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Senet de Barravés, un poble pirenaic a 1.340 metres d’altitud, és el punt 
de partida d’un munt de rutes que formen la Xarxa de Camins Vius, la 
qual recupera els camins històrics del Parc Natural d’Aigüestortes

L’Esbornada, cicatriu a la 
muntanya causada per un 

despreniment de roques . FOTO: 
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Anem fins al municipi de Vila-
ller, a l’Alta Ribagorça, per visi-
tar el poblet de Senet de Barra-
vés, a 1.340 metres d’altitud i 
a la confluència de la Nogue-
ra Ribagorçana amb el barranc 
de la Baixada. Hi arribarem 
en cotxe per la carretera N-230, 
de Lleida a Vielha, trencant per 
una pista rural asfaltada.  

Hem vingut fins a Senet per 
recórrer alguns dels camins 
que antigament connectaven 
les diferents poblacions i que 
actualment formen la xarxa de 
Camins Vius, una iniciativa 
que recupera, senyalitza i con-
serva els camins històrics de 
l’entorn del Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant 
Maurici.  De fet, aquí a Senet hi 
ha el centre d’informació del 

Parc Nacional, un bon punt per 
informar-nos de les activitats 
que s’hi poden fer. 

SENET 
UN PASSEIG PEL POBLE. Abans 
de començar, però, fem una 
volta per aquest poble del Piri-
neu a pocs quilòmetres de la 
boca sud del túnel de Vielha i 
amb una bonica església 
romànica dels segles XI-XII, de-
dicada a Santa Cecília. Senet ja 
apareix documentat l’any 1118 
i a l’Edat Mitjana formava part 
de la vall Super Salientis –per 
damunt del salt d’aigua–, que 
fou donada al monestir de 
Sant Andreu de Barravés l’any 
1085 pel rei aragonès Sanç Ra-
mírez. Al segle XIII, els bisbes 
de Lleida es van convertir en 
els amos de la vall de Barravés, 

i la població va passar a mans 
lleidatanes.  

Val la pena anar-hi pels volts 
de Sant Joan que és quan se ce-
lebra la festa major de la lo-
calitat i es fa el tradicional des-
cens de les falles des de les 
muntanyes, la nit del 23 de 
juny. En qualsevol cas, gaudi-
rem d’uns paratges espectacu-
lars d’alta muntanya, amb bos-
cos de pins negres i prats on 
pasturen les vaques brunes del 
Pirineu i les ovelles. 

Des de Senet hi ha nombro-
sos camins que creuen la vall 
de Barravés, definida perfecta-
ment pel riu Noguera Riba-
gorçana i limitada per les 
capçaleres de Molières i Co-
nangles fins a l’aiguabarreig 
amb la Noguera de Tor, més 
amunt del Pont de Suert. Al se-
gle XI aquesta vall ja tenia el 

UN RECORREGUT 
PELS CAMINS DE LA 
VALL DE BARRAVÉS
Des del poble de Senet voltem per 
senders mil·lenaris que ens recorden 
la història i la cultura dels Pirineus  

EN RUTA
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nom de Barravés i sembla que 
volia dir la boca o la gola de la 
vall, en referència a l’estretor 
dels seus vessants a partir del 
poble de Forcat.  

FINS AL SALTO 
PASSANT PER L’ESBORNADA. 
Una de les opcions per conèi-
xer els paisatges que envolten 
Senet és fer una ruta molt cur-
ta, de només una hora –anar i 
tornar– que va de Senet al Sal-
to, passant per l’Esbornada. És 
un itinerari que forma part 
d’un tram de camí adaptat per 
a invidents amb cartells inter-
pretatius. S’accedeix al camí 
des del centre d’informació del 
Parc Nacional i té molt poc des-
nivell, uns 130 metres. Des del 
centre d’informació hem de se-
guir el carrer del Port que ens 

