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Una excursió al Delta del Llo-
bregat ens permet descobrir 
dos espais naturals bellís-
sims: la pineda de Can Ca-
mins, al Prat de Llobregat, i la 
pineda del Remolar, a Vilade-
cans. La primera la trobem al 
costat de la platja del Prat i es 
pot visitar gratuïtament el 
primer diumenge de cada 
mes, en una visita guiada, a 
les 10h i a les 12h, que orga-
nitzen el Consorci Delta Llo-
bregat i l’Ajuntament del Prat 
de Llobregat. 

CAN CAMINS 
1.800 METRES.  La ruta per la 
pineda de Can Camins és un 
recorregut circular de 1.800 
metres, molt fàcil de fer que 

ens endinsa en aquest bosc 
frondós de pins pinyers i 
blancs. La ruta s’inicia a l’en-
trada de la pineda, a l’oficina 
de turisme. Per arribar-hi 
amb cotxe, un cop al Prat de 
Llobregat cal seguir les in-
dicacions que porten a la 
platja i, abans d’arribar-hi, 
veurem la pineda a mà dreta. 
Podem deixar el cotxe en al-
gún dels aparcaments de la 
platja. També ens hi podem 
arribar amb el bus PR3 que té 
origen a l’estació de tren del 
Prat de Llobregat i arriba fins 
a la platja els dissabtes i fes-
tius des de principis d’abril 
fins a finals d’octubre.  

SARGANTANERS 
I SERPS.  L’excursió ens per-
metrà descobrir un espai 

que s’ha convertit en refugi 
d’algunes espècies, com el 
sargantaner petit o la serp 
blanca, tot i que hi desta-
quen els ocells forestals com 
el picot verd o el xot. També 
hi veurem raspinells i malle-
rengues, i si tenim molta 
sort i estem molt atents po-
drem veure-hi alguns ma-
mífers que generalment són 
molt cars de veure en aquest 
espai com els ratolins, els 
conills o els senglars, tot i 
que podem descobrir-ne els 
rastres.  

Estem en una zona natural 
que havia estat habitada an-
tigament, de manera que al 
primer tram de l’excursió 
hi trobem les restes d’algu-
nes de les cases que hi havia 
i pous. A la zona de les cla-
rianes hi trobarem esbar-

LES PINEDES S’OBREN 
PAS AL DELTA  
DEL LLOBREGAT 
El Consorci Delta del Llobregat ha 
rehabilitat Can Camins i el Remolar fins a 
convertir-los en un paratge natural únic  

EN RUTA
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zers, on abunden els talla-
rols i els petits mosquiters. 
Els tallarols fan els nius amb 
herbes seques i fulles entre 
la vegetació i a poca alçada 
del terra, i els trobem en 
aquesta zona de març a oc-
tubre; mentre que els mos-
quiters són ocells tan porucs 
com els anteriors i també 
molt difícils d’observar per-
què s’amaguen entre els ar-
bustos, però segur que els 
sentim cantar, sobretot a la 
primavera i a la tardor. 

MOLSES 
I FONGS.  El recorregut 
avança fins a una placeta on 
hi ha un encreuament de ca-
mins. Haurem de seguir les 
indicacions de Casa Co-
derch, tot i que encara no 

s’hi pot arribar. Aquí ens 
sorprèn que els camins si-
guin rectes, però és fruit 
d’una parcel·lació que es va 
fer de la zona fa uns anys. 
Si ens fixem en el sotabosc, 
veurem espècies típicament 
forestals com el llentiscle o 
el fals aladern, juntament 
amb vegetació de la platja 
que tenim tan a prop, amb 
espècies vegetals com el lli-
ri de mar o els joncs. Ens sor-
prendrà veure l’abundància 
d’espècies d’orquídies que 
hi ha a les clarianes, o els 
líquens, les molses i els 
fongs que anirem trobant a 
mesura que el bosc es faci 
més ombrívol. 

