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La ruta de la Via Nicolau segueix l’antic traçat de la línia fèrria que va 
fer construir l’any 1914 l’empresari de Berga Tomàs Nicolau i Prieto 
per transportar la fusta de Guardiola fins a Gisclareny.

Plaça Galceran de Pinós, 
Punt històric i comercial de 

Bagà des de la seva 
fundació. FOTO: TURISME DE BAGÀ
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 
Molt a prop de Bagà hi ha una 
ruta amb nom i cognoms, els 
de l’empresari de la fusta 
Tomàs Nicolau i Prieto, pro-
pietari de la serradora de Ber-
ga, que va fer construir una via 
fèrria pel transport de fusta 
entre Guardiola i Gisclareny. 
Les obres van començar el 20 
d’abril de 1914 i no va ser gens 
fàcil obrir-se pas, a causa de la 
complicada orografia de la zo-
na i pel clima. Es van haver de 
construir parets de pedra seca 
per consolidar la via, que en-
cara es veuen, i túnels.  

Tot plegat es va abandonar 
uns quants anys després i el 
traçat es va anar degradant 
fins que l’any 2009 es va recu-
perar el camí per convertir-lo 
en la Via Nicolau. I tal com 

havia passat dècades enrere, 
la feina tampoc va ser fàcil 
aquesta vegada: molts dels 
treballs de recuperació es van 
haver de fer manualment i 
fins i tot es va utilitzar un he-
licòpter per traslladar mate-
rials a zones pràcticament 
inaccessibles.  

DE BAGÀ  
A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ. 
Això no vol dir que la Via Ni-
colau sigui una ruta molt di-
fícil, al contrari, es tracta 
d’una excursió molt planera, 
perfecte per fer amb nens per-
què hi ha esglaons, baranes 
de protecció i ponts i passa-
rel·les que ens eviten desni-
vells. És un recorregut circu-
lar d’una mica més d’onze 
quilòmetres que passa per 

Bagà i acaba a Guardiola de 
Berguedà, i que s’endinsa en 
boscos de pins.  

La ruta té el punt d’inici i 
final a Sant Joan de l’Avella-
net, a la carretera que va de 
Bagà cap a Gisclareny, en un 
desviament a mà esquerra. La 
via està senyalitzada amb 
marques grogues des de l’Ave-
llanet fins a Guardiola (Cal 
Frare) i les blanques i verme-
lles del GR des de Guardiola a 
Bagà, passant per Tarradelles. 
Abans de començar, però, val 
la pena admirar la petita es-
glésia romànica de Sant Joan 
de l’Avellanet, d’una sola nau 
i de la que ja en trobem re-
ferències en l’acta de consa-
gració de la monacal de Sant 
Llorenç prop Bagà, el 938.  

Trobarem l’indicador que 
inicia la ruta abans d’arribar a 

LA VIA NICOLAU,  
UN CAMÍ OBERT  
A PIC I PALA
La ruta ens porta de Bagà a Guardiola 
de Berguedà per l’antic camí que 
seguia un petit tren carregat de fusta,  
a principis del segle XX 

EN RUTA
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la zona de pícnic de Sant Joan 
de l’Avellanet i des d’aquí 
haurem d’agafar el corriol que 
baixa per l’esquerra amb uns 
graons. El camí és de terra, 
gairebé pla, fins a arribar a 
una pista asfaltada anomena-
da el camí de la vinya vella.  

Un mica després de passar 
el túnel, deixarem aquesta 
pista i tornarem a agafar la 
plataforma de l’antiga via que 
surt a mà esquerra, per se-
guir-la fins a arribar a Guar-
diola de Berguedà. Quan arri-
bem a la carretera, haurem 
d’agafar-la a mà esquerra per 
seguir el GR4.2 i creuarem el 
pont del riu Bastareny fins 
al barri de Terradelles.  

Arribats a aquest punt, el re-
corregut que ens portarà fins 
a Bagà és l’antic camí ral que 
unia el poble amb Berga per 

la vall del Llobregat. Si vol-
guéssim fer una variant del 
camí, ens podríem arribar 
fins al monestir de Sant Llo-
renç, a Guardiola, documen-
tat des de l’any 898 tot i que hi 
ha notícies d’una comunitat 
religiosa en segles anteriors, 
primer d’eremites i després 
de benedictins.  

