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UN PASSEIG  

DELS SENTITS
El Parc del Montnegre i el Corredor proposa rutes teatralitzades per 
gaudir de la natura amb els cinc sentits i adaptades a persones amb 
discapacitats, un projecte inclusiu que també es fa en altres dos parcs 

Al Parc del Montnegre hi 
trobem petites ermites 

envoltades de natura. FOTO: 

SUSANA GINESTA/ DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Entre les comarques del Ma-
resme i del Vallès Oriental, 
el Parc del Montnegre i el 
Corredor és un dels espais 
naturals més bonics que hi 
ha a prop de Barcelona. Té 
una extensió aproximada de 
15.000 hectàrees, que par-
teixen les rieres de Vallgor-
guina i d’Arenys: a un costat, 
el massís del Corredor, i a 
l’altre, el del Montnegre. Des 
dels seus punts més alts, el 
santuari del Corredor, a 657 
metres d’altitud, i el turó 
Gros, a 773 metres, al Mont-
negre, hi ha unes vistes im-
pressionants. 

Però hem vingut fins a 
aquests paratges per realit-
zar la ruta teatralitzada i in-
clusiva, ‘Camins, un viatge 

pels cinc sentits’, pels vol-
tants del santuari del Corre-
dor. Es tracta d’un dels tres 
recorreguts que es realitzen 
a la Xarxa de Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelo-
na per a persones amb dis-
capacitats físiques i senso-
rials, però que també estan 
oberts a tots els públics, amb 
la voluntat que siguin inclu-
sius. Aquest projecte forma 
part d’un conveni de col·la-
boració entre la Fundació ’la 
Caixa’ i la Diputació de Bar-
celona, que també preveu 
l’adaptació d’alguns itinera-
ris senyalitzats.  

A més del recorregut pel 
Corredor, també hi ha rutes 
teatralitzades inclusives als 
parcs de Sant Llorenç del 
Munt i Obac, i del Montseny, 
que podem gaudir durant 

tot l’any. Són gratuïtes però 
cal inscripció prèvia, i hi ha 
la possibilitat de demanar 
un intèrpret de llenguatge 
de signes i el préstec de ma-
terial adaptat per moure’s 
millor durant l’itinerari. 

A través d’aquestes visites 
teatralitzades obertes a to-
thom podem escoltar, olorar 
i tocar el patrimoni natural 
d’aquests espais d’una ma-
nera diferent, posant aten-
ció en els sons de la natura o 
en el tacte de les escorces, al-
hora que en coneixem la se-
va història d’una manera 
amena i agradable.  

Aquest any, encara tenim 
l’oportunitat de fer la ruta 
Camins, un viatge pels cinc 
sentits en tres ocasions, el 
8 de juny, el 6 de juliol i el 
14 de setembre. Es tracta 

ITINERARIS PER 
TOCAR I ASSABORIR 
LA NATURA 
‘Camins, un viatge pels cinc sentits’  
és la ruta teatralitzada i inclusiva que 
proposen des del Parc del Montnegre  
i el Corredor durant tot l’any 

EN RUTA
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d’un itinerari de poc menys 
d’un quilòmetre i mig per la 
Plana del Corredor en un te-
rreny fàcilment transitable 
que ens proposa cinc para-
des relacionades amb els 
cinc sentits, la vista, el tac-
te, l’oïda, el gust i l’olfacte, 
acompanyats d’uns perso-
natges ben singulars que 
ens convidaran, durant 60 
minuts, a explorar la natura 
que ens envolta.  

DIVERSITAT 
DE FLORA I FAUNA. I és que 
per la seva situació, el Parc 
del Montnegre i el Corredor 
té una gran diversitat de flo-
ra i fauna. A la zona del lito-
ral hi trobarem pinedes i 
alzinars amb roures i sure-
res, mentre que a l’interior, 

on antigament hi havia rou-
res i altres caducifolis, ara hi 
trobem zones replantades 
amb castanyers.  

Una varietat d’ambients 
que afavoreix també la 
presència d’espècies medi-
terrànies com la geneta, la 
rata, la cellarda o l’esquirol; 
i d’altres animals propis 
d’ambients centreeuropeus, 
com el gorjablanc, el talpó 
roig i la becada. A banda, els 
petits rèptils, ocells i mamí-
fers, propicien la presència 
de depredadors com l’àliga 
marcenca, l’aligot, la serp 
verda i el llangardaix.  