Perquè mentre avancem, 
la pineda es tanca darrere 
nostre i ens ofereix un ca-
mí cada vegada més sinuós 

on és fàcil trobar rastres de 
conills i pinyes rosegades 
pels ratolins de bosc, o veu-
re ocells com la puput, la 
mallerenga carbonera i el 
pit-roig, amb una gran taca 
vermellosa ataronjada que li 
omple la cara i part del pit i 
el seu cos arrodonit.  

El sender arriba a tocar de 
la tercera pista de l’aeroport 
del Prat, on han tallat els 
pins per raons de seguretat 
però que s’ha repoblat amb 
arbustos. A l’esquerra en di-
recció a la platja, el camí ens 
porta a ambients de reredu-
na on habiten exemplars de 
bufalaga de flor groguenca, 
grups de crucianel·la típics 
dels arenals del Mediterrani 
i una bona jonquera de jonc 
marítim, que tolera concen-
tracions de sal a l’aigua tan 

altes com les de l’aigua de 
mar. Des d’aquí podem sor-
tir a la platja o seguir el camí 
que ens porta al punt d’in-
formació.  

REMOLAR- 
FILIPINES.  Molt a prop hi ha 
el destí de la nostra segona 
ruta pel Delta del Llobregat: 
l’espai natural del Remolar-
Filipines, a Viladecans, i, 
per ser més precisos, la pi-
neda del Remolar, un pai-
satge molt singular format 
per pins pinyers sobre du-
nes. L’anècdota històrica és 
que aquesta pineda va ser 
ocupada durant 40 anys pel 
Càmping Toro Bravo, expro-
piat arran de les obres d’am-
pliació de l’Aeroport del 
Prat. Des d’aleshores s’ha es-

tat treballant per a la seva re-
cuperació. Aquest itinerari 
està obert els diumenges 
d’11.30 h a 13.30 h, i es fan vi-
sites guiades gratuïtes, que 
organitzen el Consorci Del-
ta Llobregat i l’Ajuntament 
de Viladecans. 

Passejarem per un bosc de 
pi pinyer que ha crescut so-
bre dunes fòssils antigues, 
però ens haurem de fixar so-
bretot en la gran presència 
d’orquídies que fa d’aquest 
espai únic. Nou de les 23 
espècies d’orquídies del Del-
ta han estat citades a la Pine-
da del Remolar gràcies al 
treball realitzat des del 2008 
pel Consorci dels Espais Na-
turals del Delta del Llobre-
gat. Les espècies d’orquídies 
més presents són l’abellera 
vermella Oprhys tenthren-

MERCATS DE PAGÈS 
Al Baix Llobregat s’hi 
celebren un munt de 
mercats de pagès. Podem 
tastar les hortalisses que 
es cultiven al Delta. Per fer-
ho, ens  podem acostar 
fins als mercats que se 
celebren a Viladecans, els 
dimecres de 9h a 14h al 
voltant de Can Xic; i al del 
Prat de Llobregat, 
dissabtes de 9h a 14h a la 
Plaça Pau Casals.  
� � � 

POTA BLAVA 
Fins al 27 d’octubre tenim 
l’oportunitat de provar el 
protagonista gastronòmic 
del Prat de Llobregat, el 
pollastre Pota Blava, en 
una nova edició del 
QuintoTapa. És una ruta on 
participen més de 30 bars i 
restaurants de la ciutat 
que ofereixen tapes on 
aquest pollastre és 
protagonista.  
� � �  

EXPOSICIÓ 
I ja que estem al Prat, una 
ciutat tan lligada a 
l’aeroport, podem acostar-
nos a l’exposició 
aeronàutica 100 anys 
d’aviació, del Centre 
Cultural Aeronàutic. Un 
viatge per repassar 
l’evolució que han viscut 
l’aviació internacional, 
nacional i també local al 
llarg de la història, a través 
de diferents aeronaus fora 
de servei, rèpliques 
d’avions històrics, 
fotografies, panells gràfics, 
motors i maquetes.

