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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
La comarca de l’Anoia té un ric 
patrimoni medieval amb una 
vintena de castells i torres vi-
sitables, que ens traslladen als 
segles X i XI. Anoia, terra de 
castells és una proposta de tres 
rutes que ens endinsen en la 
història dels comtes de Bar-
celona, Osona-Manresa i Ber-
ga-Cerdanya, de com van ocu-
par i repoblar aquest territori 
després de conquerir-lo als 
musulmans, i de les disputes 
que al llarg dels anys van te-
nir amb els seus senyors.  

Famílies com els Claramunt, 
Montbui, Tous o Òdena van 
senyorejar aquestes terres uti-
litzant els castells com els seus 
centres administratius, quan 
la zona va deixar de ser terra de 
frontera. Més endavant, cap al 

segle XIV, els Cardona es van 
quedar amb la majoria dels 
senyorius, i les torres i els cas-
tells es van convertir en els 
llocs de residència dels seus 
administradors. Amb el pas 
dels segles, aquests llocs van 
quedar abandonats o es van 
convertir en cases i masos. 
Ara, podem viatjar al passat 
medieval de l’Anoia, a través 
d’aquesta iniciativa que comp-
ta amb una app per a mòbils i 
tauletes. 

GUIFRÉ EL PILÓS 
I LA SEVA HERÈNCIA. La prime-
ra ruta, L’herència de Guifré 
el Pilós, és al nord de la comar-
ca i s’inicia a Igualada, on po-
dem veure un tram de les mu-
ralles que van encerclar la ciu-
tat al segle XV i dos portals de 

la mateixa època. Es tracta 
d’un recorregut que ens por-
ta fins a vuit castells, des del de 
Jorba i fins al de Boixadors, a 
la població de Sant Pere Sa-
llavinera.  
Als segles XI i XII, en l’època de 
Guifré el Pilós, la comarca de 
l’Anoia es va incorporar als 
seus comtats, però cent anys 
després encara no era terri-
tori segur i els colons cristians 
que habitaven aquestes terres 
patien constants episodis de 
violència. Els hereus de Guifré 
el Pilós van intentar retenir el 
territori durant la primera 
meitat del segle XI, promovent 
repoblacions, alçant fortifi-
cacions i atacant els sarraïns 
que habitaven a la zona fron-
terera.  

Una d’aquestes fortificacions 
és el castell de Jorba, situat 

ELS CASTELLS DE 
L’ANOIA, BALUARDS 
DE FRONTERA  
Descobrim el passat medieval de la 
comarca i les antigues lluites de poder 
entre els nobles i el rei 

EN RUTA
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dalt del puig que domina el po-
ble i del que actualment en 
queden algunes restes. Era el 
centre de la baronia del mateix 
nom i Guerau de Jorba, conse-
ller del Comte de Barcelona 
Ramon Berenguer IV i d’Al-
fons I, en va ser el primer 
senyor. A finals del segle XII, la 
baronia es va incorporar al 
Vescomtat de Cardona i al se-
gle XIX, va ser destruït a causa 
d’un atac durant la Primera 
Guerra Carlina (1833 - 1840). 

A la mateixa ruta ens trobem 
el castell de la Manresana (Els 
Prats de Rei), on podem fer 
una visita guiada. Es tracta 
d’un edifici documentat al se-
gle XI, propietat de la família 
Balsareny, que gràcies a la se-
va torre de defensa va ser un 
lloc estratègic durant la Gue-
rra de Successió. De fet, aques-

ta torre de guaita cilíndrica 
d’origen romànic és l’únic ele-
ment en bon estat que es con-
serva de l’antic castell medie-
val de frontera.  

Si seguim en direcció nord, a 
Calaf hi ha el castell amb vis-
tes a la població i situat en un 
punt estratègic de control de 
dues vies de comunicació: 
l’una de nord a sud que comu-
nicava el nord de Catalunya 
(Alt Urgell i Solsonès) amb un 
ramal de la via Augusta; i l’al-
tra d’est a oest, comunicant 
la Segarra i les terres de Lleida 
amb la Catalunya central. S’hi 
han fet tasques de restauració 
que han permès recuperar l’es-
tructura exterior del monu-
ment, així com fer-ne visitable 
l’interior. Aquest primer reco-
rregut acaba a la població de 
Sant Pere Sallavinera on hi ha 

el castell de Boixadors, on 
també es fan visites guiades. 
El conjunt va ser restaurat als 
anys 70 i se’n conserven diver-
ses dependències i muralles, 
presidides per una bonica to-
rre de planta circular, del segle 
XI, un casal senyorial d’èpo-
ca gòtica i l’església romàni-
ca de Sant Pere.  