No sabem si durant la nos-
tra passejada ens trobarem 
amb algun d’aquests habi-
tants del parc, però val la 
pena posar-hi els cinc sen-
tits per si de cas. 

SANTUARI 
DEL CORREDOR A DOSRIUS. 
Des del Santuari, situat al 
terme municipal de Dos-
rius, també podem gaudir 
d’unes vistes panoràmiques 
espectaculars.  

Val la pena aturar-s’hi i 
conèixer la història d’aques-
ta icona del parc que va te-
nir molta rellevància en la 
vida dels pobles propers de 
les comarques del Maresme 
i el Vallès.  

Encara s’hi fan aplecs i és 
el punt de partida de moltes 
de les caminades per aquest 
espai natural. A més, hi tro-
bem un dels principals cen-
tres d’informació del parc, 
amb una petita exposició 
permanent que ens mostra 

com és el medi natural i cul-
tural del Montnegre i el Co-
rredor. El Santuari del Co-
rredor, on es venera la imat-
ge de la Mare de Déu del 
Socors, és un edifici del se-
gle XVI, d’estil gòtic tardà, 
amb elements renaixentis-
tes, que està adossat a una 
casa de masovers.  

Té una planta de creu lla-
tina i compta amb un 
massís campanar de torre, 
amb gàrgoles i coronat amb 
merlets. Els seus orígens se-
rien una capella que va 
construir cap al 1530 Salvi 
Arenes, un pagès de la pa-
rròquia de Sant Andreu del 
Far. 

Però en aquest parc po-
dem trobar-hi vestigis enca-
ra molt més antics, perquè 
entre boscos exuberants i 

conreus hi trobarem dòl-
mens neolítics, restes ibèri-
ques i esglésies medievals.  

A la zona del Corredor, de 
relleus suaus, hi ha el Dol-
men de Ca l’Arenes, un se-
pulcre megalític que ens re-
vela els costums funeraris 
de fa més de 5.000 anys. Va 
ser descobert l’any 1997 i es 
va restaurar una dècada 
després.  

DOLMEN 
DE CA L’ARENES. Es conside-
ra una les joies del mega-
lític del parc i conserva la 
cambra, l’enllosat, una co-
berta i la llosa que segellava 
l’entrada.També al Corredor 
hi ha un altre dolmen desta-
cable, el de la Pedra Gentil, 
que va restaurar l’any 1855 

GASTRONOMIA 

Si voleu assaborir els 
productes que es cultiven 
al Parc del Montnegre i el 
Corredor podeu anar fins 
a Tordera on hi ha 
l’Agrària La Baixa Tordera. 
Allà hi trobareu productes 
de cooperatives de 
Tordera i del Maresme, 
com les varietats de fesols 
que es conreen, el més 
conegut és el fesol del 
ganxet (o mongeta del 
ganxet), amb DOP. També 
a Tordera, al Mas Freixes, 
hi ha la Ramaderia Jordi 
Torres, dedicats a la cria i 
la venda de vedella 
ecològica. Ofereixen el 
seu producte sense 
intermediaris, del ramader 
al consumidor. I a 
Vallgorguina hi trobareu la 
Masia les Canameres, 
especialitzats en pa de 
pagès, coques d’oli i de 
sucre, pa d’espelta, 
integral i de nous, tots 
cuits al forn de llenya. 

� � � 

FAUNA I PATRIMONI 
Al Centre d’Informació 
d’Arenys de Munt en 
sabreu molt més dels 
animals que habiten al 
parc amb l’exposició 
‘Fauna vertebrada del 
Montnegre’, col·lecció de 
Jordi Puigdiví. En el mateix 
centre, els diumenges al 
matí, s’hi projecta 
l’audiovisual ‘El Montnegre 
i el Corredor’, un viatge per 
la història, el patrimoni i el 
paisatge d’aquest espai. 

*    OCIpèdia

Josep Pradell, donant-li la 
forma de taula que encara 
veiem avui. Si hi pugem un 
dia clar, podrem veure des 
d’aquí els massissos de Sant 
Llorenç del Munt i la Mola, i 
el Montseny.  