MONESTIR 
DE SANT LLORENÇ. El mones-
tir es va remodelar durant els 
segles XI i XII, però va quedar 
destrossat pel gran terra-
trèmol del Pirineu de l’any 
1428. Recuperat per la Dipu-
tació de Barcelona, actual-
ment és un centre cultural on 
es fan visites guiades i dife-
rents activitats. Un cop a Bagà 
val la pena visitar la part me-

dieval del poble, l’església de 
Sant Esteve i el centre Medie-
val i dels Càtars.  

La història de Bagà, consi-
derada com la capital històri-
ca de l’Alt Berguedà, s’inicia 
amb els barons de Pinós, que 
al S.XIII van construir-hi el 
castell que havia de ser la se-
va residència. L’any 1234 van 
crear una vila franca sota el 
castell, utilitzant les pedres 
de l’antic poble, situat una 
mica més al nord.  

És per això que el nucli an-
tic de Bagà està format per un 
conjunt de carrers i places 
quadriculats i perfectament 
estructurats, fruit de la plani-
ficació urbanística de Galce-
ran IV de Pinós, que també va 
emmurallar el seu entorn. La 
muralla no ha arribat fins als 
nostres dies, però sí que enca-

ra es poden admirar espais 
com la plaça Porxada, on hi 
ha el Palau dels Foix, la plaça 
del Forment o la Portella; o 
passejar pels carrerons més 
interns del nucli antic i des-
cobrir-ne els noms, que fan 
referència a l’activitat 
econòmica que si portava a 
terme en èpoques passades.  

RUTA GUIADA 
PEL CENTRE HISTÒRIC. El re-
corregut històric ens portarà 
també fins a l’església parro-
quial de Sant Esteve, del segle 
XIV i d’estil gòtic. En desta-
ca la portalada gòtica i a l’in-
terior s’hi conserva una creu 
bizantina de plata, del segle 
X, part d’un retaule barroc de 
Francesc Morató i les restes 
de l’antic altar barroc. 

Podem fer una ruta guiada 
pel centre històric contactant 
amb l’oficina de turisme de 
Bagà, però si preferim sub-
mergir-nos a l’època medie-
val, cada mes de juliol se cele-
bren les Festes de la Baronia 
de Pinós de Bagà, amb recrea-
cions històriques, tallers d’ofi-
cis i exhibicions de tir amb 
arc, espases, etc.  

El castell o Palau dels Pinós, 
d’origen medieval i reformat 
al segle XIV, acull el Centre 
Medieval i dels Càtars, un re-
corregut per la història me-
dieval i del catarisme de l’Alt 
Berguedà. De fet, també el 
mes de juliol, Bagà és una de 
les poblacions on se celebra el 
Festival Càtar al Pirineu Ca-
talà, perquè forma part de 
dues de les etapes del Camí 
dels Bons Homes.  

PICASSO A GÓSOL. 
Fins al 27 d’octubre se 
celebra la Biennal 
Romànic del Berguedà, 
que recorda l’estada de 
Pablo Picasso a Gósol, 
amb exposicions i 
espectacles al monestir 
de Sant Llorenç a 
Guardiola de Berguedà i 
a les esglésies 
romàniques de Sant 
Quirze de Pedret, Sant 
Vicenç d’Obiols, Sant 
Vicenç Rus i Sant 
Sadurní de Rotgers.   
� � � 

MINA DE PETROLI. Per 
conèixer part del passat 
industrial del Berguedà 
podem visitar la Mina de 
petroli dels «Francesos» 
de Riutort, explotada 
pels francesos Jules 
León Clavier i Gosselet i 
Philippe Petit Brice, a 
través de la Compañia 
Minera de Riutort, creada 
el 1906. Després d’una 
restauració, es poden 
visitar part dels 340 
metres de galeries per 
veure les diferents capes 
de margues i calcàries, i 
com brolla el petroli 
sentint la característica 
olor dels hidrocarburs. 
� � �  

PER ALS NENS.  
El Pedraforca Parc 
Aventura es troba a 
Saldes, just davant del 
Pedraforca i sobre un 
altiplà que fa de mirador. 
Hi trobareu set circuits 
de tirolines de diferents 
dificultats.