JAUME I 
VUIT CASTELLS. La segona 
ruta que ens proposa Anoia, 
terra de castells, discorre 
per l’est d’aquesta comarca 
i ens relata els problemes 
que va tenir el rei Jaume I 
amb els nobles anoiencs. A 
l’ombra del rei Jaume I per-
met visitar fins a vuit cas-
tells, des del d’Òdena fins al 
que hi ha a Cabrera.   

Durant el segle XIII l’Anoia 
va passar de ser una terra de 
fronteres a un territori conso-
lidat amb una potent baixa 
noblesa, l’escenari d’una par-
tida d’escacs a quatre bandes. 
A principis del segle XIII, 
Jaume I reunia tots els títols 
de comte del principat excep-
te el d’Urgell. A més, era rei 
d’Aragó, de manera que gai-
rebé l’únic contrapoder que 
tenia eren els vescomtes i, a 
l’Anoia, els seus màxims ri-
vals eren els de Cardona.  

En aquella època, els Cla-
ramunt -aliats de Jaume I- 
dominaven el centre i sud de 
la comarca, els Cardona s’es-
tenien sobre Òdena i Castello-
lí, el rei tenia possessions a 
Piera i Cabrera, i l’Església 
vetllava pels seus interessos a 
Igualada i l’extrem sud de l’ac-

tual terme de Piera. Aquests 
quatre poders es van relacio-
nar al llarg dels anys i van pro-
tagonitzar pactes, traïcions i 
crims. Coneixerem tota la 
història visitants els castells 
de la ruta, com el d’Òdena, 
que trobem dins del nucli an-
tic en un turó privilegiat molt 
fàcil de defensar. Ramon Gui-
llem II d’Òdena en va ser 
senyor durant bona part del 
segle XIII, però va patir les 
conseqüències d’aliar-se amb 
els Cardona i va tastar la im-
placabilitat de Jaume I.  

PERE III 
EL CERIMONIÓS. Amb el da-
rrer recorregut farem una 
passejada per l’oest de 
l’Anoia, amb la ruta Al servei 
de Pere el Cerimoniós, que ens 

GASTRONOMIA 

Acompanyarem les tres 
rutes amb una dosi de 
bona gastronomia de la 
comarca. El Museu-Molí 
Paperer de Capellades ens 
permet descobrir la 
història del paper a la 
comarca visitant les seves 
instal·lacions i gaudint 
d’una perla gastronòmica 
recuperada dels antics 
molins: l’Arròs paperer, un 
guisat que s’elaborava a les 
velles fàbriques amb carn i 
arròs.    
� � � 

VINS   

La vinya és el tercer 
conreu en importància de 
la comarca de l’Anoia, 
després del blat i l’ordi. Hi 
ha una vintena de cellers 
que proposen tallers, 
tastos i visites, una bona 
oportunitat per saber-ne 
més dels vins que es fan 
en aquesta terra ara que ja 
en coneixem el seu 
patrimoni medieval.  
� � � 

AMB GLOBUS 

També podem veure la 
comarca amb una altra 
perspectiva, des de l’aire, 
volant amb globus. Hi ha 
tres empreses que 
organitzen vols, Globus 
Kon-Tiki, Camins de Vent i 
Anoia Ballons, i que ens 
permetran gaudir d’una 
experiència inoblidable 
mentre sobrevolem camps 
i boscos. 