Dins del terme municipal 
de Llinars del Vallès i en un 
extrem del Corredor, hi veu-
rem les restes d’un assen-
tament iber de la tribu dels 
laietans, el poblat del turó 
del Vent o del Far. Les ex-
cavacions han descobert 
moltes sitges i pocs habitat-
ges, la qual cosa fa pensar 
que hi habitaven agricultors 
i ramaders, que només ne-
cessitaven un aixopluc per 
dormir, i que comerciaven 
amb grecs, cartaginesos i ro-
mans. Història i natura per 
una passejada sense límits.

A la pàgina anterior, a 
l’esquerra, dos moments de la 
ruta teatralitzada.  A la dreta, 
dues visitants en un dels 
senders del parc. En aquesta 
plana, sobre aquestes línies, 
una mostra de la imponent 
natura del Montnegre i el 
Corredor; a la dreta, visitants 
durant la ruta inclusiva  i a 
sota, un exemplar d’ocell del 
Maresme. FOTOS: DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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AL DENTE Per Maria Almenar

Com es va cuinar aquest projecte que 
combina magistralment l’arquitectura i 
la gastronomia? Xavi: Fa anys que ho te-
níem al cap. Com arquitecte, tenia la ne-
cessitat de fer un edifici en un espai tan 
emblemàtic per la seva ubicació i el seu va-
lor familiar, i en David volia fer un projecte 
gastronòmic que ens vinculés i ens per-
metés arrelar-nos a la ciutat que ens ha 
vist créixer. David: Eren temps complicats 
per la crisi i, davant de projectes volàtils, 
vam creure que el millor era fer alguna co-
sa a prop dels nostres.  

Per què es diu Somiatruites? Xavi: Perquè 
va néixer amb la voluntat utòpica de voler 
abraçar un projecte pluridisciplinari. Al 
principi, era un estudi d’arquitectura, des-
prés es va ampliar a restaurant, després vo-
líem fer espais creatius i tallers per a nens, i 
ara, també és un hotel. Recordo que men-
tre pensàvem en aquests orígens, anàvem 
en cotxe a la platja a l’apartament de l’àvia i 
escoltant la cançó ‘Somiatruites’ de l’Albert 
Pla. Se’ns va encendre la bombeta. 

Al pis de dalt vas a somiar i a la planta 
baixa a menjar truites...  Xavi: Exacta-
ment. Encara té més pebrots que al final 
acabi sent una paraula composta que té 

els dos vessants: el d’’hotel i la del restau-
rant –riu–.  

La família és cabdal per entendre la iden-
titat del Somiatruites.  David: Totalment. 
Som una família petitona, potser a vegades 
poc afectuosa, però estem molt units. Els 
nostres pares ens han transmès el valor 
del treball, d’estimar la ciutat i la cultura, i 
ens han donat tots els mitjans perquè pu-
guem desenvolupar aquesta sensibilitat a 
les nostres professions. 

La història dels vostres avis també forja 
aquest projecte. David: Sí. El nostre avi, de 
part de pare provenia d’una família d’artis-
tes. Era un gran pintor. Es va enamorar de 
la meva àvia: una dona forta i treballadora 
que venia del camp i va venir a Igualada a 
curtir les pells. Eren dos mons diferents, 
però com a romàntic que era l’avi se li va 
acudir que podien treballar junts en un 
projecte que unís les seves feines: el tèxtil 
amb l’art. És així com van crear una empre-
sa d’estampació on ella podia cosir i teixir i 
ell pintava sobre la roba. Malauradament, 
quan el negoci va començar a funcionar al 
cap d’un any, l’avi del cel, que li diem, se’n va 
anar, i la meva àvia amb els seus dos fills 
van fer grans esforços per tirar endavant la 

família. I per això et dic que estem tan units. 
Aquesta unió ha estat el gran èxit del So-
miatruites! 

I com apreciem el caràcter de la nova ge-
neració en el projecte? Xavi: El caràcter 
del Somiatruites el genera la voluntat d’in-
tegrar-se a Igualada amb un projecte que 
connecta estèticament a través de l’arqui-
tectura amb el barri del Rec i manté els va-
lors familiars amb d’altres nostres, com que 
sigui sostenible, assequible i divertit. 

