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PELS CAMINS 

DEL RIU GLORIETA
Les aigües que solquen la vall entre Alcover i Mont-ral ens ofereixen 
un dels millors paisatges de l’Alt Camp, als peus de les muntanyes de 
Prades, un refugi de fòssils marins de l’època del Triàsic 

El Niu de l’Àliga és un dels 
espais més bonics que trobem 

en el recorregut de Mas de 
Forès a Mont-ral. FOTO: JOAN ALBERICH 
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Als peus de les muntanyes de 
Prades i a la banda occidental 
de la comarca de l’Alt Camp hi 
trobem Alcover, el punt d’ini-
ci de la ruta d’aquesta setma-
na per la vora del riu Glorieta, 
afluent del Francolí. El reco-
rregut recupera antics camins 
naturals, reconvertits en iti-
neraris de senderisme que 
ens permeten descobrir la 
història de la vall tot visitant 
antics molins, séquies i fonts 
d’aigua.  

D’ALCOVER 
A MONT-RAL. És una passeja-
da per la història i la natura 
que ens ofereix diferents pos-
sibilitats de rutes. La més llar-
ga ens porta d’Alcover a Mont-

ral, passant pel Mas de Forès, 
a mig camí. Són força 
quilòmetres per fer a peu i en 
un dia, si anem amb canalla, 
de manera que podem optar 
per altres rutes alternatives 
que tenen com a inici o destí 
el Mas de Forès. Des d’Alcover 
arribarem al mas per dues 
vies. La primera és el camí as-
faltat d’Alcover a l’Ermita del 
Remei i al Mas de Forès, de 
quatre quilòmetres i de difi-
cultat baixa. Mentre que la se-
gona ens portarà per la vora 
del riu Glorieta; és el camí de 
l’Albiol, de 3,5 quilòmetres, 
que s’agafa des del camí de 
la Font Fresca, a Alcover.  

DOS CAMINS 
DES DEL MAS DE FORÈS. Des 
del Mas de Forès també hi ha 

dues rutes prou interessants 
per fer en direcció a Mont-ral. 
Al mas hi ha una zona d’apar-
cament disponible del 23 de 
juny al 14 de setembre, de 8 
a 19 hores, cada dia  de la set-
mana. Costa 5 euros, tot el 
dia, i 3 euros a partir de les 14. 
El tiquet inclou l’entrada gra-
tuïta per a tota la família o 
grup al Museu d’Alcover 
–amb l’entrada al museu tam-
bé tindrem l’aparcament gra-
tuï–-. Podem fer la ruta circu-
lar del Camí del molí de la 
Glorieta-Central hidroelèctri-
ca, de sis quilòmetres amb un 
desnivell de 110 metres; o el 
Camí de la séquia del molí de 
Forès, també circular i de 2,5 
quilòmetres. En aquest ma-
teix indret es conserven les 
restes de tres molins pape-
rers. Molt a prop del molí de 

D’ALCOVER A 
MONT-RAL PEL  
RIU GLORIETA  
Antics camins naturals ens descobreixen la 
tradició medieval i la indústria paperera en 
un paisatge verd marcat per l’aigua 

EN RUTA



20MINUTOS — OCICAT — Dimecres, 19 de juny  del 2019  3 

Dalt, hi ha la séquia que por-
tava l’aigua a través d’un pe-
tit aqüeducte. És aquí on hi 
ha l’aparcament, un punt 
d’informació i un primer pla-
fó informatiu que indica per 
on començar les rutes. 

La natura ens acompanyarà 
al llarg de tot el camí. La vall 
del riu Glorieta que recorre-
rem és una bona mostra de la 
fauna i la flora que trobem a 
les muntanyes de Prades. És 
un espai natural molt ben 
conservat que té com a eix el 
riu Glorieta, que neix als 
Motllants, una serra calcària 
de les muntanyes de Prades, 
i que desemboca 20 quilòme-
tres després al Francolí, a l’al-
tura del Morell. Aquest riu, tí-
picament mediterrani amb 
cabals baixos durant l’any i 
crescudes puntuals impor-

tants, ha estat testimoni du-
rant segles de la indústria pa-
perera que s’ha desenvolupat 
en aquest indret. L’any 1897 hi 
havia 10 fàbriques de paper 
impulsades per les aigües del 
Glorieta i l’any 1903 es va re-
convertir un antic molí pape-
rer en una central hidroelèc-
trica que va arribar a donar 
servei als pobles d’Alcover i 
La Selva del Camp. La central 
va passar a mans de l’empre-
sa Riegos y Fuerzas del Ebro 
i, més tard, a FECSA. Des 
d’aleshores va deixar de pro-
duir electricitat.  

