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ESSÈNCIA 
DE L’EBRE 

Sant Jaume d’Enveja és el punt d’inici d’un seguit de rutes per conèixer 
la cultura i les tradicions del Delta, un paisatge infinit d’arrossars que 
culminen en platges verges i a l’illa més gran de Catalunya, la de Buda.

Els arrossars, protagonistes 
del paisatge del Delta de l’Ebre 
i testimoni de la seva història. 

FOTO:  TURISME DE SANT JAUME D’ENVEJA
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Al tram final del riu Ebre i just 
abans d’entrar al Delta hi ha 
el poble de Sant Jaume d’En-
veja, un lloc ideal per endin-
sar-nos a les tradicions, els 
paisatges i la cultura d’aquest 
territori del Montsià, fronte-
rer pel nord amb la comarca 
del Baix Ebre. El riu, que se-
para les dues comarques i di-
videix el Delta, serà el prota-
gonista en tot moment de les 
nostres passejades per un la-
berint de camins que separen 
els immensos arrossars. En 
aquesta època de l’any, ja s’ha 
plantat l’arròs i els camps es-
devenen un tapís perfecte, de 
color verd encès, amb els pri-
mers brots que s’alcen al sol.  

Podem arribar a Sant Jau-
me d’Enveja des d’Amposta 

o per l’espectacular pont de 
Lo Passador, inaugurat l’any 
2010 i l’emblema del poble. 
Un cop al centre, deixarem 
el cotxe per continuar el tra-
jecte a peu o en bicicleta. El 
municipi abraça bona part 
del territori protegit del Parc 
Natural, inclosa l’Illa de Bu-
da, d’accés restringit.  

Per conèixer el poble i el 
seu entorn s’han senyalitzat 
tres rutes que recorren els 
llocs més característics, 
anomenades Les rutes dels 
colors: la de Lo jornal a 
Pagès, marcada de color 
groc; la del Camí de l’Anita, 
amb senyalitzacions de co-
lor blau, i que recorda el lloc 
on es va enfonsar el vapor 
del mateix nom que solcava 
les aigües de l’Ebre fa més 
de cent anys; i la ruta ver-

da, Via Buda, que ens por-
tarà fins a l’Illa de Buda.  

LO PASSADOR 
ARROSSAR INTERACTIU. El 
primer recorregut ens perme-
trà conèixer la vida d’un 
pagès de la comarca i la seva 
família des de la seva colonit-
zació. És una de les rutes més 
populars i accessibles del Del-
ta, amb uns quatre quilòme-
tres de distància.  

Transcorre per Lo Passador, 
per un arrossar interactiu on 
podrem observar com creix 
l’arròs i com els camps can-
vien de color segons l’esta-
ció de l’any, i pel Centre d’In-
terpretació de les Barraques. 
Aquest petit museu està si-
tuat en una antiga barraca tí-
pica d’aquesta zona, rehabili-

ARROSSARS  
I  BARRAQUES  
AL DELTA DE L’EBRE
Tres rutes des de Sant Jaume d’Enveja 
ens porten per camins de sirga, camps 
d’arròs i platges verges 

EN RUTA
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tada. S’hi mostren maquetes 
d’antigues barraques i foto-
grafies, i s’explica com es feien 
i quina mena d’usos tenien. Al 
mateix centre hi trobem un 
museu ornitològic on hi ha ex-
posats un bon nombre 
d’espècies que habiten al Parc 
Natural del Delta de l’Ebre. 

BARRAQUES 
CASES AUTÒCTONES. Les ba-
rraques són les construccions 
autòctones del Delta, molt lli-
gades al territori. Eren habi-
tatges molt humils, resistents 
i funcionals, construïts amb 
els materials que es trobaven 
al Delta: canya, fang, fusta i 
borró. Aquestes barraques es-
tan documentades des de 
l’edat mitjana i servien per 
acollir les famílies durant els 

mesos de les feines del camp. 
Van tenir el seu màxim es-
plendor entre finals del se-
gle XIX i els inicis del XX, 
coincidint amb l’extensió del 
cultiu de l’arròs, però a la 
dècada dels 60, la millora de 
les condicions de vida de la 
població, l’arribada del cotxe 
i el camió, i els nous materials 
de construcció, van propiciar 
el seu abandonament. Als 
anys 80, però, es van conver-
tir en un dels símbols del Del-
ta i avui en dia n’hi ha més 
de 100 escampades pels 
arrossars, moltes reconver-
tides en allotjaments rurals i 
restaurants.  