Sostenibilitat, proximitat i accessibilitat. 
És així com l’arquitectura s’integra amb 
la cuina? Xavi: Aquests adjectius s’apli-
quen a tot el Somiatruites. És una manera 
de viure i de projectar una filosofia com-
partida. Per exemple, vetllem per una ar-
quitectura sostenible basada en l’autoa-
bastament. Al terrat hi tenim un hort i un 
galliner on produïm moltes matèries pri-
meres pels plats del restaurant, l’estructu-
ra de l’edifici està pensada per aprofitar la 
calor i estalviar energia, els materials que 

utilitzem són orgànics... David: A més, a mi 
m’encanta l’arquitectura. De fet, jo sóc l’ar-
quitecte fracassat.  

De debò? Almenys has descobert un 
gran talent als fogons! David: Sí, jo vaig 
estudiar arquitectura com el Xavi, però ell 
era el talentós de la família –somriu–. Amb 
el temps me’n vaig adonar que no m’aca-
bava d’agradar i vaig agafar un nou camí, el 
de la cuina. A vegades, va bé fer un pas en-
rere, per a després, fer-ne molts endavant.  

Què és el que valoreu més un de l’altre? 
Xavi: Del David aprecio molt el seu perfec-
cionisme i la passió pels detalls. David: 
Com a germà gran, el Xavi és protector i 
defensor dels qui estima. És una persona 
molt creativa, resolutiva i brillant. També és 
el tio més treballador que he conegut! 

Vaja que, com a germans i socis, no exis-
teixen rivalitats!  Xavi: I ara! Els èxits del 
David els valoro més que els meus. Com-
partim un projecte i una família. Ho com-
partim tot. David: Rivalitats? Gens ni mica, 
en Xavi sempre m’ha defensat i ha estat 
pendent de mi. Em sento orgullós d’aques-
ta capacitat d’ajuda mútua.  

Com concebeu l’èxit? Formeu part d’una 
generació que no sempre ha sortit ben 
parada laboralment. David: L’èxit és ha-
ver trobat una feina que em fa feliç, una 
persona que em fa feliç i un projecte que 
m’apassiona. Xavi: Triomfar en la nostra 
generació és difícil perquè podem estar 
preparats, picar molta pedra i no prospe-
rar. Tot i això, m’agradaria llençar un mis-
satge positiu als joves. Si hi creus, ho de-
sitges, ho treballes i ho estimes, tira-ho 
endavant. 

Quins són els somnis futurs? Xavi: Que 
això funcioni, que ho puguem gaudir i... 
que ho puguem pagar! –somriu–.  

*     OCIpèdia

UNA BOTIGA 

BBohodot La 
firma de moda 
de bany 
sostenible 
Bohodot ja 
compta amb 
botiga pròpia. 
Està situada al 
número 126 
del carrer 
Laforja i en 
aquest espai 
s’hi poden 
trobar l’última 
col·lecció 
d’aquesta 
firma que és el 
projecte 
personal d’una 
mare i d’una 
filla: Peque de 
Fortuny i 
Cristina 
Torras. 
Bohodot 
aposta per la 
producció 
local i té un 
clar 
compromís 
amb la 
sostenibilitat 
sense oblidar 
un disseny 
bohemi i 
juvenil. 
    � � �

20 MINUTS AMB... XAVIER I 
DAVID ANDRÉS, CREADORS 
DEL SOMIATRUITES
Xavier Andrés i David Andrés (Igualada, 1984 i 1987) han 
creat la simbiosi perfecta amb el Somiatruites. Un projecte 
integral (i sentimental) que fusiona l’arquitectura amb la 
restauració, tot respectant l’estètica del barri industrial del 
Rec d’Igualada. Ara han estrenat l’última peça del 
trencaclosques: un hotel que manté la filosofia sostenible i de 
proximitat que els caracteritza. La cohesió i la coherència al 
capdavant. Els germans Andrés són un exemple de valentia, 
tenacitat i creativitat, dins d’una generació de joves que lluita 
per trobar el seu espai. Un somni fet realitat.   