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, a 
l’esquerra, el castell de 
Rubió. A dalt, d’Orpí i el 
d’Òdena. En aquesta plana, 
a dalt, a l’esquerra, l’entrada 
al castell de Castellfollit. A la 
dreta, el de Miralles. Sobre 
aquestes línies, el de la 
Tossa o de Montbui. A 
l’esquerra, el castell de Tous 
i, al costat, part del castell de 
Castellfollit.. FOTOS: CONSELL 

COMARCAL DE L’ANOIA

permet visitar els castells de 
Tous, Montbui, Argençola, 
Queralt i Orpí, entre d’altres. 
Anirem fins al segle XIV per 
conèixer els esforços de Pe-
re III el Cerimoniós per re-
unificar els territoris de la 
família, després de les con-
questes catalanes a la Medi-
terrània, i les argúcies dels 
nobles anoiencs per optar a 
càrrecs públics. Si visitem el 
castell de Tous, dins del nucli 
de Sant Martí de Tous, desco-
brirem un gran casal residen-
cial fortificat, que encara con-
serva paraments romànics, 
amb una magnífica torre 
quadrangular. També el cas-
tell i l’església de Montbui, 
del segle X i construïts pel 
bisbat de Vic, són especta-
culars, coronant el cim de la 
muntanya de La Tossa.
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*    OCIpèdia 

LA SANTA 
2019 

  
Aquest 
divendres 
arranca la 
tercera edició 
de La Santa 
2019 situat al 
Santa Cristina 
Horse Club de 
Santa Cristina 
d’Aro. Un 
espai d’oci 
transversal ple 
d’espectacles, 
marques 
artesanes de 
roba, 
accessoris i 
decoració, i 
gastronomia. 
Aquesta 
edició s’han 
organitzat un 
munt 
d’activitats 
per fer per a 
totes les 
edats: tallers, 
espectacles 
infantils, 
còctels de 
qualitats... 
amb 
actuacions en 
directe com la 
d’aquest 
divendres del 
grup Ella Baila 
Sola i sessions 
de DJs. 
Consulta tota 
l’agenda aquí: 
llasantamarket.com 

� � �

AL DENTE Per Maria Almenar

VA DE BARRETS
Pameles de grans dimensions, corones florals, evocadors 
turbants... Els accessoris que adornen la testa guanyen 
protagonisme durant l’estiu amb una gran diversitat de 
formes, textures i colors. Descobrim alguns dels artesans de 
Barcelona que treballen amb passió, l’art de vestir-nos el cap.   

«Guarnir-se és actitud al 
vestir-se amb elements 
justos i necessaris, per fer-se 
goig a un mateix, i després,  
a la mirada dels altres» 
Gema Galdón, de Les Catherinettes

QUÈ HI HA 
DE NOU?

LITO & LOLA. La publicista Mireia Martí i 
l’enginyer en telecomunicacions Daniel 
Garcia son l’ànima de LLito & Lola, respon-
sables, en part, de dur a Barcelona les 
diademes i les corones amb flors. Llavors 
al 2009 no estaven tant vistes. «Teníem la 
idea de portar a casa nostra el món dels 
accessoris florals que ja despuntaven en 
ciutats com Londres o Nova York», diu la 
Mireia. Aquests complements triomfen 
entre les núvies i les convidades, tot i que 
hi ha una regla que no és pot perdre de 
vista: «L’accessori  de cap ha de ressaltar 
la bellesa, no pot semblar una disfressa».  
Carrer de Laforja, 95 
www.litoylola.com  

LES CATHERINETTES. «Sí que ens po-
sem barrets i com ha augmentat la de-
manda a la ciutat també he ampliat el 
meu espai per exposar models», argu-
menta Gema Galdón, dissenyadora de 
Les Catherinettes, especialitzada en 
barrets cosits a mà que protegeixen el 
cap amb aquest plus de disseny i per-
sonalitat. «Guarnir-se és actitud al ves-
tir-se amb elements justos i necessa-
ris, per fer-se goig a un mateix, i des-
prés, a la mirada dels altres», diu amb 
contundència. Per entendre la seva 
creativitat s’han de veure les seves 
obres in situ. Imperdible si vols una 
peça especial! Riera de Sant Miquel, 17 
www.lescatherinettes.com  