L’ANITA 
EL VAPOR DE L’EBRE. La se-
güent ruta per Sant Jaume 

ens parla de l’Anita, el vapor 
que solcava l’Ebre. Té una 
distància aproximada de set 
quilòmetres, surt de Lo Pas-
sador i segueix per la via ver-
da en direcció a Balada, pel 
costat del riu, per arribar a 
la zona on es va enfonsar 
aquesta mítica embarcació, 
que transportava viatgers i 
mercaderies des del Delta i 
fins a Tortosa. Un cop a l’Illa 
de Gràcia, al nord-oest del po-
ble, la ruta arriba a l’embarca-
dor de Balada per tornar cap 
a Sant Jaume.  

LA VIA BUDA 
EN BICICLETA. El tercer reco-
rregut marcat, la Via Buda, és 
el més llarg i s’ha de fer en 
bicicleta perquè segueix els 
darrers 20 quilòmetres del riu 

Ebre. Com les anteriors, surt 
de Lo Passador i voreja el riu 
per la via verda, fins al cor del 
Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, l’Illa de Buda, d’accés 
restringit, un dels indrets més 
emblemàtics i recomanables. 
Se situa a l’extrem oriental del 
Delta, té més de mil hectàrees 
de superfície, uns cinc 
quilòmetres de longitud i és 
considerada l’illa més gran de 
Catalunya.  

A l’interior, hi ha les llacu-
nes del Calaix Gran i el Calaix 
de Mar que són l’hàbitat d’un 
gran nombre d’ocells. Una 
part de l’illa pertany a la ma-
teixa família des de l’any 1924 
i hi ha una de les cases pairals 
més antigues del Delta, ac-
tualment condicionada com 
allotjament de turisme ru-
ral. El trajecte, que passa per 

grans extensions d’arrossars 
protegits per alts canyissars, 
ens porta al Naixement del 
Riu Migjorn, el quilòmetre 
zero d’un carril bici que ens 
portarà fins a la Finca del Vio-
lí i el Mirador del Migjorn. Un 
cop al mirador, val la pena 
aturar-se i pujar les escales 
que s’enfilen a les plantes su-
periors, per descobrir un pai-
satge espectacular d’arros-
sars que s’estenen fins a l’in-
finit i la gran varietat d’ocells 
que viuen al Delta de l’Ebre. 
Des d’aquí també tenim unes 
vistes privilegiades de la lla-
cuna de l’Alfacada i de l’Illa 
de Buda.  

A tocar del mirador hi ha la 
gola de Migjorn, una de les 
antigues desembocadures 
del riu Ebre, actualment 
obstruïda per una barrera 
de sediments, i tres de les 
platges més verges del Del-
ta: Migjorn, la Naturista i Se-
rrallo. Són platges de sorra 
finíssima i compacta di-
buixada pel vent, d’una gran 
bellesa. A la de Migjorn, la 
més propera a l’Illa de Buda, 
hi ha una zona d’oci amb un 
quiosquet que obre a l’estiu, 
també hi ha barbacoes i tau-
les per fer pícnic.  

L’ANTIC CAMÍ 
DE SIRGA. A banda d’aques-
tes tres rutes anteriors, a 
Sant Jaume també podem 
fer l’antic camí de sirga sen-
cer. Recorre la vora del riu 
fins a la desembocadura i 
són gairebé trenta quilòme-
tres de senders que creuen 
boscos de ribera i canyis-
sars. Podem anar riu 
amunt, cap a Balada i Am-
posta, o seguir el curs de 
l’aigua cap a l’Illa de Buda. 
Durant tota la ruta trobem 
panells que ens informen 
del tipus de vegetació que 
ens envolta i de les aus que 
hi habiten.  

També coneixerem la tra-
dició dels sirgadors. Perquè 
aquest és l’antic camí que 
utilitzaven els sirgadors per 
conduir riu amunt els seus 
llaguts carregats de merca-
deries, ajudats només per la 
força dels seus braços i, a 
vegades, per animals. Al se-
gle XX, però, aquest camí va 
caure en desús, quan el 
transport de mercaderies es 
va començar a fer en tren o 
per carretera.  

