restaurant 
d’aquest renovat 
hotel de cinc 
estrelles.   

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

‘TACOS 
PASTOR’ 

LA GÜERITA 
MEXICANA 

Proposta: Descobreix 
els autèntics tacos al 
pastor al costat del 

mercat de Sant Antoni.  

Adreça: Manso, 53. 

Telèfon: 931524902. 

Pàgina web: 
lagueritamexicana.com. 

Preu mitjà:  
15-20 euros.   

Restaurants mexicans n’hi ha molts a Barcelona. 
Però què té La Güerita Mexicana per a destacar en 
aquest panorama? D’entrada, una ubicació estu-
penda al costat del mercat de Sant Antoni. Però, 
sobretot, possiblement els millors tacos al pas-
tor de la ciutat, fets com ha de ser: amb la seva carn 
de porc de qualitat marinada durant hores i des-
prés coronada per una pinya i rostida lentament 
mentre gira. 
Ha obert fa només dos mesos, però no ha trigat 
a convertir-se en un dels racons més animats 
del barri, gràcies a aquests tacos al pastor en di-
verses versions (els bruns són deliciosos i ofe-
reixen una opció vegana amb albergínia rostida) 
i el treball d’Almudena i Renato per a explicar un 
plat com aquest. Ull també al bon guacamole 
que fan (no sempre és fàcil trobar-lo en restau-
rants mexicans) la carta de còctels, micheladas, 
tequiles i les postres, on el toc mexicà és més sub-
til. Tot això, a més, amb uns preus molt ajustats i 
en un ambient d’allò més acolorit. 
Per cert, fins al 26 de maig participen en la ruta Ta-
pantoni, per si fa falta una excusa més per a acos-
tar-se a provar els seus tacos. I repetir, clar.  

A 111 RESTAURANTS 

AGENDA 

Jornades de la Tonyi-
na Vermella Balfegó. 
Fins al pròxim 2 de juny 
la ciutat de Barcelona i 
diverses localitats de la 
província celebren les 
IV Jornades de la 
Tonyina Vermella orga-
nitzades per Balfegó. 
En total 111 restaurants 
de la capital i 25 de dife-
rents pobles participen 
en aquesta edició amb 
menús exclusius en els 
quals la tonyina serà el protagonista absolut. Els xefs Hideki 
Matsuhisa (Koy Shunka), Juan Carlos Reyes (AbaC Barcelona), 
Fabiola Lairet (Robata) i Ekaitz Apraiz, de la Tunateca Balfegó 
han estat els encarregats de presentar aquestes jornades, des-
tacant la seva importància a l’hora de mostrar la versatilitat 
gastronòmica de la tonyina vermella, ja sigui en cru, marinada, 
al forn o com a ingredient principal en arrossos i guisats. Més 
informació: balfego.com/ca/jornades-gastronomiques.  

SOPARS MARIDATS 

AGENDA 

A Mas Salagros. Nova 
cita amb la millor gas-
tronomia en un lloc únic 
a pocs minuts de Barce-
lona: Mas Salagros, el 
primer EcoResort 100% 
ecològic del país. Serà 
el pròxim 29 de maig 
quan la cuina de la xef 
Susana Aragó -del res-
taurant CèntricGastro-
bar al Prat de Llobre-
gat- es combinarà amb 
la de Beniamino Cam-
polo del restaurant 1497 
de l’hotel. Un menú a 
quatre mans maridat amb els vins del Celler Can Roda de Santa 
Maria de Martorelles (D.O.Alella) i en el qual els productes del 
Parc Agrari (espàrrecs, carxofa, pollastre Pota Blava…) seran 
protagonistes. El preu del sopar amb sis passos i postres és de 
49 euros, amb opció de combinar-lo amb una nit d’hotel per 135 
euros per persona. Més informació i reserves: massalagros.com.  
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Caminada per l’epilèpsia Per a cele-
brar el Dia Nacional de l’Epilèpsia, 
l’associació Mar de Somnis se suma a 
la campanya organitzada per FEDE 
(Federació Espanyola d’Epilèpsia) amb 
la caminada solidària Un milió de 
passos per l’epilèpsia. La iniciativa es 
farà en 11 ciutats espanyoles per a rei-
vindicar que les proves diagnòstiques 
de cada afectat es realitzin com més 
aviat millor per tal de poder aplicar el 
tractament corresponent.