Una mica més a munt de la 
central, en direcció a Mont-
ral, hi ha la bassa, que s’assen-
ta sobre una petita cinglera 
que forma un mirador espec-
tacular de tota la vall. Des 
d’aquí es poden observar els 

boscos de ribera, els alzinars 
i les pinedes tan caracterís-
tiques de les muntanyes de 
Prades. A banda, si ens hi fi-
xem prou bé, descobrirem 
l’àliga cuabarrada que nidi-
fica a les cingleres i mostra 
el seu vol majestuós a la vall 
del riu Glorieta.  

EL MUSEU 
FÒSSILS MARINS. Ara fa 240 
milions d’anys, tota aquesta 
zona estava coberta per les ai-
gües del Mar Tetis, i a tota la 
vall s’hi ha trobat restes fòs-
sils dels animals que l’habita-
ven. Els podrem conèixer al 
Museu d’Alcover, situat a l’en-
cisadora casa noble ca Batis-
tó, on hi ha una magnífica 
col·lecció de fòssils marins 
del Triàsic. A l’exposició 

Triàsic, explosió de vida, ens 
expliquen com eren les Mun-
tanyes de Prades ara fa 240 
milions d’anys i l’entorn dels 
pobles d’Alcover i Mont-ral 
gràcies a les restes dels ani-
mals marins fossilitzats que 
s’hi han trobat. La seva 
col·lecció de fòssils és una de 
les més completes de Cata-
lunya i una de les més interes-
sants d’Europa per la seva va-
rietat. Hi coneixerem un dels 
insectes més antics de Cata-
lunya, també l’Alcoveria bre-
vis –una espècie descoberta 
al jaciment d’Alcover–, i un 
fòssil de medusa gairebé per-
fecte, tota una troballa tenint 
en compte que el 90% del cos 
d’aquests animals està com-
posat d’aigua. El museu tam-
bé exposa un húmer de rino-
ceront del Plistocè (entre 1,67 

milions d’anys i 10.000 anys) 
que es va trobar a les pedreres 
d’Alcover Mont-ral, classificat 
com Rhinoceros etruscus. 

EL POBLE 
D’ALCOVER. No podem mar-
xar d’Alcover sense fer una 
passejada pel poble, on s’han 
trobat vestigis de construc-
cions de l’Imperi Romà, tot i 
que la presència humana en 
aquesta zona és molt anterior, 
com ho demostren les restes 
d’indústria lítica del Paleolí-
tic, que es van trobar al jaci-
ment del Pont de Goi. Però Al-
cover deu el seu nom als po-
bladors musulmans que s’hi 
van instal·lar pels volts del se-
gle XVIII. De fet, van ser ells 
els que van fortificar l’encla-
vament, tot i que actualment 

L’ABADIA 

Una de les èpoques 
daurades d’Alcover va ser 
al segle XVII. D’aquells 
anys podem visitar l’edifici 
conegut com l’Abadia, 
construït per Pere Blai l’any 
1618. Juntament amb Sant 
Cosme, és el darrer 
exponent de l’esplendor 
del Renaixement a Alcover.  

� � � 

CERVESA ARTESANAL   
Si us ve de gust beure una 
bona cervesa podeu tastar 
la que es fa a Alcover, la 
Rosita, totalment artesanal. 
Ja ha traspassat fronteres i 
es troba a més de 14 
països com Austràlia, 
Finlàndia i el Japó.  
 
� � � 

MUSEU DE LA MEL   
Si us agrada el dolç, a 
Alcover hi ha la Casa-
Museu de la mel, on es fan 
tastos i tallers. Us faran 
una visita guiada per 
conèixer una de les 
col·leccions privades més 
importants de Catalunya, i 
per saber-ne més del 
curiós món de les abelles. 
 