*    OCIpèdia

L’actual estructura del palau 
és del segle XVIII, quan els 
senyors dels Còdol, originaris 
de Sant Llorenç de Morunys, 
van fer-hi les últimes refor-
mes i van encarregar les pin-
tures murals de la sala noble. 

PASSEIG  
VORA DEL RIU BASTARENY. El 
riu Bastareny també forma 
part de la història de Bagà i 
per això és un bon lloc per 
acabar l’excursió, passejant 
per sobre el pont de la Vila, 
del segle XIV, situat molt a 
prop de l’antic recinte emmu-
rallat i que donava accés al 
poble per sota de l’església de 
Sant Esteve; o visitant els dos 
molins que aprofitaven l’ai-
gua del riu per tal de moldre 
el blat.  

Pàgina anterior, a dalt, 
l’església de Sant Esteve a 
Bagà, a sota, la Torre de la 
Portella  i un pas de fusta a la 
Via Nicolau. Dalt, d’esquerra a 
dreta, el Palau de Pinós, 
l’ermita de Sant Joan de 
l’Avellanet i el Monument de la 
Vagoneta. A sota, pont vell de 
Bagà; senyalització de la ruta 
cap a l’ermita de Sant Joan de 
l’Avellanet i passarel·la de 
fusta. FOTOS: TURISME DE BAGÀ 
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AL DENTE Per Maria Almenar

*    OCIpèdia

LA 
ALGODONERA 
MARKET LAB 

Torna una 
nova edició de 

l’eclèctic LLa 
Algodonera 
Market Lab! 

Un 
esdeveniment 
sensorial on es 
barregen els 
productes 

vinculats del 
món del tèxtil, 
però també 
dels sabors. 

Art floral, 
performances 

de moda, 
workshops 
d’artesania i 
un corner de 
menjar asiàtic 

amb plats 
exòtics. Son 

algunes 
sorpreses que 

t’esperen 
aquest 

dissabte 28 de 
setembre a la 
terrassa del 

Coton House 
Hotel de 

Barcelona. 
           

           � � �

VERD 
CAMUFLATGE 
Se’l considera la tonalitat de l’entretemps 
perquè cada temporada treu el cap durant 
l’impàs entre l’estació càlida i freda. El verd 
caqui està com un  peix a l’aigua «entre dos 
fronts» gràcies a la seva versatilitat i subtilesa. 
Aquesta tardor s’apropia d’algunes peces 
d’inspiració militar amb d’altres que 
desprenen sensualitat. La dualitat és el seu 
punt fort.

REPTIL VEGÀ 
Si t’agradra l’estil cowboy i la pell de serp, però 
no vols consumir materials d’origen animal 
estàs de sort: aquests botins de MIREIAPLAYÀ 
estan elaborats amb teixit d’origen sintètic i  
vegetal: imiten l’estampat característic i son 
crueltyfree. P.V.P. 145€   
www.mireiaplaya.com

ARMA DE SEDUCCIÓ 
El verd caqui també sedueix la roba íntima més 
sexy amb models explosius que combinen la 
blonda i la microfibra amb els detalls florals. 
Amb aquest bodi d’escot pronunciat d’ETAM es 
poden guanyar moltes batalles! P.V.P. 39,99 €  
www.etam.es

SOPA DE LLETRES  
La febre pels logos mai acaba de marxar, però 
ara es fa d’una manera menys evident i des-
preocupada. La nova col·lecció de bosses de 
LONGCHAMP anomenada ‘La Voyageuse’ 
s’inspira en l’esperit d’aventura i ve carregada 
de tons camuflatge. C.P.V.   
www.longchamp.com