condueix a la plaça del poble 
i agafar un camí que passa pel 
Pilaret de Sant Sebastià, una 
petita estructura de pedra amb 
la imatge del sant. Hem de se-
guir el camí fins als peus de 
l’Esbornada, una cicatriu es-
pectacular que hi ha enmig 
de la muntanya, provocada per 
un despreniment de roques 
que hi va haver durant un fort 
episodi de pluges el 1963. 
L’allau, que va moure al voltant 
d’un milió de metres cúbics de 
materials, va permetre desco-
brir part d’una glacera del 
Pleistocè superior que tenia un 
gruix de gel de més de 500 me-
tres. Als peus de l’Esbornada 
i durant uns metres hi troba-
rem grans blocs de pedra a 
banda i banda que haurem de 
travessar per accedir al camí 
vell de Vilaller que ens portarà 

al Salto, una llarga i fina casca-
da d’aigua que rellisca per la 
pedra, envoltada de pins i amb 
un petit mirador amb barana.   

FINS AL PORT 
DE GELADA. Un segon itine-
rari, una mica més llarg, és el 
que ens porta de Senet a la ca-
bana d’Artigalonga i d’allà al 
Port de Gelada. Són unes tres 
hores d’anada amb un desni-
vell de 700 metres que ens per-
meten conèixer els paisatges 
d’alta muntanya colgats per la 
neu durant tot l’hivern, per 
això és una ruta que ens reco-
manen fer del maig al novem-
bre. Com l’anterior, s’hi acce-
deix des del centre d’informa-
ció del Parc a Senet i la primera 
part de la ruta coincideix amb 
la de la Fauna de Senet, que 

està molt ben senyalitzada 
amb plafons explicatius i que 
recorre el lateral de la mun-
tanya, seguint el vell camí del 
port de Gelada. Ens hi troba-
rem antics conreus de prats de 
dall amb marges i petits murs 
de pedra seca i, al capdamunt 
de la pujada, arribarem a una 
zona de prats subalpins on, si 
estem atents, podrem veure 
mandrejar algun isard o sor-
prendre un cabirol.  

Un cop arribem al port de 
la Gelada i si encara ens que-
den ganes de caminar, podem 
arribar fins a la vall de Boí per 
dos camins, el que porta al po-
ble de Barruera, passant pel 
costat de l’ermita de Sant Sal-
vador; o cap al poble d’Erill 
la Vall, per la collada de Bas-
co. Si ens decidim per Barrue-
ra, podem passejar pel carrer 

Major, que forma part de l’an-
tic camí que acabem de recó-
rrer, i visitar  l’església romàni-
ca, dedicada a Sant Feliu, da-
ta dels segles XI i XII, i que va 
ser declarada per la Unesco 
Patrimoni de la Humanitat 
l’any 2000 com tot el conjunt 
romàtic de la Vall de Boí. De 
fet, si optem per anar fins a 
Erill la Vall, també hi troba-
rem una magnífica església 
romànica, en aquest cas, dedi-
cada a Santa Eulàlia.  

Aquestes dues rutes formen 
part de la xarxa Camins Vius, 
que transcorre per l’Alta Ri-
bagorça, la Val d’Aran, el Pa-
llars Sobirà i el Pallars Jussà, 
conformant un recorregut de 
238 kilòmetres per gaudir de la 
natura i la història d’aquest te-
rritori. Des de l’any 2001 Ca-
mins Vius treballa per reha-

ESPAI D’INTERPRETACIÓ 

A Erill la Vall hi ha el 
Centre del Romànic de  
la Vall de Boí, un espai 
d’interpretació que ens 
dóna les claus inicials 
per conèixer i entendre 
el conjunt d’esglésies 
romàniques de la vall. 
També ofereixen visites 
guiades a diferents 
esglésies.  

� � � 

VILALLER   
Visitar el poble de Vilaller 
és un viatge cap al 
passat medieval d’aquest 
territori, amb diferents 
elements destacables  
i sorprenents com les 
restes de muralla amb 
arcades i torre medieval, 
la presó més antiga  
de Lleida (s. XVII), una 
arcada  del pont vell de 
pedra (s. XVII) i l’església 
neoclàssica (S. XVIII). El  
16 de juny s’hi fa una 
espectacular Baixada  
de Falles. 