SOLIDARITAT 
I ESPORT 

Proposta: Caminada 
per l’Epilèpsia.   

On: Davant de l’Hotel 
W Barcelona (Pl. Rosa 

dels Vents, 1). 

Quan: Dia 24 de maig. 

Preu: de 24 a 160€. 

Pàgina web: 
mardesomnis.org.

YO-YO MA 

Proposta: Gira  
The Bach Project.  

On: Palau de la Música. 

Quan: Dia 24 de maig 
a les 20 hores. 

Preu: de 24 a 160€. 

Pàgina web: 
palaumusica.cat. 

FESTIVAL  
DE CINEMES 
AFRICANS 

Proposta: Festival 
Internacional de 

Cinemes Africans 

On: Centre Cívic Pati 
Llimona i cinemes 

Zumzeig. 

WWeb: ficab.cat. 

Quan: Fins al 25  
de maig. 

El Festival Internacional de Ci-
nemes Africans de Barcelona 
torna a la capital catalana amb 
dues potents propostes de ci-
nema contemporani provi-
nents de Ghana i de Burkina 
Faso. Fins al 25 de maig l’espai 
Pati Llimona i al Zumzeig aco-
lliran per tercera vegada  
aquest certamen, que engua-
ny,  se celebrarà entorn del Dia 
d’Àfrica i retrà homenatge al 
col·lectiu d’africanes i africans 
migrants amb tres documen-
tals que pretenen sensibilitzar 
i agitar consciències. La set-
mana de cinema africà va 
arrencar ahir al vespre en el 
marc del festival de fotogra-
fia Enfocats del Centre Cívic 

Pati Llimona. Es va projectar el 
projecte de Burkina Faso Wa-
llay, del director Berni Goldblat. 
El llargmetratge  és un viatge 
iniciàtic que ens mostra la quo-
tidianitat d’una comunitat rural 
a l’Àfrica Occidental, de la mà 
d’un elenc de personatges 
reals i realistes. Avui, a les 19 
hores, i també al Pati Llimona, 
el FICAB dedicarà la tarda a la 
creativitat i a l’empoderament 
dels col·lectius africans a Bar-
celona. En aquesta ocasió, es 
projectaran dos documentals: 
Diom (2018) de Lucía Andú-
jar, i El Peso de la Manta (2016). 
Demà, el cineasta i músic Lu-
cian Segura presentarà el seu 
documental We Exist, una re-

flexió sobre la migració,  i farà 
un debat amb l’excapità de sal-
vament marítim al Mediterra-
ni Andreu Rul·lan. Finalment, el 
dissabte 25 se celebrarà   el Dia 
d’Àfrica amb l’activitat Cinema 
a l’Aire Lliure. A partir de les 
19.30 hores hi haurà activitats 
infantils, una sessió de músi-
ca africana a càrrec de la DJ 
Sarah Ardite i menjar i beure 
popular fet per col·lectius afri-
cans. I a les 21.30 hores, com 
a fi de festa, es projectarà la 
pel·lícula de Ghana Keteke (Pe-
ter Sedufia, 2017), una història 
d’amor i d’humor ambientada 
als anys 80 sobre una parella a 
punt de ser pares que es veuen 
abocats a parir lluny de qualse-
vol hospital a causa de la de-
ficient xarxa ferroviària de la 
convulsa nació sudsahariana. 
● MIREIA LLUESMA