I si volem conèixer una 
mica més el Delta, sempre 
hi ha l’opció de pujar a la bi-
ci i aventurar-se per la xar-
xa de camins que connec-
ten els diferents nuclis de 
població, a través de camps 
d’arròs, barraques i séquies, 
portats per la remor del mar 
i el vol dels ocells. L’essència 
del Delta. ● 

LA RUTA DE L’ANGULA  
I LA ROMERIA DE SANT 
PERE A L’ILLA DE BUDA 

Si aneu al Delta aquest 
proper cap de setmana, 
tindreu la possibilitat de 
participar en dos dels 
actes més tradicionals de 
Sant Jaume d’Enveja: La 
Ruta de l’Angula i la 
Romeria de Sant Pere a 
l’Illa de Buda. Les dues 
activitats es fan el 30 de 
juny. La Ruta de l’Angula és 
una caminada popular que 
s’inicia a les 9.30h al Sifó 
de Buda i acaba a l’Ermita 
de Buda. La Romeria 
comença a les 11.45h, amb 
l’entrada amb romeria a 
l’interior de l’Illa de Buda. 
La caminada permet 
conèixer els antics camins 
fluvials i el cor de l’Illa de 
Buda, d’accés restringit. 

� � � 

EMBARCACIONS 

Per conèixer el Delta des 
del riu mateix hi ha 
diverses embarcacions 
que salpen de la localitat 
de Deltebre, i donen la 
volta a la desembocadura. 
Durant l’estiu hi ha sortides 
des del mateix embarcador 
de Sant Jaume. De Riumar, 
a la vessant nord del Delta, 
també salpen vaixells. 

*    OCIpèdia

Pàgina anterior, a l’esquerra, un 
dels camins que fan descobrir 
l’essència del Delta. Dreta,una 
barraca típica; a baix, sender per 
bicis. Sobre aquestes línies, Lo 
passador; a sota, el panell de 
l’arrossar interactiu i l’interior del 
Centre d’Interpretació de les 
Barraques. FOTOS; TURISME SANT JAUME D’ENVEJA
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“LA TRADICIÓ I EL LLEGAT 
NO ES PODEN PERDRE”

Marta, què vas aprendre de  
Margarita Jovani? 
La meva mare m’ho ha ensenyat tot. 
Recordo els viatges amb ella a París, la 
presentació de les col·leccions d’alta 
costura... Em ve al cap una col·lecció 
de Gérard Pipart per a Nina Ricci que 
em va emocionar tant que vaig sortir 
de la desfilada plorant perquè el que 
havia vist era espectacular.  

Quan et vas adonar que volies se-
guir els passos de la teva mare? 
No sabria dir-te el moment exacte, 
però sí que recordo una anècdota dels 
meus inicis que em va marcar durant 
la primera col·lecció que vaig presen-
tar. La fèiem en una botiga molt petita, 
desfilaven les meves amigues i hi ha-
via moltíssima gent del sector que es-
tava a l’expectativa. 

I què es va passar? 
Era tot tan casolà que al backstage 
improvisat no cabien tots els vestits 
de la col·lecció ni les models, i en els 
moments dels canvis, la portera de 
l’edifici m’anava donant els vestits que 
faltaven per la finestreta del vàter per 
poder vestir de nou a les models amb 
els dissenys que encara no s’havien 
vist. Ho recordo un moment de passió 
i diversió. Quina gran etapa de la  
meva vida!  

La moda també pot ser divertida. 
La diversió mai s’ha de perdre, tampoc 
l’emoció. Hi ha clientes que s’han 
mantingut fidels al llarg dels anys per-
què s’emocionen amb els meus 

dissenys i han viscut aquesta evolu-
ció. Avui en dia vestim a diverses ge-
neracions de mares i filles que ens han 
vist créixer i les uneix la firma (comp-
ten amb clientes tan influents com 
Isabel Presyler, Carmen Lomana o Ju-
dit Mascó). Tampoc he perdut l’entu-
siasme per la meva feina. M’involucro 
molt en el detall i intento entendre 
què vol i necessita la meva clienta per 
saber si estem transmetent bé els 
nostres valors. 

I com ho saps que les coses s’estan 
fent bé? 
Pel feedback que rebo. L’altre dia va 
entrar una noia que no coneixia a la 
botiga de Barcelona i em va confessar 
que estava enamorada de les meves 
jaquetes perquè la feien sentir guapa i 
li donaven seguretat. Per mi, aquest 
és el millor compliment que et poden 
fer com a dissenyadora. Penso que la 
roba t’ha de donar bellesa i seguretat, 
no busquem res més en l’acte de  
vestir-nos. 

Ets defensora de la vessant  
romàntica de la moda... 
Totalment perquè és la que vaig viure 
de petita i la que m’ha inspirat des de 
sempre. La moda ara més que mai és 
un negoci, però jo intento conservar 
aquest saber fer d’abans a través dels 
detalls artesans, els bordats cosits a 
mà. La tradició i el llegat no es poden 
perdre. 

Creus que un bon dissenyador  
ha de saber cosir?  