FUSIÓ

ARQUITECTURA I 
RESTAURACIÓ 

A DALT, XAVIER I DAVID ANDRÉS AMB EL PAISATGE INDUSTRIAL 
DEL BARRI DEL REC D’IGUALADA DE FONS. A BAIX, UNA DE LES 
ESTANCES COMUNES DE L’HOTEL DEL SOMIATRUITES. LES 
PELLS I LA FUSTA HI SÓN PRESENTS EN TOT L’EDIFICI.   
FOTOS: J. DALMAU   
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BODEGA

Verema solidària. A l’agost de l’any passat, 
200 voluntaris van participar en la verema 
solidària organitzada per la bodega Gramo-
na. Fruit d’aquells raïms recol·lectats de ma-
nera manual, ara neix Xarel·lo Solidari 2018. 
Es tracta d’un vi natural, sense sulfitxs i 
d’agricultura biodinàmica amb aromes cí-
trics, a fruites i flors blanques, amb un mar-
cat caràcter mineral i una acidesa refres-
cant que convida a un somriure. Amb 
aquesta iniciativa, la bodega aconsegueix 
recaptar fons que aniran adreçats a dues 
entitats socials: Càritas Falset i Amics de la 
Gent Gran del Garraf. A partir del pròxim dia 
1 de juny, aquest vi especial es podrà com-
prar a la pàgina web d’aquest projecte soli-
dari que s’ha proposat recaptar un total de 
20.000 euros.  
Més informació: veremasolidaria.org.

BONA TARDA PULITZER

AGENDA

Terrassa triomfadora. Ja fa vuit anys que 
es va convertir en la primera terrassa d’un 
hotel que va decidir obrir al públic local, 
obrint el camí d’una fòrmula triomfadora. 
Des de llavors, la terrassa del Pulitzer pot 
presumir de ser una de les més animades 
de Barcelona. I amb l’arribada del bon 
temps comença una temporada en la que 
l’agenda musical i gastronòmica de #Bona-
TardaPulitzer promet animar els vespres 
dels dimecres amb música en directe i, de 
dijous a dissabte, amb sessions de Djs de 
l’escena local. Tot això acompanyat de les 
propostes del xef Olly Melhuish amb una 
interessant combinació de tapes (croque-
tes o amanida) i street food, amb una bar-
bacoa japonesa (robata) de la que surten 
plats ben saborosos.  
Més informació: hotelpulitzer.es.

OUS

Pocs aliments donen més joc a la cuina i 
són més agraïts que els ous. Així que ja 
tocava trobar-nos amb un restaurant on 
aquest ingredient sigui el protagonista. 
Només hem d’afegir un local molt 
agradable i una bona ubicació a mig camí 
entre Sant Antoni i els teatres del Paral·lel, 
que explican el seu nom i decoració, i ja 
tenim la recepta de Barietés. Als clàssics 
(ous esclafats o poché en varietats amb 
gula o foie) se suma una oferta de més de 
20 varietats de truites, preparades al 
moment i per a tots els gustos. La de 
bacallà, que sempre és un bon termòme-
tre, aprova amb nota. Per als que cerquen 
quelcom diferent, tenen un excel·lent 
pernil canari, una bona shakshuka i scott 
egg (foto), difícils de trobar a Barcelona. 
Raons més que suficients, unit a uns 
preus ajustats, per anotar-lo en la llista de 
llocs a on tornar amb certa freqüència. I 
clar, amb tantes receptes al voltant de l’ou, 
ingredient clau per als millors esmorzars, 
a Barietés no podia faltar una proposta de 
brunch per als dissabtes i els diumenges 
en la que, a la carta normal, s’afegeixen 
plats especials. 

BARIETÉS 

Proposta: Un bon 
indret per sopar abans 

d’anar al teatre al 
Paral·lel. 

Adreça: Ronda de Sant 
Pau, 5. 

Telèfon: 936 83 87 33.. 

Pàgina web: 
barietes.com. 

Preu mitjà: 20 euros.

LÍNIA

HOTEL 
ALMANAC 

Proposta: Arrossos i 
excel·lents postres 

en un entorn de luxe.  

Adreça:  
Gran Via, 619. 

Telèfon: 930  
18 74 51. 

Pàgina web: 
liniabarcelona.com. 

Preu mitjà: 50-60 €.