ANDREA VIÊNTËC. Els turbants són 
les peces icòniques d’AAndrea Viêntëc, 
tot i que també elabora viseres i el seu 
característic barret Fez que beuen de 
diverses inspiracions i disciplines, que 
van des de la moda a l’art, passant pel 
folklore popular. Cada peça artesana 
es caracteritza per una recurrent pa-
leta de colors  (terracota, blau indi i 
mostassa) i teixits com la seda, el lli i el 
cotó, que ella mateixa tinta i estampa . 
«També utilitzo l’estampació amb tèc-
niques com el batik i el tie-dye entre 
d’altres».  La dissenyadora ara acaba 
d’obrir una botiga atelier. Passatge 
Sert 15, Barcelona.  
www.andreavientec.com  

ELIURPI. Els barrets de la dissenyado-
ra EElisabet Urpí donen la volta al món i 
guarneixen els caps de les dones més 
sofisticades. L’actual col·lecció guanya 
en maduresa sense perdre l’essència ar-
tesana ni el seu característic punt 
nostàlgic. “He treballat amb palles tre-
mades en una proposta de línies mini-
mals que inclou barrets i bosses que són 
objecte”, explica. Els barrets Eliurpí es 
venen en les botigues de luxe de tot el 
món com Matches Fashion a Londres o 
la concept store del Ritz a París. A Bar-
celona però, hi té la botiga original. Ves a 
veure-la! c/ Baixada de Santa Eulàlia, 3 
www.eliurpi.com
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DAY PASS

HOTEL SANTA 
ANNA 

Proposta: Un dia de 
platja diferent en la 

Costa Brava. 

Adreça: Platja Santa 
Cristina s/n (Lloret 

de Mar).  

Telèfon: 972 36 49 
04. 

Preu: 65 i 75 euros. 

Pàgina web: 
hotelsantamarta.es

Buscant un pla diferent per aquest estiu? 
Ve de gust platja i Costa Brava però sense 
renunciar a la comoditat i a poder menjar en 
condicions? Perquè tenim la solució. Bé, 
en realitat la té l’hotel Santa Marta i el seu 
Day Pass, el pla perfecte per a una jorna-
da única a la preciosa cala de Santa Cristi-
na. Primer avantatge: arribem i aparquem el 
cotxe al pàrquing de l’hotel. Un trenet s’en-
carrega de baixar-nos fins a la zona de pis-

cina i platja, tot i que tam-
poc cal descartar l’opció 
del passeig per a gaudir 
del paisatge i l’entorn. Són 
només 400 metres, cinc 

minuts de baixada molt senzilla. Aquesta 
pass de dia que funciona durant tot l’estiu, 
ens dóna accés a les instal·lacions de platja 
de l’hotel i no hem de preocupar-nos de 
les tovalloles, hamaques o ombrel·les. Tot 
a punt la zona de piscina i a dos passos 
d’aquesta desitjada cala. Però el millor arri-
ba a l’hora de menjar, amb una proposta per 
a gaudir sota els pins i al costat de la platja. 
Mariscos, fumats, arrossos, carns a la planxa, 
amanides i unes excel·lents postres confor-
men l’oferta del bufet. 

Un bufet al costat del mar amb 
opcions les justes, però de 
qualitat, i la possibilitat de 

banyar-se a la platja o a la piscina

TASTETS
DES DE 1958. El 
xef Jaime 
Camacho és el 
responsable de 
l’oferta gas-
tronòmica 
d’aquest hotel de 
cinc estrelles, i 
també de 
l’estupend bufet a 
la platja. Si estem 
per allà, es pot 
accedir al bufet 
per 55 euros amb 
aigua i cafè inclòs, 
tot i que per 20 
euros més (75 el 
cap de setmana o 
65 entre setmana) 
podem gaudir del 
Day Pass amb 
accés a la piscina i 
altres serveis.  

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

 AL COSTAT 
DEL MAR

STREET TACOS 

Proposta: Bons tacos i a 
preus ajustats al barri de 

la Barceloneta.  

Adreça: Pepe Rubianes, 
37. 

Telèfon: 935 43 80 03. 

Preu mitjà:  
3 tacos i canya per 10.5 €. 