� � � 

ESCALADA   
Pels qui us agradi 
l’escalada, a Mont-ral hi ha 
més de 300 vies obertes 
que solquen les parets del 
terme, com el Cingle Serè, 
a sota del poble, la Mola 
Roquerola i la Roca 
Mulnera a Farena.  

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, a 
l’esquerra, el riu Glorieta. A 
dalt, les restes de la central 
hidroelèctrica. A la imatge de 
baix, una bassa a Mas de Forès. 
En aquesta pàgina, en el sentit 
de les agulles del rellotge: uns 
escolars en una activitat al 
Mas de Forès, el gorg del mas, 
les fonts del Glorieta i dues 
fotos del camí vell de Mont-ral. 
FOTOS: JOAN ALBERICH / CARME ROIG / MARIA RIUS / 

JORDI TUTOSAUS 

només queden les runes de 
les torres de guaita que hi van 
construir. El 1127 Ramon Be-
renguer III i Oleguer de Bar-
celona van prendre la ciutat 
i es va començar una repobla-
ció que es va consolidar el 
1166 amb la carta de pobla-
ment atorgada per Alfons el 
Cast.  

Si volem conèixer tota la 
història d’Alcover, podem 
fer la ruta urbana Una pas-
sejada en el temps, que ens 
porta dels del portal medie-
val de la Saura que donava 
accés a tots els qui entraven 
a la vila des de Reus, fins a la 
Font Vella i l’església 
romànica de Santa Maria. 
També podem arribar-nos 
fins al call jueu o a la plaça 
Vella, centre neuràlgic de 
la vila medieval. 
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DISSENY EN 
DIAGONAL 
Últims dies per 
gaudir de les 
activitats de la 
primera edició 
de Disseny en 
Diagonal, una 
iniciativa 
impulsada per 
BCD Barcelona 
Centre de 
Disseny, en 
col·laboració 
amb The 
Creative.Net 
que compta 
amb la 
participació 
d’establiments 
emblemàtics 
d’aquesta 
artèria de 
Barcelona. Són 
12 quilòmetres 
de creativitat 
amb 
exposicions, 
taules rodones, 
rutes, xerrades, 
instal·lacions... 
barcelona-
designweek. 
com. 

             
            � � �

AL DENTE Per Maria Almenar

BOTIGUES AMB ENCANT (II)
Banyadors masculins de disseny, biquinis d’esperit bohemi, roba femenina 
de punt d’aquí amb projecció internacional o una ‘concept store’ amb 
creadors independents de Barcelona i el País Basc. Assabenta’t de les 
darreres botigues que t’ofereix la ciutat!  

«Tenia ganes de reunir en un 
mateix espai a creadors amb 
qui comparteixo valors i una 

manera de consumir més 
conscient, sostenible i local», 

JUDITH LOIDIQUÈ HI HA 
DE NOU?

BASSAL 

La moda de bany autòctona pren força a Barcelona. Una de les firmes que es 
dirigeix en exclusiva a l’home és Bassal. La fórmula del seu èxit recau en la se-
va singular combinació de teixits italians i francesos per crear peces confor-
tables que es dissenyen i es fabriquen al seu taller. Ara, la marca ha llençat 
una col·lecció per a nens d’1 a 10 anys amb originals estampats. La nova 
col·lecció s’exhibeix a la primera botiga de la firma en un espai diàfan dissen-
yat per l’estudi Cirera+Espinet a la zona de Turó Park. C/ Mestre Nicolau, 10. 
bbassalbassal.com. 

BOHODOT 

Bohodot també ha inaugurat recentment la seva primera botiga d’aquesta 
firma de bany barcelonina, creada l’any 2012, i capitanejada per una mare i 
una filla: Peque de Fortuny i Cristina Torras. Un espai de 50 metres quadrats 
que condensa l’essència d’aquesta marca genuïna que aposta per la produc-
ció local amb biquinis i banyadors juvenils d’estil romàntic i bohemi amb de-
talls molt femenins. L’obertura del nou espai representa un gran pas en la se-
va expansió a escala nacional i internacional. En sentirem a parlar...  
C/Laforja, 126. bohodot.es.