És el restaurant gastronòmic d’un luxós ho-
tel, però l’aposta per plats per compartir, 
cuina de mercat i el protagonisme dels 
arrosos li treu, per sort, aquest aire d’impo-
nent formalitat dels hotels. També és cert 
que complica una mica allò que tant ens 
agrada fer: posar etiquetes. Els seus res-
ponsables l’anomenen «restaurant brasse-
ria», així que podem quedar-nos amb això. 
Un altre detall important per als que re-

cel·len de traspassar re-
cepcions d’hotels: té en-
trada pròpia des del ca-
rrer. Decoració elegant, 
un espai bonic i amb 

molt de marbre i vidre i un servei a l’alça-
da d’un hotel de cinc estrelles gran luxe. 
Però la cosa es relaxa en trobar-nos amb 
un interessant menú per compartir en què, 
per 35 euros per persona, tres entrants 
de la carta van al centre de la taula (bona 
amanida de burrata, grans croquetes i ver-
dures a la graella, per exemple) i la festa es 
remata amb un arròs, una de les especia-
litats de la casa, i un postre. Del darrer se 
n’ocupa la Lucila Canero.

Aposta per plats per 
compartir, cuina de mercat i 

el protagonisme dels 
arrossos

TASTETS
TERRASSA I 
‘BRUNCH’. Situat a 
Gran Via amb Pau 
Claris, la cèntrica 
localització dóna a 
la seva acollidora 
terrasssa unes 
excel·lents vistes 
de la ciutat. Res 
millor doncs que 
gaudir-ne prenent 
un cafè, allargant la 
sobretaula o inclús 
tastant els gelats 
de Rocambolesc 
de Jordi Roca que 
també s’ofereixen 
en aquesta zona.  
El priner diumenge 
de mes el 
restaurant ofereix 
un brunch.

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

GRAMONA XAREL·LO SOLIDARI 2018



6 Dimecres, 29 de maig del 2019 — OCICAT — 20MINUTOS

‘UNA MIRADA 
LGTBI+’ 

Proposta: Mostra 
 de la col·lecció 
permanent del 
museu MEAM 

dedicada al col·lectiu 
LGTBI+. 

AAdreça.  C/Barra  
de Ferro, 5.  

Web: meam.es.

El Museu Europeu d’Art Mo-
dern (MEAM) analiza en clau 
LGTBI+ i queer obres de la 
col·lecció permanent de la 
institució dins la mostra tem-
poral Una mirada LGTBI+. La 
sala ha comptat amb la col·la-
boració de l’associació PRIS-
MA que ha treballat en temes 
rellevants per a la comunitat 
transsexual, homosexual, bi-
sexual, intersexuals, asexuals 
i altres expressions i identi-
tats de gènere i orientacions 
afectiu-sexuals no normati-
ves, des de la LGTBIfobia fins 
a l’Orgull.  

L’exhibició és un recorregut 
per l’art figuratiu contempo-
rani i coincideix amb el 50è 
aniversari de l’inici internacio-
nal del moviment LGTBI+, 
arran dels disturbis de Sto-
newall del 28 de juny de l’any 
1969. En aquells fets, la comu-
nitat LGTB de Nova York va 
lluitar per primer cop contra 
un sistema polític  i policial 
que perseguia els homose-
xuals amb el beneplàcit del 
govern estatunidenc del mo-
ment. Es van desencadenar 
un seguit de manifestacions 
espontànies i violentes de 
protesta contra una batuda 
policial que es va produir al 
pub Stonewall Inn del barri 
novaiorquès de Greenwich 
Village, que llavors era propie-
tat de la màfia. Les batudes 
a bars d’ambient eren habi-
tuals al Nova York de les 

dècades dels anys cinquan-
ta i seixanta. En les següents 
setmanes, la comunitat gai 
del barri es va organitzar per 
defensar els seus drets hu-
mans i civils enfront d’aquells 
abusos. Més d’una quinzena 
d’artistes han prestat les se-
ves peces al museu per poder 
aportar la seva veu a aquest 
debat artístic.    