Pàgina web: 
gruposantel-

mo.com/restau-
rants/street-tacos/

LA SAGRA SUMMER

CELLER

Cervesa d’estiu. Sum-
mer Ale. Dit així a la ma-
joria no li dirà gaire co-
sa. Però si parlem d’una 
cervesa especialment 
fresca, amb tocs cítrics, 
una graduació alcohòli-
ca molt moderada i 
pensada per a beure’s 
ben fresca, la cosa ja so-
na molt millor. I això és 
just el que proposa la 
nova edició estiuenca 
de la Sagra. Aquest any la recepta incorpora pell de llimona i 
llavors de coriandre per a reforçar el seu perfil i donar-li un 
subtil punt picant que resulta molt agradable. Si a l’hivern 
l’edició amb mel i anís ens va encantar, arriba el moment de 
pensar en terrasses i platges amb una d’aquestes a prop. 
Costa uns dos euros l’ampolla i es pot trobar en grans superfí-
cies, botigues especialitzades i a la seva botiga online. Més 
informació: cervezalasagra.es. 

TES GELATS

REBOST

De Tea Shop. Són una 
de les alternatives més 
saludables per a hidra-
tar-se a l’estiu i combatre 
la calor. I encara que els 
tes gelats no són en ab-
solut una cosa nova, a 
Tea Shop ens proposen 
una gamma de sabors i 
combinacions perfectes 
per a animar l’estiu a par-
tir de fruites. I aquest any 
se suma una nova varie-
tat a aquesta selecció 
pensada per a prendre’s 
ben freda: el Sunny 
Peach, una barreja de te blanc, te verd, trossos de pera i de 
préssec, i pètals de flors. Altres sabors interessants són Fresh 
Melon, Berry Fields, Goji Secrets, Vital Mango o el Fresh Colada. I 
per a qui busqui una cosa realment diferent i estiuenca, res com 
el Sangria Tea que, efectivament, és el que sembla. El seu preu 
és d’uns 16 euros els 100 grams.

Ha obert fa només un parell de setmanes, però ha es-
tat suficient perquè es corri la veu. Nou local a la Bar-
celoneta defensant el que no és gens fàcil en aquest ba-
rri: menjar bo i a bons preus. La novetat és Street 
Tacos, l’última aventura o possiblement la més in-
formal del Grup Sant Telmo. 
El nom ho diu tot: tacos i filosofia de carrer en un petit 
local amb terrassa poc glamourosa però efectiva. Que 
ningú esperi espelmetes, perquè aquí es ve a menjar uns 
tacos, prendre alguna cosa i ja està. O a encarregar-
los per a portar-los a la platja, que queda al costat. 
La carta segueix la mateixa filosofia: curta, pràctica i ape-
tible. Tacos tradicionals, algun més atrevit –boníssim 
el de calamars–, opcions veganes i algunes versions dol-
ces per als qui necessiten postres. Guacamole casolà i 
bo, nachos contundents amb formatge i per a beure, 
canya o un frozen margarida poc ortodox però millor que 
el 90% dels que se serveixen per aquí. 
Els tacos caminen sobre els 3,5 euros cadascun i els 
que busquin quelcom semblant a un menú, tenen un 
estupend combo que permet triar tres i una canya o 
llimonada casolana per 10,50 euros. Suficient per a que-
dar-se més que bé i recuperar forces després de la 
platja.  
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L’avantguarda feminista. El Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB) reuneix a Feminismes! les ex-
posicions L’avantguarda feminista 
dels anys 70. Obres de la Verbund Co-
llection, Viena i Coreografies del 
gènere, així com un complet progra-
ma d’activitats i espai de documenta-
ció històrica per reflexionar al voltant 
dels acords i desacords entre el femi-
nisme radical dels anys setanta i els 
feminismes actuals. 

MOSTRA 

Proposta: Tres 
exposicions i activitats 

complementàries. 

On: CCCB  
(Montalegre, 5). 

Quan: Del 19 de juliol a 
l’1 de desembre. 

Horari: de dimarts a 
diumenge de les 11 a 

les 20 hores. 

PPreu: 4-6 euros. 

Pàgina web: cccb.org.

EXPOSICIÓ 

Proposta:  
Fotografies de  
Toni Catany.  

On: Palau Robert. 
Sales 1 i 2 (Passeig de 

Gràcia, 107). 

Quan: Del 18 de juliol  
al 31 d’octubre.  

Pàgina web: 
palaurobert.gencat.cat. 

FESTIVAL 
SÓNAR 

Proposta:  
Actuacions d’artistes  

de 36 països.  