NO TAN 
PETITS

Una setmana de cinema africà amb films  
per sacsejar les consciències occidentals 
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
PROJECCIÓ DEL LLARGMETRATGE ‘WALLAY’. L’Ady és 
un franc-burkinès de 13 anys que viu en un suburbi francès 
dominat per la delinqüència. Ficat en uns tripijocs, el seu pare 
decideix enviar-lo al seu poble natal i confiar-l’hi al seu oncle 
Amadou durant l’estiu. Allí, amb 13 anys, un ha de convertir-
se en un home. Però l’Ady, creient-se de vacances, no ho veu 
d’aquesta manera. El director del projecte és el crític de 
cinema Berni Goldblat, que també ha dirigit el documental 
sobre miners Ceux de la colline (2009). 

‘EL PESO DE LA MANTA’. El projecte documental busca 
visibilitzar la realitat i l’empoderament d’un col·lectiu africà a 
través dels testimonis protagonistes. Als carrers de 
Barcelona, els immigrants més visibles i, al mateix temps, 
invisibles, lluiten per sobreviure amb la venda ambulant 
il·legal. Víctimes de racisme implacable, perseguits per la 
policia, silenciosos durant molts anys, per fi han trobat una 
veu i creat un sindicat. Les seves reclamacions són simples: 
més comprensió, més consciència i més dignitat.

@NEM-HI

FESTA POPULAR 

Proposta: Trobada de 
Gegants de Barcelona.  

On: Moll de la 
Barceloneta. 

Quan: Dia 25 de maig 
de 10 a 14 hores. 

Pàgina web: 
bcn.cat.

PETITS

‘The Bach Project’. El músic franc-esta-
tunidenc Yo-Yo Ma arriba a Barcelona 
dins de la seva actual gira de dos anys 
de durada The Bach Project, en la que 
interpretarà les Suites per a violoncel 
de Johan Sebastian Bach en 36 indrets 
diferents de tot el món. Amb aquests 
concerts, l’artista vol fer una invitació al 
diàleg sobre la cultura, la societat i tots 
els temes que ens connecten com a 
éssers humans. Al Palau de la Música 
actua dins del cicle BCN Clàssics. 

Gegants de la Barceloneta. El dissab-
te 25 de maig se celebra la 28a edició 
de la Trobada de Gegants de la Barce-
loneta. Colles geganteres de la ciutat i 
d’arreu de Catalunya participaran en 
una jornada en què els gegants del 
barri, en Pep Barceló i la Maria la Néta, 
seran els amfitrions. Com a novetat 
d’aquest any s’ha introduït el ball 
capgrossos i el bestiari popular. A més 
de l’actuació de Falcons de Barcelona 
i diversos castellers.
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22-29 DE MAIG:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 22 

ESTRENA 

SÈRIE TEATRAL ‘DOLORS’ 

Nous capítols al Teatre Lliure 
de la sèrie teatral Dolors de 
Sergi Belbel, Eulàlia Carrillo u 
Cristina Clemente. En total 
són sis repartits en dos per 
setmana i el darrer diumenge 
marató. BARCELONA.  
Teatre Lliure de Gràcia. Montseny, 47. 
Fins al 9 de juny. teatrelliure.com.  

DIJOUS 23 

TROBADA 

BLACK BARCELONA 

Quarta edició de l’esdeveni-
ment multidisciplinari que 
organitzen la comunitat afro 
descendent de Catalunya al 
Convent dels Àngels, l’Espai 
Bonnemaison i el Macba.  
BARCELONA. Fins al 26 de maig. 
macba.cat/black-barcelona. 

DIVENDRES 24 

FESTIVAL 

L’UNIVERS DEL SURF 

Enguany, el festival afegeix  
un surf market, concerts, 
mostres, tallers i, per 
descomptat, projeccions de 
surf films. BARCELONA.  
Fins al 25 de maig. C. N. Barceloneta. 
barcelonasurffestival.com.  