Amb aquesta iniciativa, el 
MEAM esdevé el primer mu-
seu de l’Estat que disseccio-
na en clau LGTBI+ el seu fons 
i ho exposa amb una mostra, 
a banda de les iniciatives pre-
cedents que han tingut lloc 
en museus de referència com 
El Prado, el Thyssen-Borne-

miszao el Museu Nacional de 
Ciències Naturals, tots tres de 
Madrid. La mostra està co-
missariada per Joan Martí i 
Ventura i Simón Perera del 
Rosario i es pot visitar fins al 
7 de juliol de dimarts a diu-
menge de les 11 a les 19 hores.  
El preu de l’entrada general és 
de 9 euros. Tots dos comissa-
ris expliquen que esperen 
que, amb la contribució 
d’aquest projecte, «a través 
de l’art, la societat continuem 
aprenent a reclamar els nos-
tres drets humans, a viure les 
nostres vides amb orgull i a 
respectar, valorar i promou-
re que altres ho facin». 
● PURI CARO

EXPOSICIÓ
El MEAM analitza en clau LGTBI+ obres del seu 
fons artístic pel 50 aniversari dels fets de Stonewall
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LGTBI+

@NEM-HI

Minipop. Del 31 al 2 de maig, el Passeig 
de les Palmeres de Tarragona s’omplirà 
de música, teatre i tallers per a totes les 
edats. Quimi Portet, Carlos Sadness i El 
Petit de Cal Eril seran les estrelles de la 
novena edició del festival. Enguany, el 
certamen oferirà dos concerts més que 
l’any passat i dedicarà una atenció es-
pecial a la poesia. Com és habitual, 
l’oferta musical del Minipop es comple-
mentarà amb tallers creatius, zones de 
descans i  oferta gastronòmica. 

FESTIVAL  
DE MÚSICA 

Proposta: Minipop.   

On:  Passeig de les 
Palmeres de 
Tarragona. 

Quan: Del 31 de maig 
al 2 de juny. 

Preu: 15€. 

Pàgina web: 
minipop.cat.

‘LES BUGADERES: 
EINES I OFICI’ 

Proposta: Exposició. 

On: Museu d’Història 
de Catalunya 

(MHCAT). 

Quan: Durant dos 
mesos. 

Preu: Gratuït. 

Pàgina web: 
mhcat.cat.

NO TAN 
PETITS GRANS

FESTA 
SOLIDÀRIA 

Proposta: Un Dia  
de Nassos.  

On: Plaça dels somnis 
del Tibidabo. 

Quan: 1 i 2 de juny. 

Pàgina web: 
pallapupas.org.

PETITS

‘Les bugaderes: eines i ofici’. El Museu 
d’Història de Catalunya presenta un 
conjunt d’objectes propis de l’ofici de 
bugadera, procedents de la població de 
Perafita (Osona). El conjunt contribueix 
a donar rellevància a aquesta tasca i a 
valorar-la com a patrimoni etnològic i 
històric, i dona visibilitat a totes les do-
nes que, al llarg de la història, han dut a 
terme la dura tasca de rentar la roba. 
Una feina social, necessària per a la vi-
da,  però molt poc valorada.

 Un Dia de Nassos. L’associació Palla-
pupas organitza la desena edició del 
Dia de Nassos els propers 1 i 2 de juny. 
Durant aquest cap de setmana,  qua-
tre parcs temàtics de Catalunya i An-
dorra (Tibidabo, Catalunya en Minia-
tura, Granja d’Aventura Park i Natur-
landia) participen oferint entrades a 
meitat de preu. Per celebrar els 10 
anys, els Pallapupas fan una festa 
d’aniversari al Tibidabo on es riurà de 
valent en una xocolatada popular. 
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29 DE MAIG-5 DE JUNY:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 29 

MOSTRA 

ISAKI LACUESTA  
L’Arts Santa Mònica 
(CASM) posa en relleu 
mitjançant una exhibició la 
faceta com a videoartista 
del cineasta gironí Isaki 
Lacuesta. Presenta quatre 
instal·lacions, una d’elles 
inèdites, dins Les imatges 
eco. BARCELONA.  
Fins al 15 de setembre.  

artssantamonica.gencat.cat. 

DIJOUS 30 

CONCERTS 

PRIMAVERA SOUND DE 
JOVES DIVES FEMENINES 
El festival independent per 
excel·lència de Barcelona 
sorprèn enguany amb 
caps de cartell femenines 
com Miley Cyrus o Janelle 
Monáe o Carly Rae 
Jepsen. BARCELONA. Parc del 

Fòrum. Fins al disssabte 1 de juny. 