� � � 

AIGÜES TERMALS   
Si després de la caminada 
volem descansar i gaudir 
de les aigües termals,  
a l’estació termal i de 
muntanya de Caldes de 
Boí ens podrem deixar 
mimar envoltats d’aigües 
amb virtuts curatives i 
relaxants que brollen de 
trenta-set fonts entre els  
4 i els 56 graus i d’un 
paisatge de gran bellesa 
espectacular.  

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, a dalt, el 
poble de Senet. A l’esquerra, un 
dels senyals que indiquen els 
camins, amb el Port de Gelada 
al fons. A la dreta, un 
abeurador pel bestiar. En 
aquesta pàgina, seguint el 
sentit de les agulles del 
rellotge, la cabana 
d’Artigalonga; vistes des del 
Port de Gelada i la pujada al 
port. FOTOS: ARXIU DEL PARC NACIONAL 

D’AIGÜESTOTES I ESTANY DE SANT MAURICI 

bilitar i conservar aquesta xar-
xa de senders locals, molts dels 
quals tenen més de 1.000 anys 
d’història. Són camins de fe-
rradura que travessen una de-
sena de ports de muntanya i 
que ens parlen d’històries de 
cavalleries, de mercaders, ban-
dolers i de músics, que durant 
segles van utilitzar-los per 
anar d’una vall a l’altra del Pi-
rineu. Personatges de llegen-
da, alguns, que encara recor-
den els padrins dels pobles.  

A la Vall de Barravés encara 
hi ha cinc itineraris més per re-
córrer a peu i que ens perme-
ten conèixer llocs tan idíl·lics 
com el Refugi de Conangles, 
l’embassament de Baserca, la 
cabana de Fenerui o el preciós 
estany de Besiberri, envoltat 
de muntanyes i del verd dels 
pins.
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UUna botiga  

La dissenyado- 
ra MMaria Roch 
presenta avui 
el seu nou 
punt de venda 
al barri de 
Gràcia (al 
carrer Santa 
Teresa) amb 
una festa 
d’inauguració 
per conèixer la 
botiga i les 
peces de la 
nova 
col·lecció. 
Vestits 
vaporosos, 
bruses amb 
moviment i 
pantalons 
suaus de 
colors vibrants 
i teixits 
agradables al 
tacte. Un fons 
d’armari amb 
caràcter 
format per 
peces 
femenines i 
atemporals, 
ideals per les 
ocasions 
especials. 
    � � �

AL DENTE Per Maria Almenar

EL BANY MÉS VERD
La moda de bany dona un gir cap a la sostenibilitat amb marques de 
confecció artesanal que aposten pel reciclatge de teixits i materials, i 
compten amb un procés de producció local i responsable amb les 
persones i el medi ambient. Tot això, sense oblidar el disseny que és 
estètic i afavoridor. Aquestes són algunes firmes nascudes a Barcelona 
que abanderen la moda eco a l’aigua. 

«Utilitzem teixits eco de niló 
regenerat a partir de xarxes 
de pesca i residus rescatats 
del mar» 

Andrea Salinas, dissenyadora de 
Now Then

BOHODOT. Més enllà dels llaços fami-
liars, Peque de Fortuny i Cristina Torras 
(mare i filla) comparteixen un projecte 
emprenedor. Bohodot va néixer l’any 
2012 amb l’objectiu de crear una firma 
de moda de bany que aposti per la pro-
ducció local en la seva totalitat. 
«Creiem que per crear un bon producte 
no cal fabricar fora», explica la Cristina. 
El seu compromís amb la sostenibilitat 
també passa per utilitzar teixits, tints i 
materials amb certificats ecològics que 
respecten el medi ambient. Pel que fa el 

ÉS 
TENDÈNCIA!