DISSABTE 25 

CONCERT 

LEIVA AL SANT JORDI CLUB 

Primer amb Pereza i ara en 
solitari, Leiva és una de les 
icones actuals del pop 
espanyol gràcies a discos com 
Diciembre (2012), Pólvora 
(2014) i Monstruos (2016). 
Presenta al Guitar BCN el seu 
nou treball, del que ha avançat 
el tema No te preocupes por 
mí. BARCELONA. Dies 25 i 26 a les 
21.30 h. Preu: 32 €. theproject.es.  

DIUMENGE 26 

FESTA 

UNCOPDEMÀ  
El Tibidabo acull una jornada 
per tal que els nens es 
sensibilitzin sobre els 
problemes d’altres nens i 
nenes del món. BARCELONA. 
(12h). Preu: 10 i 20 €. uncopdema.org. 

DILLUNS 27 

ACTIVITATS 
SETMANA DELS MERCATS 
Els mercats municipals de 

Barcelona celebren fins al 31 
de maig més de 60 activitats 
per celebrar la sisena edició 
de la Setmana Internacional 
dels Mercats. BARCELONA.  
Fins el 31 de maig. bcn.cat. 
 
DIMARTS 28 

EXPOSICIÓ 

‘ARQUEOLOGIA A L’EXILI’ 
Mostra que homenatja les 
persones que, enmig de les 
dificultats d’una guerra com la 
civil espanyola van protegir el 
patrimoni cultural català.  

BARCELONA. Museu d’Arqueologia 
de Catalunya. macbarcelona.cat. 

DIMECRES 29 

TRADICIÓ  

FIRA MODERNISTA  

És l’activitat més coneguda de 
la Festa Major de la Dreta de 
l’Eixample i enguany, la Fira 
Modernista celebra la seva 
quinzena edició. BARCELONA.  
C/ Girona, 100. Del 29 de maig al 2 de 
juny. lameva.barcelona.cat/eixample.

ORIENT-TAST DE VINS 
Vols fer Orien-tast? 
Apunta’t al nou ‘Vins i 
Camins’ d’aquest 25 de 
maig i vine a descobrir 
els vins amagats del 

celler Estol Verd 
@Enoguia_ 
DE TAPES #Detapes per 
#Torredembarra 2019 
Fins al 26 de maig, 49 
establiments oferiran les 

millors tapes a un preu 
de 2,5 € (tapa + beguda) 
@TorredembarraTu  
RAVAL COMEDY 
Arriba el Tomàs García al 
#RavalComedy a partir 

del 24 de MAIG!!! El 
malagueny dona Un 
toque de surrealismo y 
una pizca de locura 
bien meneado   
@teatredelraval  

DIJOUS DE 
SCRABBLECAT 
#TeclaSala. Podreu 
posar paraules en un 
tauler de 3 x 3 m... 
caminareu sobre un 

tauler de Scrabble! 
@lhescarrascat 
ÁLVARO SOLER  
El 24 de maig 
@asolermusic en 
concert! @PalauSantJordi

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’esq., imatge promocional del Barcelona Surf 
Festival de la Barceloneta. A sota, escena de l’obra teatral 
Dolors del Teatre Lliure. Sobre aquestes línies, el 
cantautor Leiva i dalt, a la dreta, un dels objectes que 
s’exposen a la mostra Arqueologia a l’exili.  FOTOS: SÍLVIA POCH / 

GTRES/ MAC / BCN SURF FESTIVAL

ART 

ACTIVITAT FAMILIAR 

LA PLAÇA REIAL DIBUIXA  
Dissabte, la Fundació Setba 
organitza la cinquena edició de  
La plaça dibuixa, una activitat 
gratuïta i per a tots els públics 
que envairà la plaça Reial de 
llapissos i dibuixos. Als primers 
300 assistents se’ls regalarà un 
paquet de material de dibuix. 
BARCELONA. Plaça Reial. Dissabte 25  
de maig a partir de les 10 hores. 
fundaciosetba.org. 
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