On: Fira Montjuïc  
(de dia) i Fira Gran 

Via (de nit). 

Quan: Del 18 al 20  
de juliol. 

Pàgina web: 
sonar.es.

El Sónar s’ha fet esperar engua-
ny fins ben entrat el mes de ju-
liol per desplegar la seva edició 
número 26, ambiciosa i plaga-
da d’artistes del panorama mu-
sical internacional. Bad Bunny, 
Disclosure DJ Set o Paul Kal-
brenner faran empassar el dis-
gust de no tenir finalment en 
cartell al raper i productor  es-
tatunidenc A$AP Rocky, que va 
ser detingut a Suècia per una 
baralla durant la seva gira euro-
pea de concerts (el substituirà 
Stormzy). També engrandiran 
la programació els artistes na-
cionals Bad Gyal, Dellafuente, 
Cecilio G i Aleesha. Demà dijous 
arrenca el festival amb l’elec-
trònica avantguardista de l’ar-

tista, performer, compositora i 
transformista veneçolana Arca 
(SonarHall a les 20.30 hores). 
Alejandra Ghersi presentarà a 
Barcelona un xou exclusiu ins-
pirat en el cabaret i que ser-
virà d’avenç del seu nou àlbum. 
Masego serà una de les estre-
lles més rutilants de divendres. 
Aquest virtuós multiinstrumen-
tista que toca el saxo, la percus-
sió i els teclats alhora en els 
seus concerts, defineix el seu 
estil com a traphousejazz, tres 
gèneres en un de sol (Sonar-
Village by Estrella Damm a par-
tir de les 17.30 hores). Diven-
dres també serà el torn de De-
llafuente, un dels pioners del 
trap a l’Estat. El granadí barre-

ja l’estètica urbana amb la tra-
dició i els símbols tradicionals 
i amb el quejío flamenc (So-
narDôme by Red Bull a partir de 
les 19.30 hores). El nord-ame-
ricà Vince Staples encendrà de 
nit l’escenari SonarPub by 
Thunder Bitch a les 01.20 hores 
amb un rap de lletres sinceres i 
elegància en el seu flow com a 
MC. La catalana Bad Gyal s’eri-
geix com a nova reina del dan-
cehall i omplirà dissabte el So-
narVillage by Estrella Damm a 
partir de les 18 hores.  I de nit, el 
porto-riqueny Bad Bunny farà 
esclatar de rap, trap, EDM, hip 
hop i pop caribenys  l’escenari 
SonarClub (22.30 hores). L’edi-
ció més global del Sónar aple-
garà artistes de fins a 36 països 
a l’escenari de dia de Fira 
Montjuïc i al de nit de Fira Gran 
Via de L’Hospitalet. ● PURI CARO

NO TAN 
PETITS

El Sónar ofereix la seva edició més global 
amb Bad Bunny, Bad Gyal, Masego o Arca

SÓ
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R 

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
DISCLOSURE DJ SET. Són els germans més cèlebres de 
l’actual house britànic. Howard i Guy Lawrence debuten al 
festival amb el seu tercer disc després de Caracal (2015). El 
2018 van llençar dos temes d’estudi: Ultimatum, gravat amb 
la vocalista de Mali Fatoumata Diawara, i Moonlight, una 
mostra de bon house contemporani (Sonar Club; divendres 
a les 03.35 hores).  

MATTHEW HERBERT I LA BREXIT BIG BAND. Aquest 
espectacle serà la cloenda del certamen diumenge al Teatre 
Grec. El creador Matthew Herbert ha col·laborat amb prop 
de mil músics de diferents països de la Unió Europea per a 
configurar un disc amb 16 temes, The State Between Us, 
que presenta en concerts de gran format acompanyat de 
l’orquestra Brexit Big Band. A l’actuació de diumenge  
(22 hores) se sumaran, a més, el Cor Pilot de l’Esmuc, amb 
una cinquantena de veus. Amb aquesta proposta monumen-
tal, Herbert vol explicar a la seva manera i amb el llenguatge 
que domina què significa ser britànic l’any 2019. 

@NEM-HI

CIRC  
EN FAMÍLIA 

Proposta: Activitats 
de circ al pati de sis 

escoles barcelonines. 