NOW THEN és l’aposta sostenible de la 
seva creadora, Andrea Salinas: «Neces-
sitava un canvi com a dissenyadora per 
allunyar-me de la moda de consum 
ràpid», recorda dels seus inicis. La firma 
s’inspira en l’oceà i aquest està present 
en la creativitat de cada col·lecció a tra-
vés de les fotos de campanya i també en 
la producció: «Utilitzem teixits eco de 
niló regenerat a partir de xarxes de pes-
ca i residus rescatats del mar», explica. 
Totes les peces resisteixen al clor, el 
salnitre i el sol, sense abandonar el 

CAMILA CTG. L’artista i dissenyadora 
Camila Carles-Tolrá Galofré va crear l’any 
2013 la seva firma homònima per copsar 
en un mateix segell els conceptes que 
ella buscava en una marca: que fos local, 
sostenible i de tirades molt curtes i limita-
des. I així va sorgir Camila CTG on tot el 
seu procés té en compte les persones i el 
medi ambient. «En ocasions aprofitem 
molts teixits que es rescaten de fàbri-
ques per donar-li una segona vida, sem-
pre prioritzant la qualitat», diu. Els seus 
biquinis i banyadors aposten pel color i 
barregen diversos teixits i textures amb 

ALL SISTERS no tindria sentit sense la 
cultura del surf i l’oceà que representen 
una manera de connectar emocional-
ment amb el planeta. «Existeix un vincle 
molt fort entre el poder transformador de 
la naturalesa i les dones», diu la seva fun-
dadora, Patricia Caballero, juntament 
amb Alba Bisbal. La firma de bany soste-
nible utilitza només teixits reciclats de 
qualitat, que procedeixen d’Itàlia, per ela-
borar cada peça. «També garantim que 
s’han fabricat en instal·lacions respec-
tuoses amb el medi ambient i en entorns 
de treball socialment responsables», afe-

A
N

 L
E

geix la Patricia. El disseny salta a la vista: 
tots els models son blancs i negres de lí-
nies minimalistes, influenciades per 
l’estètica esportiva. Entre els reptes fu-
turs: guanyar pes al mercat internacional. 
De moment, Victoria’s Secret les ha fitxat. 

un resultat eclèctic. Pràcticament no hi 
ha dos models iguals. La firma també 
dissenya col·leccions de roba interior que 
mantenen el mateix esperit. 

disseny, Bohodot aposta per una línia 
de biquinis juvenil d’estil bohemi amb 
detalls molt femenins. Recentment, la 
firma ha inaugurat la seva primera boti-
ga física a Barcelona.

disseny. «Aquest ha de ser atractiu, de 
qualitat i a un preu just», conclou. Now 
Then continua la seva estratègia d’ex-
pansió per Europa i els Estats Units.
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CAFETERIES

Bombons artesans  
El bon cafè continua obrint-se camí a la 
ciutat de Barcelona i toca assenyalar un 
nou punt en el mapa dels amants del cafè 
d’especialitat: Ruma’s. Situat en ple centre 
(Balmes amb Ronda Universitat), aquest 
petit local ofereix cafè per emportar o 
prendre allà mateix acompanyat d’ex-
cel·lents bombons artesans que la mateixa 
Ruma, responsable de la cafeteria, elabora 
a partir de xocolates de Colòmbia i Bèlgica. 
Cafès de diferents orígens torrats a Barce-
lona i el bon treball de les baristes és la 
clau d’un dels millors cafès de la ciutat. Un 
consell: si anem amb temps, val la pena 
gaudir del procés d’elaboració d’un V60. 
Obre cada dia de la setmana des de les set 
del matí, fins i tot diumenges.  
Més informació: rumas.coffee   