CASA LOIDI 

Casa Loidi és el projecte personal de l’emprenedora basca Judith Loidi que 
enguany ha posat tot el cor en obrir una concept store amb marques locals 
i dissenyadors independents que treballen la moda, el disseny i la joieria. 
Tots són de Barcelona i el País Basc: «Tenia ganes de reunir en un mateix es-
pai a creadors amb qui comparteixo valors, una mateixa estètica vintage i 
una manera de consumir més conscient, sostenible i local», explica Loidi. 
Aquesta petita cova d’Alí Babà la trobaràs al barri de Gràcia. C/Torrent de 
l’Olla, 174. lloidi.es.

YERSE 

Yerse ha estrenat la seva segona botiga a la ciutat de Barcelona –la prime-
ra s’ubica al centre comercial l’Illa Diagonal- en una presentació informal 
entre amics i clients. El nou espai manté l’aposta de transmetre els valors de 
la firma femenina de moda de gènere de punt amb un equip de professio-
nals propers disposats a crear una experiència de compra única i diferen-
ciada. Yerse també està present a Madrid, Sabadell, Girona i Zarautz, més 
enllà del miler de punts de venda que té arreu del món. C/ Santaló, 64.  
yerse.com.  
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OASI A LA 
BARCELONETA

BODEGA 
COLIBRÍ 

Proposta: Un oasi de 
bona cuina que fa que 
valgui la pena tornar a 

la Barceloneta.  

Adreça: Passeig de 
Joan de Borbó, 6.  

Telèfon: 93 10 13 62. 

Pàgina web: 
tabernaycafe-

tin.es/bodegamedi-
terraneacolibri.  

Preu mitjà: 20-30 €.  

És una de les zones més castigades 
per un turisme que acaba amb tot, inclo-
sos els bons bars i restaurants, però a 
la Barceloneta alguns resisteixen i uns 
altres fins i tot s’animen amb noves 
aventures. Sergio Gil és un d’ells i la 
Bodega Colibrí un oasi en ple Passeig de 
Joan de Borbó. 
Hereva quant a nom i filosofia de la Co-
librí original del Raval, el nou projecte ti-

ra de carta i pissarra 
del dia on conviuen 
arrossos (estupend el 
Barcelona) amb tapes i 
platets. Croquetes de 

calamarsó, calamars, bombes –estem al 
barri on són típiques, clar– ous tren-
cats… I si la cosa es posa seriosa, un 
arròs per a rematar i llest. Per postres? 
Ull a la llet fregida i al pa amb xocola-
ta, sal i oli. 
A més d’una interessant carta de vins per 
copes o ampolles, destaca l’oferta de 
mitja dotzena de cerveses de barril de 
San Miguel amb una TapStation única 
a la ciutat i varietats com la torrada Bar-
celona o la fresca Portland, entre altres.  

Cuina slow food, sostenibilitat, 
producte de temporada i 

proximitat i una carta amb arrels 
són algunes de les propostes  

TASTETS
GASTROPOLO-
GIA. Darrere 
aquest nom 
s’amaga una cosa 
tan senzilla com 
la ciència del bar. 
Així ho defineix 
el xef Sergio Gil, 
que posa en 
pràctica aquesta 
antropologia de 
barra a Colibrí –i 
la pròxima i molt 
recomanable La 
Peninsular–, amb 
un objectiu: 
atreure el públic 
local i recuperar 
per a Barcelona 
el  passeig Joan 
de Borbó i el 
barri de la 
Barceloneta.  

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

 BRASES AL 
BORN

CALABRASA 

Proposta: Arrossos i 
brases en ple barri del 

Born.  

Adreça: Passeig del 
Born, 27. 

Telèfon: 933 10 07 86. 

Preu mitjà:  
30-35 euros.   

Web:  
calabrasa.com.

SANT JOAN.  