On: Diferents espais. 

Quan: Fins al 29  
de juliol. 

Preu: Gratis. 

Pàgina web: 
www.bcn.cat.

PETITS

Maria del Mar Bonet. El Palau Robert 
se suma al 50è aniversari de la carrera 
musical de la cantant balear amb una 
exposició de les millors fotografies que 
li ha fet en tots aquests anys el Premi 
Nacional d’Arts Plàstiques i Premio Na-
cional de Fotografía, Toni Catany. Amb 
aquest recorregut expositiu es pot 
veure l’evolució en paral·lel de l’amistat 
i de la trajectòria professional d’amb-
dós artistes. Es presenten 180 obres 
entre discos, cartells i imatges. 

Taller de circ al pati de sis escoles. 
Fins al pròxim 31 de juliol, sis centres 
educatius de la ciutat de Barcelona 
obren les seves portes a un taller de 
circ en família: l’Institut Barcelona 
Congrés de Nou Barris el 23 de juliol, 
l’Escola Pompeu Fabra de Sant An-
dreu (24 de juliol), l’Escola Els Llorers 
de l’Eixample (25 de juliol), l’Escola 
Bogatell de Sant Martí (26 de juliol) i 
l’Escola i Institut Lluís Vives de Sants-
Montjuïc (29 de juliol).
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GREC INFANTIL  
No et perdis #Lú de la 
cia. infantil la Maduixa. 
Un preciós espectacle 
que combina moviment, 
audiovisual i arts 

plàstiques per parlar 
sobre el món de 
fantasies dels menuts.  
17 de juliol al 
@mercatflors. 
@grecfestivalbcn 

MOSTRA ‘FEMINISMES’  
Del 18 de juliol a l’1 de 
desembre, exposició 
#FeminismesCCCB al 
@cececebe Exposicions 
‘L’Avantguarda Feminista 

dels anys setanta. Obres 
de la VERBUND 
COLLECTION, Viena’ i 
‘Coreografies del gènere’, 
amb un extens programa 
d’activitats @lideratge_50a50 

GREC INFANTIL  
Elisa Durán, directora 
general adjunta de 
@FundLaCaixa i Lluís 
Noguera, director de 
#CosmoCaixa, 

presenten la Sala 
Univers, el nou espai 
expositiu del museu, que 
es va obrir al públic el 
passat 11 de juliol 
@CosmoCaixa

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 
PLATGES DE BARCELONA.  1. Platja de Sant Sebastià. 
Bus: D20, V15, V19, 47 i 59. Metro:  Barceloneta (L4). 2. 
Platja de Sant Miquel. Bus: D20,V15, V19, 47 i 59. Metro: 
Barceloneta (L4). 3. Platja de la Barceloneta. Bus: D20, 
V15, V19, 47 i 59. Metro: Barceloneta o Ciutadella/Vila 
Olímpica (L4). 4. Platja de Somorrostro Bus:  D20, H16, 
V21, V27, 47 i 59. Metro: Ciutadella/Vila Olímpica (L4). 5. 
Platja de Nova Icària. Bus: H16, V21, V23, V25, V27 i 59. 

Metro: Ciutadella/Vila Olímpica o Bogatell (L4). 6. 
Platja del Bogatell. Bus:  H16, V23, V25, V27 i 6. Metro: 
Llacuna o Poblenou (L4). 7. Platja de la Mar Bella. Bus: 
H16, V27, V29 i V31. Metro: Poblenou (L4). 8. Platja de la 
Nova Mar Bella. Bus:  H16, V27, V29 i V31. Metro: Selva 
de Mar (L4). 9. Platja de Llevant. Bus: H16, V29, V31 i 7. 
Metro: Selva de Mar (L4). 10. Platja Zona Banys Fòrum. 
Bus: H16, V29, V31, V33 i 7. Metro:  El Maresme/Fòrum 
(L4). Més informació: tmb.cat.

@NEM-HI

El restaurant i club de platja de 
l’icònic hotel W s’ha convertit 
en un dels punts més animats 
del litoral de Barcelona. Davant 
les aigües cristal·lines, el Salt 
combina una carta amb ham-
burgueses gurmet –aquest 
any inclou una creada pels 
dissenyadors Brain & Beast 
que signen els uniformes 
d’aquesta temporada–, tacs de 
peix i amanides amb una origi-
nal proposta de còctels. 