TAST A LA RAMBLA

AGENDA

40 establiments surten al carrer 
Del 6 al 10 de juny la millor gastronomia tor-
na a donar-se cita a La Rambla. Arriba la si-
sena edició d’una de les cites més populars 
de la ciutat que, a més, en aquesta ocasió 
estira la seva durada aprofitant el dilluns 
festiu. En total, 40 establiments oferiran els 
seus plats en les diferents àrees de degus-
tació: cuina d’autor, cuina tradicional, tapes 
i platets, pastisseria i, un nou espai de cuina 
metropolitana amb restaurants de fora de 
Barcelona. També hi haurà un vessant soli-
dari amb el Casal dels Infants del Raval i 
l’aposta per la sostenibilitat de la mà de Re-
menja’mmm, un projecte per a evitar el de-
saprofitament d’aliments. Una excel·lent 
ocasió per a recuperar La Rambla per a la 
ciutat i omplir-la de la millor gastronomia. 
Més informació: tastalarambla.cat

SENSE 
LLIGAMS

SINTONIA 

Proposta: Bona 
cuina per a gaudir 
sense horaris ni 
presses en ple 

centre. 

Adreça: Rosselló, 
249. 

Telèfon: 934 15 88 
94. 

Pàgina web: 
restaurantesinto-

nia.com. 

Preu mitjà: 40 €.  

És una de les obertures més sonades de 
l’Eixample de Barcelona. I motius no falten. 
Situat a l’hotel Gallery, Sintonia és el nou 
projecte del xef Pablo Tomás després de 
passar per llocs tan emblemàtics com El 
Bulli, Arzak o Via Veneto, entre altres. Ara 
pren les regnes d’una cuina tan bona com 
difícil de classificar i on els clàssics –l’stea-
ktartar elaborat al moment i al gust del co-
mensal apunta maneres per a ser dels 
millors de la ciutat– conviuen amb propos-

tes més creatives, com 
una amanida russa re-
convertida, gràcies a una 
espècie de causa de Li-
ma, en un braç de gitano 

rus. La filosofia és molt senzilla: adaptar-
se al temps disponible del comensal i el 
que li vingui de gust en qualsevol moment 
del dia. Ve de gust anar sense presses i 
aprofitar-se de la promesa del lloc: aquí no 
es doblen torns de menjar o sopar, així que 
ningú et ficarà pressa. S’agraeix, la ve-
ritat. Patricia Pacho s’ocupa de la sala i 
de guiar-nos per una carta de vins amb 
més de 100 referències i on prevalen els 
petits cellers.  

Sintonia compta amb un espai 
elegant i acollidor on es pot 

picar, compartir plats o gaudir 
de propostes més contundents

TASTETS
MENÚ I SOBRE-
TAULA. Amb 
horari de cuina 
ininterromput de 
10.30 fins a les 
23.30, Sintonia 
proposa una 
enginyosa fórmula 
de migdia: Sumant 
5 euros al preu de 
la carta de 
qualsevol plat, 
ofereixen un menú 
amb entrant, 
postres i begudes. I 
si tenim més 
temps, el menú 
degustació per a 
compartir per 39 
euros. Ull també a 
la proposta de 
còctels de Sintonia 
Scotch Bar. 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

RUMA’S, CAFÈ I XOCOLATA

75 ANYS

El millor producte, estovalles blanques i 
cambrers d’aquests amb ofici que saben el 
que es fan. No és molt demanar, però 
trobar aquesta combinació a Barcelona és 
una raresa reservada a uns pocs clàssics. 
Per això sempre val la pena tornar a ells, i 
més si és per a festejar els 75 anys de 
Carballeira. Presumeix de ser una de les 
primeres marisqueries de nivell de la ciutat 
i així s’ha mantingut fins avui. Fidel al seu 
taulell amb les peces fresques, a la 
decoració marinera i a les fotos de 
Leopoldo Pomés que embelleixen el lloc. 
Una mica de polp per a començar, uns 
mariscos al centre per a compartir 
–impecable punt de cocció i planxa a partir 
d’un gran producte– ens condueixen a un 
dels dubtes recurrents d’aquesta casa que 
exerceix de pont entre Galícia i Barcelona: 
Un peix a la graella o un dels arrossos? Que 
tots els dilemes siguin com aquest, 
pensem mentre anem a buscar l’excel·lent 
rèmol que treballen aquí. I de postre, les 
orelles de frare batejades amb unes 
gotetes d’anís sec, per retre homenatge a 
un altre dels clàssics de la carta. Brindem 
per 75 anys més de Carballeira.    