PASTISSERIA 

Les millors coques . És 
part indispensable del 
menú del dia 24, així 
que l’agència Sr y Sra 
Cake ha organitzat la 
primera edició dels 
Premis a la Millor Co-
ca de Sant Joan. La de 
Joaquim Jiménez, de 
la pastisseria Noé 
d’Hostalric, ha estat 
triada com la millor 
coca tradicional de 
fruites, mentre que Oriol Carrió (pastisseria Carrió) ha 
guanyat en la categoria de millor coca de crema i pinyons. 
Finalment Roger Canela (forn Papanbread de Lleida) s’ha 
fet amb el premi a la millor coca creativa. Una llista a la 
qual, aprofitant la proximitat de Sant Joan, ens animem a 
sumar una altra recomanació: la que ha preparat Daniel 
Jordà per a aquest any, amb forma floral i composta per 
bescuits de maduixa, yuzu, ametlla i fruita de la passió. 

GELATS D’AOVE.  

DESPENSA

De Sandro Dessi. Un 
gelat sense lactis però 
cremós? Doncs sí, la sig-
natura de gelats arte-
sans Sandro Desii ho ha 
aconseguit mitjançant 
una tècnica exclusiva 
que utilitza una base d’oli 
d’oliva verge extra, sense 
llet i sense cap altre in-
gredient d’origen animal, 
la qual cosa els conver-
teix en aptes per a ve-
gans. S’empren olives 
verdes de collita prime-
renca que a més de la 
textura aporten les propietats pròpies de l’AOVE (Aceite de Oli-
va Virgen Extra). Però el més important és el resultat i sabor: cre-
mosos i amb una gamma dolça i salada realment deliciosa, amb 
versions com la de cacauets torrats i xocolata amb flor de sal o 
propostes més originals com el gelat de tomaquets, de tòfona 
negra, o gerds i orenga. Més informació: sandrodesii.com. 

Les brases estan de moda. Pot sonar absurd el 2019 
dir que un dels mètodes de cuina més antics torna 
als titulars per a prendre el relleu dels anys mole-
culars, però ara el que es porta és el producte i el foc. 
I ho celebrem. 
I a això juguen precisament a Calabrasa, que des 
del cor del Born abandera brases i tradició cata-
lana amanida moltes vegades amb un toc perso-
nal, com passa amb els musclos a la brasa amb 
vinagreta de maracujà. 
A més de plats per a ‘tapejar’ (les croquetes de mar 
endins i de terra ferma triomfen) l’especialitat de la ca-
sa són els peixos i la carn a la brasa –ull a les peces de 
vaca vella basca–, així com els arrossos al carbó. 
Cuina de masia però al centre de la ciutat, segons 
els responsables d’aquest negoci, que volen atreure 
no només el turista que passeja pel barri i vol quelcom 
amb certa entitat, sinó també al local que moltes 
vegades en aquesta zona se sent una mica perdut a 
l’hora de menjar. 
Carta de vins molt correcta i a les nits cocteleria a 
preus ajustats. I això a la zona sempre s’agraeix. Me-
nú del dia entre setmana a 14,5 euros i a les nits tam-
bé opció de menú tancat a 25 o 30 euros.  
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Un documental sobre la massificació 
turística a Barcelona. Els cinemes Gi-
rona de Barcelona seran divendres l’es-
cenari de l’estrena de City for sale. Es 
tracta d’un documental de Bausan 
Films dirigit per Laura Álvarez que ens 
submergeix en la vida de quatre famí-
lies barcelonines per mostrar-nos com 
el turisme de masses està aniquilant 
l’essència i la bellesa de la ciutat. La 
projecció anirà precedida d’un debat 
sobre aquesta problemàtica. 

‘CITY FOR SALE’ 

Proposta: Documental 
i posterior debat.  

On: Cinemes Girona.  

Quan: Divendres 21 de 
juny a les 18 hores. 

Pàgina web: 
http://www.cityforsale-

film.com.  

L’OU COM BALLA 

Proposta: Una tradició 
per celebrar el Corpus. 

On: Diferents espais.  

Quan: Del 20 al 23 de 
juny. 

Pàgina web: 
http://lameva.barcelo-
na.cat/culturapopu-

lar/es/fiestas-y-tradi-
ciones/festividad-de-

corpus-christi.  

Preu: Gratuït.  

DIA DE LA 
MÚSICA 

Proposta: Actuació 
de l’OBC a la platja i 

triple concert a 
Fabra i Coats. 

On: Platja de Sant 
Sebastià i C/ de Sant 

Adrià, 20. 