És important que sàpiga cosir, però el 
més important de tot es que tingui les 
proporcions molt clares per conèixer 
que li quedarà bé a una persona. 

Quins són els reptes que s’enfronta 
la firma en aquest mig segle  
de vida?  
És important apostar per la diversifi-
cació per poder abraçar tota mena de 
públics i cobrir els diversos moments, 
des de la roba del dia a dia a la de les 
ocasions especials. També tenim el 
cap posat en l’exportació de la marca 
perquè hi ha un volum de clientes im-
portant que vénen del Japó i els Emi-
rats Àrabs i sol·liciten els nostres 
dissenys. 

Les teves filles Andrea i Alejandra 
representen la nova generació i són 
les encarregades de rejovenir la mar-
ca (s’introdueixen a la conversa). Per 
què vau decidir mantenir el llegat? 
AAndrea: Ho hem viscut així de tota la 
vida i l’empresa ha crescut en paral·lel 
amb nosaltres. En certa manera, som 
un reflex de Tot-Hom.  
Alejandra: La societat ha anat evolu-
cionant, així com els gustos de les 

clientes i la nostra missió és traduir 
aquests canvis per rejovenir la firma. 

Com manteniu la línia que separa el 
negoci de la família?  
A vegades no existeixen línies di-
visòries, però es tracta de tenir molta 
paciència i aprendre a respectar l’es-
pai de cada una de nosaltres. Jo ho re-
viso tot, però cada vegada duc menys 
la batuta. La idea és que les meves fi-
lles progressivament vagin agafant 
les regnes del negoci.  

Mare i filles apreneu i us contagieu 
creativament. Què valoreu més les 
unes de les altres?  
Andrea: La perseverança i el treball 
dur perquè ningú et regala res. A més, 
a la meva mare mai se li acaben  
les piles. 
Alejandra: Jo he après que si no ets 
saps dividir, has d’aprendre. Aquí és 
tota una lliçó de vida! 
Marta: Penso que la moda també és 
joventut i la representen les meves fi-
lles. Elles em renoven, m’ensenyen els 
canvis i les evolucions i jo els aporto 
experiència.  

Què representa Tot-hom per  
vosaltres? 
Andrea: La meva vida. 
Marta:  (segueix el fil de la seva filla)  
Un viure i no viure! 
Alejandra: Sí, sí, aquí estem les 24 ho-
res sense parar –afegeix-. 

Us veig molt sincronitzades. S’apre-
cia bon rotllo entre vosaltres. 
És que si no fos així, aquest negoci no 
sobreviuria! (riu). 

20 MINUTS AMB

*    OCIpèdia

RETORN  
ALS ORÍGENS 

 

MMiriam Ponsa 
es desmarca 
del 080 
Barcelona 
Fashion amb 
una desfilada 
totalment 
independent 
que tindrà lloc 
avui a les 
20.30hores a 
l’antiga Fàbrica 
Estrella Damm. 
Una proposta 
innovadora 
«que vol posar 
per damunt de 
tot l’essència 
de la marca, el 
seu concepte 
artístic i de 
valors». La 
col·lecció 
primavera-
estiu 2020 
tindrà com a 
models a 
dones reals 
que ha triat la 
dissenyadora 
manresana per 
lluir la roba del 
seu peculiar 
imaginari.

MARTA ROTA,  
ANDREA I ALEJANDRA  

OSÉS (TOT-HOM)

MARTA ROTA I LES SEVES DUES FILLES: ANDREA I 
ALEJANDRA OSÉS (DALT). D’ESQUERRA A DRETA: ELS 
DETALLS ARTESANALS S’APRECIEN EN CADA VESTIT 
TOT-HOM; MODELS DE FESTA DE L’ACTUAL 
COL·LECCIÓ I TOT-HOM TAMBÉ TÉ UNA LÍNIA DE ROBA 
PRÊT-À-PORTER.  
FOTOS: IULIA PIRONEA

AL DENTE Per Maria Almenar

La història de Tot-Hom l’han escrit tres generacions de 
dones emprenedores. Marta Rota (Barcelona, 1953) és 
l’artífex d’una firma de moda elegant i sofisticada que va 
néixer fruit del bagatge de la seva mare, la dissenyadora 
Margarita Jovani. Actualment, Marta treballa braç a braç  
amb les seves dues filles, Andrea i Alejandra Osés, que són 
les responsables de mantenir el llegat familiar, juntament 
amb un equip de treballadors que gestionen les botigues de 
Barcelona i Madrid. Enguany, Tot-Hom bufa 50 espelmes.
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PER 
RELAXAR-SE

DOLCE SITGES 

Proposta: Descans i 
gastronomia molt a 
prop de Barcelona.  