SALT 

Proposta: La versió més refinada 
d’un xiringuito a l’hotel W 

Adreça: Passeig del Mare Nostrum, 
19  

Pàgina web: saltbeachclub.com 

Telèfon: 932 95 28 19 

XIRINGUITOS PER  
GAUDIR DE L’ESTIU  
Hi ha dies en què l’estiu pot fer-se especialment 
llarg i xafogós a Barcelona. Aquest és just el 
moment per a recordar que tenim uns quants 
quilòmetres de platges i que, per sort, la idea del 
xiringuito dolent i car està ja superada. Així que 
ens hem posat el vestit de bany i les xancletes, 
hem començat a caminar per la sorra sorra per 
descobrir què es pot menjar i beure en alguns 
d’aquests establiments. L’objectiu és convertir 
un dia de platja en una mica més, a base d’una 
carta molt decent, preus assumibles, hamaques 
per a descansar, i fins i tot desdejunis amb els 
quals donar-se un luxe enfront del mar un matí 
qualsevol.

Per Iker Morán / La Gulateca

Pioner en la recuperació el 
prestigi gastronòmic dels xi-
ringuitos de platja, 15 anys 
després Vai Moana segueix al 
peu del canó amb una carta in-
formal amb tocs de sud-est 
asiàtic, uns desdejunis fantàs-
tics per començar el dia a la 
platja i una interessant pro-
posta de cocteleria i sucs na-
turals. Amb zona d’hamaques, 
també es poden demanar 
plats de la carta per emportar.

REFINAT

VAI MOANA 

Proposta: El millor esmorzar a la 
platja  

Adreça: Platja Bogatell 

Pàgina web:  
vaimoanabeachbar.com 

Telèfon: 933 09 12 91 

Una bona forma de reconci-
liar-se amb la Barceloneta és 
passar-se per aquí a última ho-
ra de la tarda, fer un bany, pro-
var algun dels seus sucs o còc-
tels –servits també a la sorra– i 
sopar a una de les seves taules. 
La carta és senzilla però varia-
da i molt ben executada i servi-
da, amb tapes (braves, mus-
clos, pernil...), hamburgueses, 
amanides, entrepans freds i 
calents i algunes postres.

CIUTAT DEL 
CAP...

BO KAAP 

Proposta: L’esperit de les platges 
de Ciutat de Cap a la Barceloneta  

Adreça: Platja de Sant Miquel 

Pàgina web:  
bokaapbeachbar.com 

Telèfon: 936 11 70 70

Fora de Barcelona trobem la 
fantàstica platja del Prat. En-
ganxada a l’aeroport, la seva 
situació lliure d’edificis i la seva 
extensió l’ha convertida en 
una joia molt prop de la ciutat. 
Aquí el xiringuito El Calamar és 
en una autèntica referència 
tan gastronòmica com pel seu 
animat ambient a les nits. Les 
seves tapes i batuts frescos 
són magnífics, i el complement 
perfecte per a un dia de platja.

UN 
CLÀSSIC

EL CALAMAR 

Proposta: Ala platja del Prat, mai et 
deixa indiferent  

Adreça: Passeig de la Platja, s/n  
El Prat de Llobregat 

Pàgina web:  
chiringuitocalamar.com 

Telèfon: 628 44 50 82 

No és el mateix menjar a prop 
de la platja que a la platja. Així 
que si som dels què preferim 
no tenir els peus plens de so-
rra i el plat en la taula, Can 
Fisher és una excel·lent opció. 
Un restaurant al passeig marí-
tim on els autèntics protago-
nistes són els arrossos (a par-
tir de 17 euros per persona) i 
els peixos de llotja a la graella. 
Ull també a les tapes i a la seva 
carta de còctels i vins!

A PEU DE 
PLATJA

CAN FISHER 

Proposta: Bons arrossos a peu de 
platja  

Adreça: Avinguda del Litoral, 64 

Pàgina web: canfisher.com 

Telèfon: 935 97 18 40 

TOCS 
ASIÀTICS
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