Quan: Divendres 21 
de juny a les 21 h. 

Web: auditori.cat i 
ajuntament.barcelo-
na.cat/fabraicoats.

Un any més, el Dia Internacio-
nal de la Música se celebra a 
la platja de Sant Sebastià de 
Barcelona amb el concert gra-
tuït, el pròxim divendres 21 de 
juny a les 21 hores, de l’Orques-
tra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (OBC). 
La formació clàssica instal·larà 
un gran escenari a la sorra per 
oferir un concert per a tots els 
públics sota la batuta del po-
lonès Michal Nesterowicz. En-
guany, el programa inclou pe-
ces tan famoses com Carmen 
de Georges Bizet, Finlandia de 
Jean Sibelius, Caprici espanyol 
de Nikolai Rimsky-Korsakov, 
Dansa macabra de Camille 
Saint-Saëns o Dansa honga- 

 
 
 
 

resa de Johannes Brahms. 
L’OBC inicia tot seguit una gi-
ra al Japó de cinc setmanes. 
Enguany, la festa serà doble 
perquè, a més d’aquesta pro-
posta multitudinària, i que ca-
da any va guanyant adeptes, 
la Fabra i Coats de Sant Andreu 
(carrer de Sant Adrià, 20) ofe-
reix, també divendres que ve, a 
partir de les 21 hores, una nit de 
concerts gratuïts amb les ac-
tuacions de l’artista gallega de 
pop electrònic i experimental 
Aries, la banda Myôboku del 
baixista Òscar Garrobe i la vo-
calista Marina Herlop i els Ran 
Ran Ran, en Ferran Baucells i en 
Jordi Farreras, amb sons folk i 
electrònics i amb un darrer disc 

editat l’any 2018 que porta per 
nom Ran de Mar. Aquests di-
rectes els programa la coope-
rativa de serveis culturals 
l’Afluent, resident a la Fabra i 
Coats, i que també s’encarre-
ga de la programació de la sa-
la Vol. Aquest triple concert for-
ma part del cicle BAM Fabra 
que aquest espai cultural de 
Sant Andreu ofereix durant tot 
l’any basant-se en el festival 
Barcelona Acció Musical de les 
Festes de la Mercè. Aries és el 
projecte en solitari de la can-
tant de Vigo Isa Fernández Re-
viriego. El seu quart disc, editat 
amb La Castanya i el segell 
nord-americà K Records s’ano-
mena Juramento Mantaraya. A 
Garrobe i Herlop els acom-
panyen la nit de divendres en 
directe el bateria Toni Llull i el 
guitarrista Joan Escrivà. 

NO TAN 
PETITS

Dues festes multitudinàries per celebrar el 
Dia de la Música a la platja i a la Fabra i Coats 
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
CONCERT GRATIS A L’AIRE LLIURE DIJOUS A L’AUDI-
TORI. Els Gamelan Penempaan Guntur (Gamelan de la 
forja de trons), el grup estable del Museu de la Música, 
ofereix dijous dia 20 un concert gratuït a l’aire lliure a La 
Llanterna de l’Auditori de Barcelona que serveix com a 
tret de sortida a la jornada de portes obertes al Museu 
de la Música, dijous entre les 18 i les 21 hores i divendres 
21 de juny entre les 10 i les 18 hores.  

L’ESMUC A LA SALA 1 PAU CASALS. Dijous vinent, a la 
sala 1 Pau Casals de l’Auditori, l’Orquestra Simfònica de 
l’ESMUC dirigida per Ernest Martínez Izquierdo farà el 
concert de cloenda del cicle Sampler Sèries 2018-2019. El 
repertori el formen la colossal obra Amériques d’Edgard 
Varèse, Notations 1,2,3 i 4 de Pierre Boulez i l’obra en 
gran format Orion de la compositora finlandesa Kaija 
Saariaho. El concert és gratuït i cal recollir prèviament 
les entrades a les taquilles de l’Auditori (C/ Lepant, 150; 
auditori.cat).

@NEM-HI

‘MALDANINS’ 

Proposta: Cicle de 
cinema per a pares 

amb bebès.    

On: Cinema Maldà 
(Carrer del Pi, 5).  