*     OCIpèdia

A la pàgina anterior, a dalt, 
una múrgola a les pinedes del 
Delta del Llobregat. A sota, a 
l’esquerra, una orquídia. A la 
dreta, una abellera vermella. 
En aquesta pàgina, visitants a 
Can Camins. A la dreta, la 
pineda del Remolar. A 
l’esquerra d’aquestes línies, 
una persona a Can Camins. A 
sobre, un puput, i al costat, un 
Psammodromus algirus. FOTOS: 

TJOSE MANUEL ARENALES / CONSORCI DELTA DEL 

LLOBREGAT / TURISME BAIX LLOBREGAT 

dinifera i la flor d’abella 
Ophrys apifera.  

ESTANY 
DE CA LA PILAR.  El recorre-
gut s’inicia al punt d’informació 
del Remolar-Filipines i a la ban-
da dreta veurem l’estany de Ca 
la Pilar, que acumulava aigua 
per regar els horts. Forma part 
del conjunt que Pilar Moragas 
va fer construir en aquest parat-
ge a principis del segle XX, i on 
destaca la caseta amb coberta 
a quatre aigües de ceràmica vi-
driada de colors blanc i blau ma-
rí. Durant la ruta veiem una ex-
tensa pineda litoral i, al tram 
final, arribarem a l’edifici de 
Ca la Pilar, la casa d’estiueig que 
Pilar Moragas va encarregar el 
1917 segons el projecte de l’ar-
quitecte Josep Puig i Cadafalch.
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AL DENTE Per Maria Almenar

*    OCIpèdia

CONCERT 
SOLIDARI  
EN FEMENÍ 

El Palau de la 
Música cata-
lana acollirà el 
proper dilluns 

un concert que 
reivindica el 

paper femení a 
la música. Es 
tracta de l’es-

trena en primí-
cia d’una de les 
obres mestres 

de Clara 
Schumann a 

mans de 
l’Orquestra 
Simfònica 

Solidària de 
Barcelona, sota 
la batuta de la 

directora 
Clàudia Dubé 
Oranías i amb 

la pianista 
Isabel Pérez 

Dobarro com a 
solista. El 

concert, que 
s’emmarca 

dins el movi-
ment anome-

nat ‘Dona 
Crearte’, recap-
ta fons per als 

projec-tes 
socials i 

pedagògics 
destinats a 

dones i famílies 
amb risc 
d’exclusió 

social.

L’obra del gentlemen Jean-Daniel Lorieux, un dels grans mestres de la 
fotografia de moda, s’exposa per primera vegada a Catalunya i ho fa 
vestint les parets de l’Hotel Majestic de Barcelona. Una mostra gratuïta 
que recull el bagatge de l’artista francès durant els anys 70, 80 i 90, i 
representa una oportunitat única per indagar en l’estil elegant i sensual 
d’aquesta icona viva.   

LA MIRADA GLAMUROSA DE LORIEUX

Potser el seu nom no és tant popular-
ment conegut com Richard Avedon, 
Helmut Newton, Peter Lindbergh, 
Steven Meisel o Mario Testino, però 
forma part dels grans de la indústria 
de la fotografia de moda. Té 82 anys, 
encara es manté en actiu i recent-
ment ha visitat Barcelona per presen-
tar una selecció exclusiva de les se-
ves obres més icòniques que s’expo-
sen al Majestic Hotel & Spa Barcelo-
na. Ell és el fotògraf francès Jean-Da-
niel Lorieux, un autèntic mite dins del 
sector. D’aparença impecable, la foto-
grafia de Jean-Daniel Lorieux té un 
estil molt identificatiu: colors con-
trastats amb una construcció gràfica 

en què la moda explota sobre els mi-
llors models masculins i femenins. 
Després d’acostar-se a Andy Wharol, 
Lorieux també va experimentar la se-
va vena artista en el retrat pintat a 

través del qual ha dibuixat personat-
ges il·lustres com Isabelle Adjani. Lo-
rieux ha treballat durant més de cin-
quanta anys en revistes de moda de 
la talla de Vogue, L’Officiel i Harper’s 