CARBALLEIRA 

Proposta: Un clàssic 
de la ciutat que ha 

sabut mantenir-se com 
a referent de peixos.  

Adreça: Reina Cristina, 
3. 

Telèfon: 933 10 10 06. 

Pàgina web: 
carballeira.com. 

Preu mitjà: 50-60 €. 
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FESTIVAL 
JARDINS DE 
PEDRALBES 

Proposta:  
Més dues esperades 
actuacions al Palau 
Sant Jordi i el RCDE 

Stadium. 

On:  Dies 5, 7 i 8 de 
juny. 

Quan: Palau Reial de 
Pedralbes, Palau 

Sant Jordi i RCDE 
Stadium de Cornellà. 

L’ex top model i ara cantant 
d’èxit Carla Bruni inaugura  la 
nova edició del Festival de 
Pedralbes de Barcelona, una 
de les principals cites de l’es-
tiu amb la música en directe i 
a l’aire lliure que se celebren 
a Barcelona. Avui dimecres, la 
francoitaliana obre aquest 
certamen amb un repàs al seu 
darrer treball discogràfic, 
French Touch, on versiona te-
mes d’artistes com Depeche 
Mode, Lou Reed, ABBA, The 
Rolling Stones o AC/DC (avui 
dimecres; 22 hores; de 28 a 78 
euros; festivalpedralbes.com).  

Un altre dels grans noms de 
la música internacional, el del 
britànic Ed Sheeran (Regne 
Unit, 1991), protagonitza 
l’agenda de concerts barce-
lonina de la primera setma-
na del mes de juny. Toca el 
pròxim divendres 7 de juny al 
Palau Sant Jordi en el qual 
serà, sens dubte, un dels con-
certs més importants de l’any 
a la capital catalana.  

L’artista va guanyar el pas-
sat mes de març un Premi 
Grammy pel seu tercer disc, 
Divide, amb èxits com Sha-
pe of You, Galway Girl o Per-
fect. Sheeran va publicar el 
seu primer treball l’any 2011 
i el va anomenar Plus, i en va 
vendre més de 10 milions de 
còpies a tot el món (diven-
dres dia 7; Palau Sant Jordi; 21 
hores; localitats exhaurides; 
palausantjordi.cat).  

Alejandro Sanz va iniciar a 
Sevilla la seva gira estiuen-
ca per grans recintes LaGira 
para todos, amb la que pre-
senta el seu nou treball, #El-
Disco, amb una desena de te-
mes i les col·laboracions de 
Camila Cabello a la cançó Mi 
Persona Favorita, Nicky Jam 
a Back In The City, Residente 
a Los Lugares i la cantauto-
ra catalana Judit Nedder-
mann a Este segundo.  

Dissabte, l’artista madrileny 
d’origen andalús (1968) ac-
tuarà al RCDE Stadium de 
Cornellà de Llobregat, amb 
les localitats esgotades. 
Aquest tour per cinc ciutats 
espanyoles serà l’avantsala 

de la seva gira americana. 
Sanz sempre ha presumit 
dels seus orígens del sud, i en 
el seu darrer enregistrament 
ho ha volgut plasmar en el te-
ma Te canto un son, que a 
l’estadi del Betis a la ciutat de 
Sevilla va interpretar acom-
panyat per l’artista i amic 
seus Antonio Carmona de la 
banda Ketama.  