ORDENO I MANO 
Un abric llarg tipus gavardina inspirat en els 
uniformes de les elits de l’exèrcit que t’aportarà 
autoritat a l’instant en el teu estilisme diari. 
Planta cara als teus rivals amb aquesta peça 
sòbria i polivalent. SANDRO FEMME P.V.P. 485€    
www.sandro-paris.com

UNIFORME DE COMBAT 
El seu color i la seva silueta relaxada amb detalls 
genuïns, recorda els monos que utilitzaven les 
forces aèries. Aquesta peça conserva la inspira-
ció militar, però li dona un gir contemporani, 
sense estridències. És de DESIGNERS SOCIETY 
i val 160€.  
www.designerssociety.es

MIRADA FURTIVA 
Funcionalitat i estètica es donen de la mà en 
aquestes afavoridores ulleres de sol arrodoni-
des d’estil retro amb cristalls de color caqui i 
patilles daurades. Son de la nova col·lecció  
‘Rationalism’ de KALEOS EYEHUNTERS  
P.V.P. 170€  
www.kaleoscollection.com
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MILICIANA CHIC 
Comença la temporada d’esplendor del barret, 
En especial de la boina que aporta aquest aire 
bohemi i artístic que ens remet a París en una 
època indefinida perquè sempre hi és present. 
Aquest model de feltre de llana és de DIOR  
C.P.V.  
www.dior.com 
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ARROSSERIA 
AMB VISTES

BAROZ 

Proposta: Tapes i 
arrossos en el germà 
petit de Marea Alta. 

Adreça: Av. de les 
Drassanes, 6-8. 

Pis 23. 

Telèfon: 936  
31 35 90. 

PPreu mitjà: 35 euros.  

Pàgina web: baroz.es.

Malgrat el nom, no és un bar. Però reivindica 
en certa manera aquesta filosofia que, in-
clús sense barra, es pot defensar amb una car-
ta senzilla, plats saborosos, preus ben ajus-
tats (per al lloc i les vistes, s’entén) i on la clàs-
sica fórmula «alguna cosa per a picar i un 
arròs» és aquí la reina absoluta. El nou projec-
te d’Enrique Valentí pren el relleu de Marea 
Baja i juga amb dos elements clau: les mi-
llors vistes de la ciutat i una cuina marinera i 

despreocupada. Si Marea 
Alta és el restaurant gas-
tronòmic, Baroz assumeix 
el paper de germà petit. 
Perfecte per a un pressu-

post més ajustat sense renunciar a la millor 
qualitat. Començant pels arrossos, plat estre-
lla de la carta. Mitja dotzena de variacions se-
gons la temporada (a banda, de pollastre i 
cigales, de carxofes, bolets i botifarra) es des-
patxen amb un preu mitjà d’entre 16 i 18 euros 
la ració. Un homenatge a les barraques 
arrosseres de la Barceloneta preolímpica, ex-
plica Valentí. Però el 2019 i a la planta 23 del 
primer gratacel de Barcelona. Baroz, per cert, 
cada dia i amb horari de cuina ininterrom-
put de la una de la tarda a les onze de la nit.

Baroz obre cada dia i amb horari de 
la una de la tarda a les onze de la 

nit a la planta 23 del primer 
gratacel de Barcelona

TASTETS
MÉS QUE ARRÒS. 
Malgrat que Baroz 
es defineix com 
una arrosseria 
amb vistes, en 
realitat la carta 
ofereix marge per 
a menjar saltant-
se els arrossos i es 
vol quelcom més 
senzill, lleuger o 
ràpid. Si es volen 
fer tapes, 
l’ensaladilla russa, 
els musclos en 
escabetx i l’ou 
brau fan un trio 
espectacular per 
començar. Molt bo 
també el tomàquet 
amb stracciatella i 
els cigrons amb 
escopinyes. 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

ESCAPADA 
A PERPINYÀ

LOGIS  
LA FAUCEILLE 

Proposta: Un hotel 
pràctic per treure el cap 

pel sud de França.  

Preu:  
A partir de 69 euros, 

mitja pensió amb 
esmorzar i sopar des de 

100 euros, i menús a 
partir de 16 euros. 

Pàgina web: 
lafauceille.com.