Bazaar i la seva mirada també ha inte-
ressat a les marques més prestigio-
ses del món del luxe, l’alta costura i la 
joieria des de la dècada dels 70. De 
fet, l’artista va ser un dels primers 
grans fotògrafs que va començar a 
recórrer món a la recerca de llocs pa-

radisíacs on les models no només es 
limitessin a posar davant del seu ob-
jectiu, sinó que interactuessin amb 
l’objectiu a través del joc i el somriure. 
Per això, les instantànies de Jean-Da-
niel Lorieux capten aquesta naturali-
tat davant l’objectiu mantenint l’estil 
elegant i sensual del fotògraf francès. 

UNA RELACIÓ WIN-WIN AMB  
EL MAJÈSTIC 
 Per primera vegada, la fotografia de 
Jean Daniel Lorieux es pot veure a 
l’Estat i el lloc escollit per dur a terme 
l’exposició ha estat el Majestic Hotel 
& Spa Barcelona. Una elecció que no 
ha sigut fortuïta. “És una relació win-
win perquè l’hotel sempre s’ha rela-

cionat amb la moda, la cultura i l’art i 
mantenim bona relació amb aquest 
artista francès”, deia Pascal Billard, 
director general de l’exclusiu establi-
ment situat al cor del Passeig de 
Gràcia.  

L’exclusiva exposició fa un recorre-
gut pel bagatge de Lorieux a través 
de 25 fotografies de les models més 
prestigioses dels anys 70 i 90. Resten 
immortalitzades Karen Mulder, Clau-
dia Schieffer, Terry Tate, Stéphanie 
Seymour o fins i tot, Carla Bruni. “La 

cantant és una client habitual de l’ho-
tel juntament amb el seu marit, Nico-
las Sarkozy”, afegia Billard, com a cu-
riositat. 

UNA EXPOSICIÓ BENÈFICA 
Totes les fotografies, que es repartei-
xen entre el lobby, el bar, l’entrada al 
restaurant i la planta -1 de l’hotel es-
tan a la venda i els beneficis obtin-
guts es destinaran a la Fundació IReS, 
que té per objectiu la reinserció de 

persones en risc d’exclusió social. 
Aquesta organització treballa en 
l’atenció integral a les famílies en si-
tuació de vulnerabilitat, a través d’un 
ecosistema de programes que oferei-
xen un acompanyament social, psi-
cològic i educatiu en un mateix terri-
tori. La mostra de Jean-Daniel Lo-
rieux es podrà veure al Majestic Hotel 
& Spa Barcelona fins el proper 9 de 
novembre.

QUÈ HI HA 
DE NOU?

“És una relació win-win perquè 
l’hotel sempre s’ha relacionat 
amb la moda, la cultura i l’art  
i mantenim bona relació amb 
aquest artista francès” 
Pascal Billard, director general del 
Majestic Hotel & Spa Barcelona

Triffie a Illa Meralda, 1985.

Li Sellgren per a Paco Rabanne.

Katherina per Vogue amb model 
de Dior a Illa Maurici, 1996.

Stephanie Seymour, vestida de 
Dolce Gabbana per L’Officiel, 1991.

Model D’Iris Van Herpen a París 
per a L’Officiel, 2011.

Charlie, vestida de Paco Rabanne 
per American Vogue, 1970.

Lenka per Above Magazine  
a Tunísia, 2005.

Model de Stephan Rolland.
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DOLCE VITA

VELISSIMA 

Proposta: Un italià 
d’allò més cool a la 
nova zona Marina 

Vela.  

Adreça:  
Passeig Joan de 

Borbó, 103. 

Telèfon: 936  
26 84 26. 

Preu: 50 euros. 