Adreça: Av. Camí de 
Miralpeix, 12 (Sitges).  

Telèfon: 938 10 90 
00. 

Preu: A partir de 
150€ per habitació 

amb esmorzar. 

Pàgina web: 
dolcesitges.com.  

Les vacances estan molt a la vora, però 
res millor per fer més amena l’espera que or-
ganitzar una petita escapada. I no fa falta 
anar lluny, perquè a mitja hora de Barcelo-
na Dolce Sitges proposa tot el que necessi-
tem per desconnectar uns dies: tranquil·li-
tat, excel·lents vistes, piscines i jardí per 
relaxar-se, un meravellós spa, i una àmplia 
i interessant oferta gastronòmica. 
Es tracta de l’únic resort a Espanya d’aques-

ta cadena, que conjuga 
unes instal·lacions úni-
ques per a congressos 
amb un hotel de cinc es-
trelles. La seva ubicació 

pròxima a Sitges però sense l’aldarull del 
centre és també un punt a favor, i té un al-
tre al·licient per als amants de la platja: hi ha 
transport gratuït fins a la costa. 
El xef Jaume Balada està al capdavant de la 
gastronomia de la casa que té en el res-
taurant Esmarris, la seva millor expressió 
dins l’oferta, que inclou quatre restaurants 
–molt interessant la versió més informal 
de la Punta– i dos bars. Cuina mediterrània 
amb el producte com a protagonista, punts 
d’avantguarda i una mica d’exotisme.   

El xef Jaume Balada és el 
responsable de la gastronomia i 

ofereix cuina mediterrània, 
avantguarda i exotisme

TASTETS
‘BRUNCH’ I 
SOPARS AMB 
MÚSICA. Les 
propostes gastro 
inclouen també un 
brunch de 
diumenge (42 €) 
per gaudir del jardí 
del restaurant 
Verema, on se 
serveixen els 
magnífics 
esmorzars. I una 
altra idea estiuenca 
en aquest mateix 
espai: les nits de 
barbacoa i música 
en directe per 
gaudir d’un bufet 
molt ben assortit 
amb carns i peixos 
al foc preparats al 
jardí.    

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

 TONKOTSU 
RAMEN

KANADA-YA 

Proposta: Autèntic 
ramen japonès 

acompanyat d’originals 
tapes asiàtiques..  

Adreça: València, 240. 

Telèfon: 934 08 92 68. 

Preu mitjà:  
20 euros.   

BORN ROSÉ.  

CELLER 

Un rosat elegant. Em-
botellar l’estil de vida 
de Barcelona. Així de 
curiosa i suggeridora 
és la proposta de Born 
Rosé, una nova re-
ferència que defuig del 
llenguatge tradicional 
i les clàssiques com-
plicacions del món del 
vi i opta per una cosa 
molt més senzilla i di-
recte: un rosat fresc, 
aromàtic i elegant, perfecte per prendre a qualsevol hora 
del dia. Elaborat al Penedès, aquest rosat –o rosé, com 
diuen els seus creadors– ha estat creat en col·laboració 
amb els consumidors, que mitjançant diversos tastos han 
pogut anar definint el seu vi ideal. I el resultat és just l’es-
perat: lleuger, amb tocs cítrics i perfecte per celebrar des 
de ja mateix l’estiu. Costa uns 11 euros i es pot trobar al 
web oficial de la marca: bornrose.com. 

‘DE CARNE Y HUESO’

LLIBRES

De Cristina Jolonch. 
Darrere de les receptes 
sempre hi ha històries i 
persones que modelen i 
expliquen ingredients i 
sabors. Per això resulta 
tan interessant, ara que 
els cuiners són les noves 
estrelles del rock, acos-
tar-se més enllà del titu-
lar i descobrir com són i 
què han d’explicar. I 
d’això en sap molt Cristi-
na Jolonch, periodista i 
prestigiosa crítica gas-
tronòmica que ha reco-
pilat algunes de les seves millors entrevistes a cuiners en aquest 
llibre, De carne y hueso. 40 entrevistes a xefs i persones relacio-
nades d’una manera o una altra amb l’alta gastronomia que par-
len no només sobre la seva cuina, sinó sobre la seva vida i expe-
riències. El resultat és un llibre imprescindible per entendre la 
cuina espanyola dels últims anys. Costa uns 22 euros.     