VEREMA  

AGENDA

Jean Leon al Palace. 
Qui necessiti una bona 
excusa per conèixer 
l’hotel Palace i la seva 
meravellosa terrassa 
Jardín Diana, aquí en té 
dues:  l’històric hotel 
celebra el seu centena-
ri i entre les activitats, 
fins al 29 de setembre 
es pot gaudir d’un so-
par maridat amb vins 
Jean Leon per només 
39 euros. Una ocasió única per descobrir no només els vins 
d’aquesta bodega, sinó també la fascinant història de Jean 
Leon mentre es gaudeix d’una selecció d’embotits i format-
ges artesans, croquetes de ceps o carrillera de vedella, entre 
altres parts que formen part d’aquest menú. A més, entre els 
participants se sortejarà un viatge per a quatre persones per 
conèixer aquesta bodega. Més informació a la pàgina web 
hotelpalacebarcelona.com.

SWAB

AGENDA

Art i gastronomia. Dot-
zena edició del SWAB 
Barcelona, la fira d’art 
contemporani que 
aplega galeries, artis-
tes, comissaris i col·lec-
cionistes de tot el món 
al voltant de l’escena 
emergent a escala in-
ternacional. Serà des de 
demà i durant tot el cap 
de setmana al Pavelló 
italià de la Fira de 
Montjuïc. I un any més 
la gastronomia també 
tindrà el seu propi espai 
a càrrec de Flash Flash, el mític local fundat l’any 1969 per, 
entre altres, el fotògraf Leopoldo Pomés, recentment desa-
paregut. Cerveses Tibidabo també estarà present a la zona 
Swab Picnic que, a més, en aquesta edició, vol ser més soste-
nible que mai suprimint l’ús del plàstic. Més informació i en-
trades a la pàgina web swab.es.

Amb la tardor acabada d’arribar, res millor que co-
mençar a buscar plans per aquestes petites es-
capades de cap de setmana que senten tan bé en 
aquesta estació de l’any. Perpinyà, a la frontera fran-
cesa, és un excel·lent destí (es tarda menys d’una ho-
ra i mitja des de Barcelona en tren d’alta velocitat 
amb Renfe-SNCF) o un bon enclavament des d’on 
moure’s per la zona. Precisament, per tots aquells 
que estiguin pensant en una ruta en cotxe, l’hotel La 
Fauceille de la cadena Logis representa una gran op-
ció per la seva bona relació qualitat-preu i per la 
seva ubicació. A més de visitar Perpinyà, una esca-
pada a Narbona i a Les Grands Buffets és sempre una 
bona idea, o més a prop de Catalunya, el poblet 
mariner de Colliure on, per cert, està enterrat el poe-
ta Antonio Machado. Però tornant a Perpinyà, i al nos-
tre campament base a La Fauceille, l’hotel té 35 
habitacions i suites, piscina i jacuzzi. El restaurant 
braseria Le 860 del mateix establiment aposta per 
un receptari senzill però amb un punt elegant al plat 
i en l’ambient, acompanyat d’una bona selecció de 
vins del Llenguadoc-Rosselló. Sens dubte, un altre 
molt bon motiu per descobrir aquesta regió del 
sud de França. 
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Moll de la Fusta. Per tercer any, arriba 
la inauguració popular del Festival de 
Jazz de Barcelona –que enguany cele-
bra la seva 51a edició– amb el Jazz  & 
Food al Moll de la Fusta. Oferirà gas-
tronomia amb cuina d’arrels argentina, 
mexicana, japonesa o italiana, amb 
una vintena de food-trucks. La música 
l’aportaran artistes de l l’escena cata-
lana establerts a Barcelona i que ba-
rregen el jazz amb un seguit de músi-
ques que li són afins. 

JAZZ & FOOD 

Proposta: 12 hores  
de música, gastrono-

mia i solidaritat. 

On: Moll de la Fusta. 

Quan: Dissabte 28 de 
setembre a les 12 

hores (Gratis). 

PPàgina web:  
jazz.barcelona.

‘CROONER’ 

Proposta: Concert al 
Palau Sant Jordi.  

On: Passeig Olímpic,  
5-7. 