Tota la informació al web  

primaverasound.com.  

DIVENDRES 31 

ACTIVITAT 

SUPERNIT A LES  
BIBLIOTEQUES 
Segona edició a tot 
Catalunya d’aquesta 
activitat multitudinària de 
foment de la lectura i de 
les biblioteques públiques. 
DIFERENTS POBLACIONS.  
Tota la informació a  

biblioteques.gencat.cat. 

DISSABTE 1 

CONCERT 
RAMMSTEIN 
 
Única actuació de la banda 
alemanya de metal a 
l’Estat dins de la seva gira 
europea de grans recintes 

iniciada al novembre. 
CORNELLÀ. RCDE Stadium. A les 

22 hores. Localitats esgotades. 

doctormusic.com. 

DIUMENGE 2 

CELEBRACIÓ 

TAMBORINADA 2019 
42 edició de la gran festa 
familiar i gratuïta de La 
Tamborinada al Parc de la 
Ciutadella. BARCELONA. Parc 

de  la Ciutadella. De les 11 a les 19 

hores. Gratis. fundaciolaroda.cat. 

DILLUNS 3 

CINEMA 

BCN SPORTS FILM FEST 
Desena edició del festival 
amb 85 pel·lícules entre 
documentals, ficció o 
animació. Enguany compta 
amb 9 seus. BARCELONA. 
Fins al dia 9. bcnsportsfilm.org. 
 
DIMARTS 4 

ESCENA 
VICTORIA SZPUNBERG 
La Beckett recupera l’obra 

La marca preferida de las 
hermanas Clausman. 
BARCELONA. salabeckett.cat. 
 
DIMECRES 5 

CONCERT 

CARLA BRUNI AL 
FESTIVAL JARDINS DE 
PEDRALBES 
La cantant italo-francesa 
presenta el disc French  
Touch per obrir el festival.  
BARCELONA. Més informació: 

festivalpedralbes.com.

DIABLES DE LES CORTS 
Dissabte 1 de juny.Des de 
les 12.00h. Casc Antic de 
@BCN_LesCorts (Metro 
L3 #lescorts).Trobada de 
Diablesses i Diables de 

Les Corts - El Correfoc 
de #diablesdelescorts25. 
25 anys, 25 colles.. 700 
diablesses i diables! I 
amb els concerts de 
#sybarites i 

@lamulatacat 
@DiablesLesCorts 
SORTIDA DE NETEJA  
En el marc de la 
@SetmanaNatura, la 
Coordinadora, juntament 

amb els agrupaments 
escoltes de Sant Celoni 
i Granollers, hem 
organitzat una sortida de 
neteja de la riera de 
Pertegàs. Dissabte 1 de 

juny a les 10h. Jardins de 
la Rectoria Vella (Sant 
Celoni) Us hi afegiu??  
@csmontseny 
DIA INTERNACIONAL  
DEL JOC A RIPOLLET 

1 de Juny celebrem el 
#DiaInternacionalDelJoc 
a #Ripollet La tecnologia 
pot ser divertida!!! 11.00 a 
13.30 hores. Plaça del 
Molí @RipoLab

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

La faceta de videoartista del cineasta gironí Isaki 
Lacuesta es visiona al CASM, dalt a l’esquerra. A sota,  la 
banda Rammstein. Sobre aquestes línies, Janelle Monáe, 
que actua al festival Primavera Sound 2019, i dalt, a la 
dreta, film del BCN Sports Film Fest.  
FOTOS: ARXIU / SPORTS FILM FEST / CASM 

ARTS VISUALS 

INUNDART
GIRONA.  La mostra d’arts 
visuals se celebra a Girona del 
31 de maig al 2 de juny amb 
cinc recorreguts sensitius, un 
d’ells oferit per cinc joves 
menors estrangers no 
acompanyats (menas). Es 
presenten unes 40 propostes 
amb 15 exposicions en edificis 
públics i amb una desena 
d’accions artístiques al carrer. 
GIRONA. Fins al 2 de juny.  
Més informació:  inundart.org.
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