Web:  
velissima.com.  

Un viatge gastronòmic per la costa ita-
liana en un restaurant amb una decora-
ció molt cuidada i ganes d’esdevenir el nou 
indret de moda al nou moll Marina Vela, si-
tuat darrere de l’icònic hotel W de Barce-
lona. Ens rep a la planta baixa una espec-
tacular barra i unes escales i balcons que 
ens faran somiar amb Positano o la costa 
Amalfitana. Si la primera impressió és la 
que compta, Velissima ens té ja guanyats. 

Dalt, la cuina oberta i a la 
vista i un menjador pre-
ciós amb alguna taula 
llarga que sembla porta-
da directament del cine-

ma. I de menjar? La pasta, per descomp-
tat, és una de les estrelles de la carta, tot 
i que amb ingredients i un toc sofisticat. 
Però la veritat és que no podem resumir 
Velissima com un restaurant de pasta, per-
què va molt més enllà. Plats clàssics (me-
lanzane parmigiana, risotto del dia, vitelo 
tonnato...) i un gran producte (atenció a 
la burrata dels antipasti) són l’avantsala de 
les elaboracions amb peix que aquí, al cos-
tat del mar i amb un local que presumeix 
d’esperit de costa, llueixen especialment.

Una espectacular barra i 
escales i balcons ens faran 

somiar amb Positano o amb la 
costa Amalfitana

TASTETS
‘PESCE’ CRU 
Obert l’estiu 
passat, Velissima 
encara està 
escalfant motors 
en una zona poc 
coneguda però que 
promet. A més 
d’una carta prou 
àmplia per a repetir 
sense cansar-se, 
les propostes de 
cocteleria i aperitiu 
(amb una barra de 
peix cru) se sumen 
a la pròxima 
inauguració, a 
finals de mes, del 
seu brunch dels 
diumenges, que vol 
ser un dels nous 
plans de moda de 
la ciutat. 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

SABORS 
D’ÀSIA

CASA XICA 

Proposta: Un clàssic  
de la cuina exòtica i 

viatgera. 

Adreça: França  
Xica, 20. 

Telèfon: 936 00 58 58. 

Pàgina web: 
facebook.com/ 

casaxicabarcelona. 

Preu mitjà:  
30-35 euros.

EAT GAUDÍ 

AGENDA

Torre Bellesguard. Un 
altre dels grans plans 
gastronòmics del 
pròxim cap de setma-
na: la primera edició de 
l’Eat Gaudí. La Torre 
Bellesguard, obra 
d’Antoni Gaudí, acollirà 
els pròxims dies 19 i 20 
d’octubre aquest nou 
mercat gastronòmic 
que aposta principal-
ment pel producte gur-
met i on s’organitzaran també tallers, tastos i diferents 
ponències. Apadrinat per Christian Escribà, que ha dissen-
yat una experiència gastronòmica en aquest espai únic, la 
cita comptarà amb propostes d’allò més variades (entre-
pans orientals de The Q Street Food, ceviches i pops de La 
Pulponeta, plats veneçolans de La Cachapera) tant de dife-
rents països com fruit de les noves tendències gastro.  
El preu de l’entrada és de 3 euros. eatgaudi.com. 

ST ANTONI TRIPEL

BODEGA

Cervesa de barri. 
És un dels barris de 
moda de la ciutat i 
ara ja té la seva 
pròpia cervesa arte-
sana de la zona. Tres 
és el número clau 
per descriure 
aquesta cervesa de 
tipus tripel que juga 
amb tres cereals 
(avena, civada i 
blat), trés llúpols i 
tres espècies (pe-
bre rosa, llavors de 
coriandre i pell de 
taronja). El resultat és una cervesa amb molta personalitat, 
sabor potent i aromes complexos que segons els seus crea-
dors representa l’esperit del barri. El nou Sant Antoni Tripel 
està ja disponible a la Fàbrica Moritz Barcelona (ronda de 
Sant Antoni, 39), Barna Brew (Parlament, 45) i el Bar 
Velòdrom (Muntaner, 213). 