Quan: Divendres 27 de 
setembre a les 21 h.  

Preu: des de 50 euros. 

Pàgina web: 
livenation.es.

GRAN 
EXPOSICIÓ 

SOBRE L’ÒPERA 

On: CaixaForum 
Barcelona (Av. 

Francesc Ferrer  
i Guàrdia, 6). 

Quan: Fins al 26 de 
gener del 2020. 

Preu: 5 euros.  

Pàgina web: 
caixaforum.es.

Concebuda pel Victoria & Al-
bert Museum de Londres, la 
gran mostra Òpera. Passió, 
poder i política, arriba a Caixa-
Forum Barcelona per expli-
car 400 anys de la història 
d’Europa a través de la lírica. 
El recorregut de l’exposició es 
basa en vuit estrenes operís-
tiques de vuit compositors di-
ferents i les ciutats que les van 
acollir. Entre el material que 
s’exhibeix hi ha prop de 300 
elements entre vestits, instru-
ments originals o partitures 
(entre elles l’original de l’òpe-
ra Nabucco). Es mostren des 
de pintures de l’artista moder-
nista català Ramon Casas a 
la partitura original de l’òpe-

ra Pepita Jiménez (estrenada 
l’any 1896 al Gran Teatre del 
Liceu), el certificat de casa-
ment de Wolfgang Amadeus 
Mozart i el piano que va fer 
servir durant la seva estada 
a Praga, o altre piano amb el 
qual Isaac Albéniz va com-
pondre Pepita Jiménez. Altres 
títols escollits en aquesta se-
lecció expositiva al mateix 
temps que històrica són Les 
noces de Fígaro de Mozart, 
que funciona com un mirall de 
la societat de la ciutat de Vie-
na de l’època; La incoronazio-
ne di Poppea  (Venècia); Ri-
naldo (Londres), Nabucco de 
Verdi (Milà), Tannhäuser de 
Richard Wagner (París) o Lady 

Macbeth del districte de 
Mtsensk de Dmitri Xostakó-
vitx. «Escollir els títols va ser 
el més difícil perquè pots ex-
plicar la història amb múltiples 
estrenes», explica Kate Bailey, 
la comissària de l’exposició i 
alhora conservadora del de-
partament d’Arts Escèniques 
del Victoria & Albert Museum 
londinenc. El recorregut co-
mença a la Venècia renaixen-
tista de Claudio Monteverdi i 
acaba a la Unió Soviètica dels 
anys trenta del segle passat. 
La selecció musical de l’iti-
nerari pel museu inclou més 
peces que han prestat una 
trentena d’institucions. Com a 
curiositat, es pot veure una 
rèplica de la bomba Orsini que 
va caure al Liceu l’any 1894 i 
que va matar una vintena de 
persones. ● P. CARO   

NO TAN 
PETITS

Quatre segles de la història d’Europa  
a través de vuit estrenes operístiques 

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
VUIT ÒPERES PER AL GRAN PÚBLIC. El gènere operístic, 
nascut a finals del segle XVI, va començar a deixar de ser 
una música només per a les elits i va arribar al gran públic 
de la mà del compositor italià Claudio Monteverdi. La 
incoronazione di Poppea de Monteverdi situa el públic a la 
Venècia de l’any 1642; Rinaldo de G.F. Händel al Londres 
del 1711; Les noces de Fígaro de Mozart a la Viena del 1786;  
Nabucco de Verdi al Milà del 1842; Tannhäuser de Wagner 
al París del 1861; Salomé de R. Strauss al Dresden del 1905; 
Lady Macbeth de Xostakóvitx al Leningrad del 1934 i 
Pepita Jiménez d’Albéniz a la Barcelona del 1896. 

ÀUDIO GUIA POC CONVENCIONAL. L’exposició té un 
caràcter immersiu en convidar als visitants a fer-ne el 
recorregut de forma diferent: les músiques de cada títol 
operístic sonen a mesura que el visitant avança per les 
sales. En paral·lel, s’escolten un seguit d’explicacions 
didàctiques amb la veu del director musical del Liceu, 
Josep Pons. 