Un bon brou és sempre la base d’un bon ramen. I a Ka-
nada-ya s’ho prenen molt seriosament, fent servir per 
al seu ramen tonkatsu un elaborat amb os de porc durant 
14 hores i la recepta del qual ve directament de Fukuo-
ka. Després de triomfar amb diversos locals a Angla-
terra, ara aterren a Barcelona amb aquesta varietat de ra-
men com la seva millor basa, però amb una curiosa 
selecció de tapes que juguen amb l’asiàtic i el local. 
L’edamame amb un toc d’oli trufat i, sobretot, les cro-
quetes de chashu són un bon exemple de les curioses ta-
pes de la carta d’aquest local. Recomanable també un al-
tre clàssic japonès per començar: el karaage, pollastre fre-
git que s’acompanya aquí amb maionesa de yuzu. 
Però aquí es ve abans que res a menjar ramen, clar. 
Gairebé una desena de varietats amb preus d’entre 11 i 
15 euros i entre les quals trobem, a més del tonkotsu 
de porc, altres amb base de brou vegetal i de pollastre 
i també uns secs sense brou. I un detall interessant: es 
pot triar la duresa dels fideus. Una pista: al Japó s’esti-
len durs o molt durs. 
I ull perquè a l’estiu s’atreveixen amb un gaspatxo-
ramen que cal acostar-se a provar ja mateix. Autèntic ra-
men japonès de qualitat però sense purismes. Una re-
cepta que ens encanta. 
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A la platja de Sant Sebastià. Cinema 
d’avantguarda i alternatiu gratis dins 
del cicle Cinema Lliure a la Platja, que 
arrenca el pròxim 27 de juny a la platja 
de Sant Sebastià de Barcelona amb la 
projecció de la pel·lícula Viaje al cuarto 
de una madre de la directora Celia Ri-
co. La cinta està protagonitzada per 
les actrius catalanes Lola Dueñas i 
Anna Castillo i va rebre el Premi Gaudí 
al Millor Guió, Millor Protagonista 
Femenina i Millor Actriu Secundària.

‘CINEMA LLIURE 
A LA PLATJA’ 

Proposta: Projeccions 
gratuïtes i a l’aire lliure 

de cinema  
independent. 

On: Platja de Sant 
Sebastià.  

Quan: Del 27 de juny  
a l’1 d’agost. 

Pàgina web: 
cinemalliure.com.

‘DE BROADWAY  
A HOLLYWOOD’ 

Proposta: Concert de 
teatre i cinema 

musical. 

On: Diagonal, 686. 

QQuan: Dia 30 de juny  
a les 22 hores. 

Preu: De 24 a 128 
euros. 

Pàgina web: 
festivalpedralbes.com.

PRIDE 
BARCELONA 

Proposta: Gran festa 
de l’Orgull LGTBI. 

On: Paral·lel, plaça 
Universitat i 

avinguda Maria 
Cristina. 

Quan: Del 27  
al 29 de juny. 

Pàgina web: 
pridebarcelona.org.

De dijous a dissabte, el Pride 
Barcelona desplegarà el seu 
orgull per tota Barcelona amb 
un munt d’activitats com ara 
concerts i manifestacions fes-
tives. Demà dijous té lloc el 
pregó de l’Orgull Gai, que obre 
la celebració, a càrrec engua-
ny de l’actriu Itziar Castro. Tin-
drà lloc a la plaça Universitat i 
anirà acompanyat de les ac-
tuacions posteriors dels artis-
tes Javi Mota, Mueveloreina 
i Versus. Els principals con-
certs però, tindran lloc diven-
dres i dissabte a l’avinguda 
Maria Cristina de Montjuïc. Di-
vendres actuaran la cantant 
Eleni Foureira, que presentarà 
el seu nou disc; Soraya, el grup 

Ladilla Rusa, Melody, La Prohi-
bida, Rebeka Brown i Glitch 
Gyals. Dissabte, un cop finalit-
zada la manifestació Pride 
LGTBI Barcelona 2019, que 
arrencarà a partir de les 18 ho-
res del Parc de Les Tres Xe-
meneies del Paral·lel i que aca-
barà a l’avinguda Maria Cristi-
na, començarà la Fiesta Pride 
BCN, amb les actuacions del 
grup dels anys 90 Vengaboys 
i de l’artista internacional In-
na, a més de Chenoa, Tamta 
(representant de Xipre a Eu-
rovisió 2019, amb el seu èxit 
Replay) i La Terremoto de Al-
corcón. La convidada especial 
d’aquesta edició serà la can-
tant Karina. Enguany es pre-

veu una major participació en 
els actes centrals del Pride 
Barcelona que en edicions an-
teriors. S’espera assolir els 
400.000 participants i tenir 
un impacte econòmic per a 
la ciutat d’uns 70 milions d’eu-
ros. L’eslògan escollit engua-
ny per al Pride Barcelona és 
#WeAreFamily.  Aquesta és 
també la crida d’una cam-
panya social que vol reivindi-
car l’educació en les escoles 
en assignatures sobre diver-
sitat familiar, orientació sexual 
i identitat de gènere. Els actes 
que tindran lloc a l’avinguda 
Maria Cristina guanyen un 
nou espai a la plaça de l’Uni-
vers i sumen el Pride KIDS, on 
actuarà un dels grups musi-
cals més estimat pels petits, 
El Pot Petit (dissabte a partir 
de les 11 hores). ● P. CARO