Quan: Dissabte 8 de 
juny a les 12 hores. 

Pàgina web: 
cinemamalda.com.  

PETITS

Una tradició sense origen clar. El cen-
tre de Barcelona es vesteix de gala per a 
celebrar el Corpus amb la icònica tradició 
de l’ou com balla, que va començar el 1637. 
Consisteix a fer ballar un ou als assorti-
dors de claustres, patis i jardins, que 
s’adornen amb motius florals i cireres. Els 
estudiosos no es posen d’acord sobre 
l’origen de la tradició. Per a alguns és una 
metàfora del cicle de la vida i una referèn-
cia al temps, mentre que per a uns altres 
és un joc d’entreteniment medieval. 

Bebès al Maldà. El cinema Maldà se-
gueix amb el seu cicle familiar per a pares 
i mares amb bebès, Maldanins. La sala 
mai es queda completament a les fos-
ques, el so és més suau que habitual-
ment, ja que si està per sobre dels 45 de-
cibels afecta nens tan petits, i es pot en-
trar el cotxet. A més, abans de cada pro-
jecció hi ha una breu sessió musical per 
als bebès. La pròxima sessió és dissabte. 
El títol de la pel·lícula  és La professora de 
parvulari. 
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PISCINA D’ESTIU A CAN 
ZAM  El dissabte 22 de 
juny s’obre al públic la 
piscina d’estiu del 
Complex Esportiu de Can 
Zam. Tres dies després, 

dimarts 25 de juny, ho 
farà @Torribera .  
gramenet.cat 
#Bondia #Buenosdias 
#SantaColoma 
@grametur 

EXPO SOM MOBILITAT  
Fins al 25 de Juny pots 
visitar l’Exposició de 
@SomMobilitat a la 
Biblioteca M. Aurèlia 
Capmany de Ciutat 

Cooperativa a  
#SantBoi! Descobrim 
@SomMobSantBoi barri 
a barri i aconseguim una 
#mobilitatsostenible a 
#SantBoi @SomMobSantBoi 

DANSÀNEU AL PIRINEU  
Dansàneu 25-30 de juny. 
Festival de Cultures del 
Pirineu. Amb Sol Picó, 
Marco Mezquida, Carles 
Marigó, Lídia Pujol, Lídia 

Pujol, Júlia Farrero, Alidé 
Sans, Laia Santanach i 
molts més! Viu les Valls 
d’Àneu, com mai no les 
havies viscut! 
dansaneu.cat @dansaneu

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 (coordina-
ció editorial), María del Sol García 
(disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
TALL A LA LÍNIA L1 PER OBRES ENTRE CLOT I FONDO. 
Des del dissabte 29 de juny fins al divendres 30 d’agost, 
tots dos dies inclosos, el tram de l’ L1 entre Clot i Fondo 
quedarà sense servei per obres de renovació de la via. 
Pots fer els enllaços següents amb les línies de Metro per 
arribar a les estacions del tram afectat. Clot: s’ha d’agafar 
l’L2 a Clot fins a Sagrada Família, fer l’enllaç a l’L5 fins a La 
Sagrera i, allà, amb l’ L9N, es pot arribar fins a Fondo; Onze 

de Setembre (L9N/L10N): es pot arribar fins a Fondo i La 
Sagrera, on es pot agafar un servei de bus llançadora que 
connecta amb Clot. La Sagrera (L9N/L10N): es pot arribar 
fins a Onze de Setembre. També es pot fer l’enllaç a l’ L5, 
anar fins a Sagrada Família i, allà, fer l’enllaç a l’ L2 fins a 
Clot. Hi haurà 2 serveis de bus llançadora amb el mateix 
horari de Metro, l’últim bus farà la sortida de les parades 
Clot, Fabra i Puig, Onze de Setembre i Fondo a les 24 h; i els 
divendres i vigílies de festiu, a les 02h. tmb.cat.

@NEM-HI

És un d’aquests hotels de luxe 
que sovint passa desaperce-
but entre els habituals de la 
ciutat, però Alma Barcelona 
amaga un interessant secret: 
el Jardín del Alma. Un restau-
rant, amb menús a preus molt 
ajustats per a l’indret, obert a 
un meravellós jardí on també 
trobem un bar amb una carta 
més informal de begudes, ta-
pes i plats. Un autèntic luxe en 
ple centre.