@NEM-HI

LA TITELLADA 

Proposta:  
Catorzena edició del 

Festival de Putxinel·lis 
del barri de les 

Roquetes. 

On: Diversos espais. 

Quan: Fins  
al diumenge 29  
de setembre. 

Pàgina web: 
ateneu9b.net.

PETITS

Michael Bublé. El crooner canadenc 
enceta la seva cinquena gira mundial de 
concerts, An evening with Michael Bu-
blé, que fa parada a Barcelona el pròxim 
divendres. Donarà a conèixer els temes 
del seu nou treball, el vuitè de la seva 
carrera, Love. Ha guanyat quatre pre-
mis Grammy i ha venut més de 60 mi-
lions de discos a tot el món. A Love in-
clou clàssics melòdics nord-americans 
com ara When I Fall In love, popularitza-
da per Doris Day i Nat King Cole.

Mostra de Titelles de les Roquetes.  
El barri de les Roquetes és el nucli cen-
tral del món titellaire amb l’edició d’en-
guany de la Mostra de Titelles. Aquesta 
omple places i equipaments del barri 
d’espectacles per a tota la família, ex-
posicions, activitats escolars i home-
natges a companyies de putxinel·lis 
clàssiques. La catorzena edició del fes-
tival acaba el pròxim diumenge amb 
l’obra La petita Capmany de Tanaka 
Teatre a l’Ateneu Popular de 9 Barris. 

Philip Glass Ensemble interpretant Spaceship (a l’esquerra). Escena de Les Fêtes Vénitiennes d’André Campra al Théatre National de l’Opéra Comique. FOTOS:  L. K. HO / V. PONTET 
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T&T 
BCN

INNOVACIÓ AL CARRER 
El laboratori d’innovació 
i.lab proposa un nou repte 
tecnològic per explorar 
solucions per generar 
energia renovable als 

paviments i estudiar la 
viabilitat d’implantar-les a 
la via pública. Pots 
presentar el teu projecte 
fins al 26 de setembre. 
@Bcn_Gracia 

FESTA MAJOR A 
L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE 
Divendres 27 de setembre 
comença la Festa Major 
de l’#EsqEixample. Tenim 
moltes novetats com la 1a 

#diadacastellera del barri, 
la presentació del nou 
gegantó Nin Ot i la 
celebració del 30è 
aniversari de 
@ccgolferichs, que serà 

punt d’inici de la festa. 
@Bcn_Eixample 
III SETMANA DEL COR 
Del 23 al 27 de setembre 
se celebra la 3a Setmana 
del cor. Creu Roja Sant Boi 

Estarà present a l’acte 
central del 27/09 a les 
17.30 hores a la plaça de 
L’ajuntament, mesurant la 
pressió arterial i glucèmia. 
@creurojasantboi

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 
FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA.  Del 25 al 29 de se-
tembre se celebra la Festa Major de la Barceloneta, amb acti-
vitats per a totes les edats. Pots arribar a la Festa Major de la 
Barceloneta amb: bus: les línies D20, H14, V13, V15, V17, V19, 
V21, V27, 47, 59, 120 i 136. Metro: Barceloneta (L4).  
FESTA MAJOR DELS INDIANS.  Els dies 21, 22, 24 i 28 de se-
tembre, amb motiu de la celebració de la Festa Major dels In-
dians, el barri acull un programa ple d’activitats per a totes 

les edats. Pots arribar-hi amb: bus: les línies D40, D50, H6, 
H8, V27, 19, 47, 62, 96, 117, 122 i 126 t’hi porten. Metro: La Sa-
grera (L1/L5/L9N/L10N), Maragall (L4/L5) o Congrés (L5). 
FESTA MAJOR DEL VERDUM.  Del 25 al 29 de setembre, la 
Festa Major del Verdum ens oferirà un munt d’activitats per 
gaudir amb tota la família. Pots arribar-hi amb: bus: les línies 
D40, D50, H2, H4, V29, 11, 47, 60, 76, 80 Enllaç extern i 81 (ope-
rades per Sagalés) i 127 t’hi apropen. Metro: baixant a l’esta-
ció Via Júlia o Llucmajor (L4). tmb.cat.