NO TAN 
PETITS

La Festa de l’Orgull LGTBI reivindica 
enguany la diversitat familiar a les escoles

A
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
LIMITACIÓ DELS REPRESENTANTS POLÍTICS A LA 
MANIFESTACIÓ DE DISSABTE. Les entitats socials que 
organitzen la gran marxa del Pride Barcelona de dissabte 
han decidit limitar la participació dels polítics a un 
representant amb càrrec electe per cada formació 
política. A més, aquests tampoc formaran part de la 
lectura del manifest a l’escenari principal.  

50 ANYS DELS FETS DE STONEWALL. El Pride d’engua-
ny coincideix amb el 50 aniversari dels fets de Stonewall 
Inn, la revolta al barri de Nova York que va marcar l’inici 
del moviment LGTBI. 

MANIFESTACIÓ DEL PRIDE. Se celebrarà dissabte de les 
18 a les 20 hores. El recorregut arrenca als Jardins de les 
Tres Xemeneies i recorre el Paral·lel amb final a la plaça 
d’Espanya. A les 17 hores hi haurà una concentració de 
carrosses i una pre-party per escalfar motors de cara a la 
desfilada, al mateix punt d’inici. 

@NEM-HI

‘EL LLEÓ  
NO EM FA POR’ 

Proposta: Espectacle 
infantil.  

On: Sala Fènix 
(Riereta, 31). 

Quan: Diumenge a les 
11.30 i a les 12.30 hores. 

Preu: 8,8  euros. 

Pàgina web: 
salafenix.com. 

PETITS

Festival Jardins de Pedralbes. L’Or-
questra Arts Symphony Ensemble i el di-
rector musical Alfonso Casado acom-
panyen musicalment les actuacions de 
quatre de les millors veus del teatre mu-
sical anglès amb temes dels musicals 
teatrals clàssics i contemporanis, així 
com pel·lícules musicals Cantando bajo 
la lluvia, Sonrisas y lágrimas, Moulin 
Rouge, La La Land o Un americano en 
París. Com artista convidada actuarà la 
murciana Ruth Lorenzo. 

Sala Fènix. Aquest conte sobre els 
animals s’explica als més menuts fent 
servir titelles, instruments musicals 
d’origen ètnic i cançons tradicionals i 
populars. Aquest espectacle de la 
companyia Pamipipa cerca espais ín-
tims i acollidors per desplegar tota la 
màgia dels animals protagonistes. El 
muntatge es pot veure a la Sala Fènix 
fins al pròxim 28 de juliol i està pensat 
especialment per a nens de  
0 a 3 anys.
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T&T 
BCN

26 DE JUNY-3 DE JULIOL:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 26 

CONCERT 

LILA DOWNS 

La cantautora, actriu i 
activista social mexicana 
actua a Barts dins del Guitar 
BCN i presenta amb la seva 
banda Al chile, un disc que 
empra com a títol una 
expressió del seu país que 
significa «parlar sense 
embuts».  BARCELONA. Paral·lel, 
62. (21 h). Des de 25 euros. barts.cat. 

DIJOUS 27 

ESCENA 

‘CASA DE NINES’ 

Versió en llengua catalana de 
l’èxit internacional A doll’s 
house part 2 de Lucas Hnat, 
l’adaptació del clàssic de 
Henrik Ibsen. Sílvia Munt 
dirigeix l’espectacle, que 
forma part del Festival Grec, 
i als actors Emma Vilarasau, 
Ramon Madaula, Isabel 
Rocatti i Júlia Truyol.  
BARCELONA. Teatre Romea. 
Hospital, 51. barcelona.cat/grec. 

DIVENDRES 28 

ÒPERA 

CINQUÈ ANIVERSARI DEL 
‘LICEU A LA FRESCA’ 

L’Arc de Triomf de Barcelona 
rep la retransmissió en directe 
amb macro pantalla de la 
producció Tosca de Puccini 
en la cinquena edició del Liceu 
a la Fresca, que en guany 
arriba a 255 municipis de 
l’Estat, cinc francesos i a 
Andorra. BARCELONA. Arc de 
Triomf. A les 22 h. liceubarcelona.cat. 