Una de les estrofes del te-
ma diu:  «Cuba en l’ànima, 
Miami al cor, sóc un flamen-
quito a L’Havana, sóc de Ca-
dis i et canto un son» (Dissab-
te 8 de juny; a les 22 hores; 
RCDE Stadium; entrades es-
gotades; alejandrosanz.com). 
● PURI CARO

MÚSICA
La temporada d’actuacions estivals arrenca  
amb Ed Sheeran, Carla Bruni i Alejandro Sanz
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ESTIU DE CONCERTS I FESTIVALS

@NEM-HI

Inauguració. El certamen internacional 
de cinema gai i lesbià de Barcelona ence-
ta dijous dia 6 la seva 24a edició amb la 
cinta Kanarie. Ambientada en la Sud-àfri-
ca de l’any 1985, en un context d’apar-
theid, religió i guerra, segueix els passos 
del cor religiós i l’orquestra de la Força de 
Defensa Sud-africana durant una gira de 
Los Canarios. Un dels seus components, 
en Johan Niemand, es sentirà atret per 
un dels seus companys, el que el portarà 
a enfrontar-se amb els seus superiors.

MOSTRA  
FIRE!! 

Proposta: 24a Mostra 
Internacional de 

Cinema Gai i Lesbià.   

On:  Del 6 al 16 de juny. 

Quan: Institut Francès 
de Barcelona (Moià, 8). 

Preu: 5€. 

Pàgina web: 
mostrafire.com.

LA GRAN 
PANTALLA 

Proposta: Festival  
de Cinema de la  

Gent Gran. 

On: Cinemes Girona 
(Girona, 175). 

Quan: Del 6 al 9 de 
juny. 

Preu: Gratuït. 

Pàgina web: 
lagranpantallafesti-

val.elparlante.es.

NO TAN 
PETITS GRANS

GRA DIADA 
CASTELLERA 

Proposta: Castellers 
de Barcelona i Xiquets 

de Valls. 

On: Plaça de Sant 
Jaume. 

Quan: Dissabte 8 de 
juny a les 18 hores. 

Pàgina web: 
castellersdebarcelo-

na.cat.

PETITS

Del 6 al 9 de juny, Barcelona estrena un 
nou certamen cultural als Cinemes Giro-
na. El primer Festival Internacional de Ci-
nema de la Gent Gran ret homenatge a 
l’actriu Montserrat Carulla atorgant-li el 
Premi Honorífic a la Trajectòria La GRAN 
Pantalla 2019.  El film inaugural és Muchos 
hijos, un mono y un castillo, documental 
de Gustavo Salmerón, Goya 2018 a la Mi-
llor Pel·lícula Documental. També es pro-
jectaran films com el japonès Una paste-
lería en Tokio, del 2015 (foto superior).

50 anys dels Castellers de Barcelona. 
El dia 8 de juny de l’any 1969, els Cas-
tellers de Barcelona van fer un pilar de 
quatre en una exhibició al Vendrell, va 
ser el primer castell d’una colla que 
enguany celebra el seu 50è aniversari 
amb una gran Diada Castellera, dis-
sabte a la plaça Sant Jaume amb la 
participació dels Xiquets de Valls. La 
festa continuarà després als Jardins 
del Clot de la Mel amb concerts  
oberts a tothom. 
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5-12 DE JUNY:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 5 

MOSTRA 

ANTONI FABRÉS 
El MNAC permet descobrir 
en una mostra al gran 
retratista i dibuixant 
Antoni Fabrés (Barcelona, 
1854-Roma, 1938), un 
virtuós al marge dels 
corrents de la seva època. 
Almenys 105 de les 145 
obres del seu llegat, 
dipositat al museu i ara en 
exposició, han estat 
restaurades en els darrers 
cinc anys. BARCELONA.  
museunacional.cat. 

DIJOUS 6 

ESCENA 

L’ESFONDRAMENT  
DE LA CASA USHER’ 
L’Escenari Brossa estrena 
aquesta obra estrenada al 
Teatre Eòlia amb drama-
túrgia i direcció de Pablo 
Ley i protagonitzada per 
l’actriu Núria Bonet. Ley ha 
volgut explicar aquest 
conegut relat d’Edgar Allan 
Poe des del punt de vista 
de Lady Madeline. 
BARCELONA. Fins al 22 de juny. 

escenaribrossa.cat. 