JARDIN DEL ALMA 

Adreça: Mallorca, 271  
(Hotel Alma Barcelona). 

Telèfon: 932 16 44 78. 

Pàgina web: almahotels.com. 

Proposta: al cor de l’Eixample,  
un jardí per descansar.

TERRASSES PER 
REBRE L’ESTIU  
Qui no necessita de tant en tant fer una pausa 
sense haver de sortir de la ciutat? Si la calor 
s’intensifica i les vacances encara queden una 
mica lluny, res millor que prendre una copa i 
improvisar un sopar en alguna de les terrasses 
més desitjables de la ciutat. Per sort, són 
moltes. De fet, la majoria d’hotels han obert al 
públic local les seves terrasses i jardins (inclús 
alguns les piscines, reservades abans pels 
clients). La llista és llarga, però hem escollit 
cinc que, acabades d’obrir o anotades en la 
llista de favorites d’altres anys, mereixen una 
visita durant aquest estiu que està a punt de 
començar. 

Per Iker Morán / La Gulateca

Ens encanta el nom de la te-
rrassa de l’hotel Midmost gai-
rebé tant com la seva carta, 
plena de propostes fresques i 
saludables, perfectes per 
aguantar millor la calor de 
l’estiu que ens espera. Oberta 
des del migdia fins a una hora 
prudent de la nit, té un avan-
tatge insuperable: els clients 
poden fer una capbussada en 
la piscina. Quin millor plan per 
a un migdia diferent? 

OASIS

LA FRESCA 

Adreça: Pelai, 14 (Hotel Midmost). 

Telèfon: 935 05 11 00. 

Pàgina web: hotelmidmost.com 

Proposta: menús saludables i una 
piscina al centre. 

Música en directe cada dijous i 
una de les vistes més especta-
culars de la ciutat. Així es pre-
senta la temporada a la terras-
sa de Yurbban Passage. Amb 
més de 250 metres quadrats a 
les altures, un dels plats forts 
per aquesta temporada és 
l’aliança amb Casamigos, el te-
quila creat per l’actor de Ho-
llywood George Clooney, i que 
serà protagonista de còctels, 
cursos i tasts.

TEQUILA

YURBBAN PASSAGE 

Adreça: Trafalgar, 26. 

Telèfon: 938 82 89 77. 

Pàgina web: yurbbanpassage.com. 

Proposta: Unes vistes espectacu-
lars per acompanyar amb bons 

còctels. 

Els jardins de l’hotel Fairmont 
Rey Juan Carlos I gaudeixen 
d’una més que merescuda fa-
ma d’oasis urbà. La bona notí-
cia és que, durant l’estiu, és 
possible gaudir d’ells en els di-
ferents espais gastronòmics a 
l’aire lliure de l’hotel. The Terra-
ce ofereix una interessant pro-
posta en la qual les brases són 
protagonistes i el Pool Restau-
rant & Lounge permet als 
clients accedir a la piscina. 

PLA 
COBDICIAT

THE TERRACE 

Adreça: Diagonal, 661. 

Telèfon: 933 64 40 40. 

Pàgina web: fairmont.com/ 
barcelona. 

Proposta: Gastronomia, piscina i 
còctels sense sortir de la ciutat. 

A tocar del mercat de Santa 
Caterina i amb unes vistes ex-
clusives sobre la seva acolori-
da teulada, The Barcelona Edi-
tion s’ha convertit en un dels 
hotels de moda de la ciutat. I  la 
seva terrassa, The Roof, obre 
tot l’any, per això ens agrada 
tant. És ara a l’estiu quan més 
llueix aquest espai i la seva 
carta de begudes i de plats 
amb una inspiració viatgera 
que va de Sud-amèrica a l’Àsia.

AMB 
VISTES

THE ROOF 

Adreça: Av. de Francesc Cambó, 14 
(Hotel The Barcelona Edition). 

Telèfon: 936 26 33 30. 

Web: editionhotels.com/es/ 
barcelona/ 

Proposta: La terrassa de moda d’un 
dels hotels més recents de la ciutat. 

PISCINA
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