DISSABTE 29 

ESPORT 

YOGA DAY BY DIR 

Cinquena edició d’aquesta 
jornada amb 19 sessions de 

ioga per a tots els públics 
davant del mar. BARCELONA. Al 
costat de l’hotel W. De les 8 a les 19.30 
hores. Més informació: dir.cat. 

DIUMENGE 30 

MÚSICA 

VÍVELO FESTIVAL 

Ozuna, Wisin & Yandel i 
altres artistes destacats del 
trap i el gènere urbà esperen 
atraure uns 40.000 
espectadors en la primera 

edició d’aquest nou festival 
musical estiuenc. CORNELLÀ. 
RCDE Stadium. Des de les 16 hores. 
De 32 a 95 euros. vivelofestival.com. 

DILLUNS 1 

TEATRE 

‘DE MARES I FILLES’ 

Una mare (Mont Plans) i una 
filla (Annabel Totusaus) es 
retroben en l’habitació d’un 
hospital després de cinc 
anys sense contacte. 

Dirigeix Paco Mir. BARCELO-
NA. Teatre Poliorama. La Rambla, 
115. A les 21 hores. D’11 a 24 euros. 
teatrepoliorama.com. 

DIMARTS 2 

DANSA 

SIDNEY DANCE COMPANY 

La darrera gran creació del 
coreògraf barceloní Rafael 
Bonachela. BARCELONA. Mercat 
de les Flors. Lleida, 59. A les 21 hores. 
Preu: 30 euros. barcelona.cat/grec.

FESTIVAL TALENT  
26 de juny Álvaro Mejido, 
Sandra Artigas, Aida Ten 
i Dani Aragüés; 27 de 
juny Jofre Fité, Denis 
Suárez i Fernando Brox i 

28 de juny Cristina 
Barceló, Diana Arcos, 
David Marqués i  
Esteve Martínez 
festivaltalent.cat 
@tallerdemusics 

FESTIVAL TANGENT’19  
No fugis per la tangent i 
vine a gaudir de les 
millors nits d’estiu amb el 
#Tangent19, el Festival 
de les Arts de 

l’#Eixample. Del 26 de 
juny al 25 de juliol, noves 
dramatúrgies, jazz, soul, 
flamenc, dansa urbana, 
circ, cabaret... 
@Bcn_Eixample 

PINTXO SOLIDARI  
Pintxo Solidari 
29/Juny/2019 18.00h 
@SPMontbau 
#NensAmbCancer 
@AFANOC #Xuclis 

#Implicat @SerendipiaBCN 
NIT DE TAPES  
Vine i gaudeix de les 
millors tapes.... Shopping 
Night 2019 al Mercat 
Municipal @Venemercatmol

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 
TALL A L’1  DEL METRO PER OBRES ENTRE CLOT I FON-
DO.  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 que-
darà sense servei per obres de renovació de la via. La línia 
funcionarà amb normalitat des d’Hospital de Bellvitge fins a 
Clot. Pots fer els enllaços següents amb les línies de Metro 
per arribar a les estacions del tram afectat.  Clot: s’ha d’aga-
far 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 la L5, 
anar fins a Sagrada Família i, allà, fer l’enllaç a l’L2 fins a Clot. 
Les nits de divendres i dissabte, l’horari de les estacions La 
Sagrera (L5/L9N/L10N), Onze de setembre (L9N/L10N) i 
Fondo (L9N) serà l’habitual. tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, Tosca de Puccini, que es 
representa divendres que ve a l’Arc de Triomf dins 
del Liceu a la Fresca. A sota, l’actor Ramon 
Madaula (Casa de Nines). Sobre aquestes línies, la 
mexicana Lila Downs i a dalt, a la dreta, l’artista 
Ozuna.  FOTOS: A. BOFILL / DAVID RUANO / ARXIU 

DIMECRES 3 

CONCERT

JOSS STONE, A PEDRALBES 
La guanyadora d’un Grammy s’ha 
plantejat el repte d’actuar en tots 
els països enregistrats en l’ONU 
dins del seu Total World Tour. Ja 
ha tocat en 170 i ha fet un resum 
dels seus 12 anys de carrera com 
a estrella del soul. A Barcelona, 
participa del Festival Jardins de 
Pedralbes. BARCELONA. Diagonal, 
686. A les 22 hores. De 24 a 62 euros. 
festivalpedralbes.com.
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