Aquí pots prendre’t un cafè  
–el flat white el fan perfecte– 
o comprar provisions per tal 
de preparar-lo a casa perquè 
també seleccionen i torren. 
Defensors de la importància 
del productor i de l’origen del 
gra, un paper amb aquesta in-
formació al costat de la tassa 
és la marca de la casa. També 
tenen un matcha bar, per si ets 
més de tè i vols tastar aquesta 
especialitat japonesa. 

HIDDEN CAFÉ BARCELONA 

Adreça: Constança cantonada  
Déu i Mata. 

Telèfon: 938 53 87 91. 

Pàgina web: hiddencafebcn.com.

ELS MILLORS 
CAFÈS DE 
BARCELONA 
Has sentit a parlar del cafè d’especialitat? Segur que sí 
perquè fa ja anys que aquesta tendència ha arribat a 
Barcelona i molts locals han apostat per quelcom tan 
senzill i desitjable –però molt sovint difícil de trobar– 
com un cafè de qualitat i preparat en condicions per un 
barista. Hi ha molt a aprendre sobre orígens, varietats, 
torrats o preparacions però al final tot es resumeix en 
una bona tassa de cafè que ens farà reconciliar amb la 
beguda i inclús oblidar-nos del sucre. Per descobrir-ho, 
hem escollit 5 de les nostres cafeteries predilectes i on 
el cafè és un tema molt seriós. 

Abans que el cafè d’especia-
litat estigués de moda, a El 
Magnífico ja torraven i ve-
nien bon cafè, tan a l’engròs 
com a clients. Un petit nego-
ci familiar que es remunta a 
l’any 1919 i que des de fa un 
temps també compta amb 
un nou membre: Mag by  
El Magnífico. Un preciós i 
acollidor local al Born on 
gaudir d’un bon cafè, tastar  
i aprendre.

LES CORTS

MAG BY EL MAGNÍFICO 

Adreça: Grunyí, 10. 

Telèfon: 934 88 57 86. 

Pàgina web: cafeselmagnifico.com.

També els restaurants s’han 
apuntat al cafè d’especialitat i 
a Honest Greens, en ple centre 
de Barcelona (a Madrid ja 
compten amb diversos locals 
però aquí és el primer que 
obren) combinen una aposta 
pel menjar saborós i saludable 
amb una zona de cafès a l’en-
trada d’allò més recomanables. 
La clau? Un espai agradable, 
un bon cafè i una deliciosa se-
lecció de pastissos RAW (sen-
se enfornar) per acompanyar.

CENTRE

HONEST GREENS 

Adreça: Rambla de Catalunya, 3. 

Telèfon: 935 41 49 00. 

Preu: honestgreens.com.

No ens allunyem del centre. I 
és que el cafè d’especialitat té 
una petita ambaixada a la can-
tonada de la Ronda Universitat 
amb Balmes. A Ruma’s combi-
na una completa oferta de 
cafès expressos i de filtre amb 
una selecció de xocolates i 
bombons d’elaboració pròpia, 
perfectes per donar-se un ca-
prici a l’hora del cafè. Hi ha tau-
les per prendre’l allà, però està 
pensat sobretot per emportar.

PER 
EMPORTAR

RUMA’S COFFEE  
& CHOCOLATE 

Adreça: Ronda Universitat, 10. 

Horari: 677 84 90 98. 

Pàgina web: rumas.coffee.

La filosofia slow i la cultura del 
cafè es donen la mà en aquest 
bonic racó del barri de Gràcia, 
que recorda més a un taller 
obert al públic que a una cafe-
teria. Treballen amb orígens 
d’allò més diversos, però sem-
pre apostant per petits pro-
ductors i amb torrat propi. A 
més de cafès (per prendre allà 
o per emportar) també comp-
ten amb una bona selecció de 
productes gurmet slow food. 

GRÀCIA 

SLOW MOW 

Adreça: Luis Antúnez, 18. 

Telèfon: 936 67 27 15. 

Pàgina web: slowmow.com.

BORN

@NEM-HI Per Iker Morán / La Gulateca
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