El nom és tota una declaració d’intencions d’aquest 
nou clàssic del barri de Poblesec. Petit i encantador, 
Casa Xica que fa anys que reivindica una cuina amb 
aires asiàtics que els seus responsables, en Marc i la 
Raquel, se’ls van emportar d’allà després d’haver 
treballat durant anys a restaurants de Xangai. Fu-
sió? Molt millor:  producte local que serveix per adap-
tar receptes d’allà i confeccionar una carta breu 
però molt atractiva, d’aquestes que mai avorreixen. El 
format és el ja habitual platet, tot i que la ració es que-
da curta si la idea és compartir. Millor tenir-lo en comp-
te a l’hora de demanar. Fideus amb gambes con-
viuen amb sashimis , tàrtar amb piparras, exquisi-
des gyozes o baos farcits de cua de bou. Acaben 
d’estrenar plats per a la seva carta de tardor (unes ale-
tes de pollastre ben potents i picants a l’estil de Xan-
gai, per exemple) així que ja tenim excusa per tor-
nar. Biel Jover s’encarrega que els plats estiguin 
ben acompanyats. I és que els vins, més concre-
tament l’aposta pels naturals, és un altre dels pilars 
d’aquest petit restaurant. El millor és deixar-se en-
dur per les seves recomanacions perquè pot ser que 
sortim amb alguna bona referència descoberta i re-
conciliar-nos amb aquesta nova generació de vins. 



6 Dimecres, 16 d’octubre del 2019 — OCICAT — 20MINUTOS

BCN Ciutat Diversa.  El Consell Muni-
cipal d’Immigració de Barcelona orga-
nitza una nova trobada festiva i reivin-
dicativa per convidar a la ciutadania 
participant a conèixer la diversitat de 
la capital catalana. El tema central de la 
trobada de diumenge a l’Arc de Triomf 
és Persones migrades i envelliment. Hi 
haurà actuacions musicals, obres de 
teatre, col·loquis, exposicions, tallers i 
jocs interactius per a totes les edats. 
També una biblioteca vivent. 

TROBADA 

Proposta: Jornada 
festival i reivindicativa. 

On: Passeig de Lluís 
Companys.  

Quan: Dia 20 d’octubre 
de les 11 a les 19 hores.  

MÚSICA 

Proposta: Concert  
a l’Auditori.  

On: Lepant, 150. Sala 2 
Oriol Martorell. 

Quan: Dia 16 a 
les 20 hores. 

PPreu: 25 euros.  

Pàgina web: 
auditori.cat.

MERCAT  
DE MERCATS 

On: Avinguda de la 
Catedral. 

Quan: Del 18 al 20 
d’octubre. 

Horari:  
d’11 a 22 hores. 

Pàgina web: 
ajuntament.barcelo-
na.cat/somdemercat.

La desena edició d’aquesta fi-
ra gastronòmica més que con-
solidada a Barcelona se cele-
bra del 18 al 20 d’octubre a 
l’avinguda de la Catedral amb 
parades de mercats munici-
pals i professionals de la cuina, 
xerrades i showcookings entre 
altres activitats. La fira torna 
amb més força que mai per 
promocionar els productes de 
qualitat i de proximitat dels 
mercats barcelonins. Entre els 
14 paradistes presents estaran 
La Boqueria, La Mercè, Gal-
vany, Santa Caterina, el Gui-
nardó, Lesseps o La Concep-
ció. La zona de degustació 
portarà per nom Tapes de 
Mercat i tindrà 14 parades, 9 