DIVENDRES 7 

FESTIVAL 

DE FOTOGRAFIA  
CONTEMPORÀNIA  
La setena edició del 
festival Revela’t dedicat a 
la fotografia analògica se 
celebra del 7 al 16 de juny a 
Vilassar de Dalt i Barcelo-
na. Exposaran grans autors 
com Bruce Gilden (Mag-
num Photos)  
o Alberto García-Alix. 
BARCEONA I VILASSAR DE 
DALT. Del 7 al 16 de juny. 

fotodng.com. 

DISSABTE 8 

FESTIVAL 
DE CULTURA JAPONESA 
La música japonesa centra 
el setè festival tradicional 
Matsuri al Moll de la Fusta. 
BARCELONA. Dies 8 i 9. Gratis.  

DIUMENGE 9 

CINEMA 

MOSTRA DE FILMS DE 
DONES A LA FILMOTECA 
Aquesta gran panoràmica 
femenina l’obre una cinta 

sobre la primera cineasta 
de la història. BARCELONA.  
Fins al dia 19. filmoteca.cat. 
DILLUNS 10 

CONCERT 

MARIAH CAREY  
La cantant nord-americana 
actua al Festival Jardins de 
Pedralbes. BARCELONA. A les 
22 hores. festivalpedralbes.com. 
 
DIMARTS 11 

ÒPERA 
‘TOSCA’ AL LICEU  

Torna al Liceu el muntatge 
de Paco Azorín de l’òpera 
de Puccini. BARCELONA. Fins 
al 28 de juny. liceubarcelona.cat. 

DIMECRES 12 

SALÓ 
FIRA GRAN 
A DRASSANES 
El saló de les persones 
grans de referència a tot 
Catalunya obre portes del 
12 al 15 de juny a les 
Drassanes. BARCELONA. 
firagran.com.

FONS INDIANS A LLORET 
DE MAR Amb motiu de la 
Setmana Internacional 
dels Arxius, hem 
programat una jornada 
de portes obertes amb 

la visita temàtica: Els 
fons indians al SAMLM. 
La cita és dissabte 8 de 
juny, a les 11 del matí, a 
les dependències de 
l’arxiu, ubicades al carrer 

de Josep Lluhí 24.  
@Arxiu_Lloret 
FIRA DE LA GAMBA DE 
PALAMÓS La sisena 
edició de la Fira de la 
Gamba de #Palamós 

preveu superar els 250 
kg de gamba i els 
22.000 tiquets de l’any 
passat @AjPalamos 
JOCS DE ROL I TAULA 
JORNADA DE JOCS DE 

ROL I TAULA de la mà 
de @Refugio_Satiro. 
Dissabte 11 de juny a la 
Biblioteca #VaporBadia. 
A partir 14 anys i adults. 
Fes una pausa de 

l’estudi i descobreix els 
millors jocs de rol i de 
taula de la mà dels 
experts! 
Accés lliure  
@bibliotequesSBD

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 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, obra del pintor Antoni Fabrés que 
s’exposa al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).  
A sota, Festival Matsuri. Sobre aquestes línies, l’actriu 
Núria Bonet a l’obra L’esfondrament de la Casa Usher de 
l’Escenari Brossa. Dalt, a la dreta, Mostra de Films de 
Dones a la Filmoteca. FOTOS: EFE / ARXIU / FILMOTECA / ESCENARI BROSSA

FESTIVAL 

MUSICAL
AL POBLENOU.  La quarta 
edició del festival de música 
gratuït, urbà, a l’aire lliure i per a 
tots els públics Inaudit se 
celebra als carrers del barri del 
Poblenou el pròxim dissabte 8 
de juny. Es programaran més 
de 30 concerts durant més de 
12 hores entre les 9 del matí i 
les 10 del vespre. BARCELONA. 
Carrers, places i locals del barri  
del Poblenou. Disssabte 8 de juny. 
eixcomercialpoblenou.com.
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