d’elles de restaurants.  Koy 
Shunka presentarà la tapa de 
Koy maki de salmó i alvocat i 
vedella yakiniku don; Quim de 
la Boqueria oferirà hambur-
guesa de wagyu amb escuma 
de foie-gras i ou planxat amb 
bolets variats i reducció 
d’Oporto; Kiosko Universal do-
narà a tastar un saltat de bo-
lets amb mousse de foie i una 
broqueta de pollastre amb sal-
sa romesco; Tapas 24 farà el 
mateix amb el hot dog català 
i Les braves; Fonda España 
cuinarà una peça melosa de 
vedella trufada i alvocat confi-
tat en oli d’avellana, kalamata i 
bacallà amb el seu pil-pil; Ca la 
Nuri donarà a conèixer el seu 

arròs melós amb botifarra i bo-
lets i croquetes de marisc amb 
allioli de pebre vermell; Paella 
Bar Boqueria tindrà a l’abast 
dels visitants arròs cremós de 
calamarsets, foie gras i par-
mesà i mollete de calamars 
amb allioli cítric. I també ofe-
riran les seves tapes de crea-
ció pròpia  Xerta Restaurant, 
Petit Comitè, All Vegan Barce-
lona i Barra Perelló. A l’àrea Les 
postres dels 10 anys  es po-
dran tastar les dues propostes 
dolces que presentarà el res-
taurant Hoffmann. En l’Aula del 
Mercat s’organitzaran xerra-
des en les quals prendran part 
reputats cuiners i paradistes. 
Parlaran del bacallà, del picant, 
de la cuina d’aprofitament o de 
receptes de temporada, amb 
un apartat dedicat als bolets. 
● P. CARO 

NO TAN 
PETITS

10 anys tastant els millors productes 
dels mercats municipals de Barcelona

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
RECEPTARI INCLUSIU AMB XEFS AMB ESTRELLA. 
Dissabte, a partir de les 11.30 hores, es presentarà a la 
fira el receptari inclusiu Posa’t el davantal i tothom a la 
cuina elaborat pels alumnes de l’escola del centre 
d’educació especial Escola Moragas de Les Corts.  
La xef Carme Ruscalleda és l’autora del pròleg i han 
aportat algunes de les seves receptes Albert Adrià,  
Fran López, Cristian Escribà, Fina Puigdevall, els xefs del 
Disfrutar i els germans Torres.  

PRODUCTES DE PROXIMITAT. La trobada tindrà un 
espai amb diferents denominacions agroalimentàries 
presents: embotits de la Garrotxa, Espai la Cava, Format-
ges Montbrú, Forn Franquesa-Coques de Perafita, 
Artesans de l’Abel Garrotxa, Embotits l’Esquiador, 
Postres Masgrau i Coop. Sant Isidre Les Borges Blan-
ques-Les Garrigues. El Celler de Mercat aplegarà 10 
referències de diferents Denominacions d’Origen de 
Catalunya triades per Ferran Centelles.

@NEM-HI

BCN DIBUIXA 

Proposta:  
Festa del dibuix. 

On: Diversos espais. 

Quan: Diumenge de 
les 11 a les 19 hores. 

PPreu: Gratis..  

Pàgina web: 
barcelona.cat/barcelo-

nadibuixa.

PETITS

Solistes de l’Orquestra del Festival de 
Lucerna. Dins la temporada de cambra 
de l’Auditori, solistes de l’Orquestra del 
Festival de Lucerna aplegats en la for-
mació W Ensemble interpreten quin-
tets de vent amb piano de Wolfgang 
Amadeus Mozart i Ludwig van Beetho-
ven. Interpreten Vicente Alberola al cla-
rinet, José Vicente Castelló a la trompa, 
Lucas Macías a l’oboe, Guilhaume San-
tana al fagot, Enrique Bagaría al piano i 
Julia Gállego a la flauta.

Barcelona Dibuixa. La gran festa del 
dibuix de Barcelona arriba aquest any 
a més barris i més entitats. Proposa el 
pròxim diumenge fins a 48 tallers gra-
tuïts en què grans i petits podran do-
nar sortida a la seva creativitat amb el 
llapis i el paper. La celebració tindrà 
lloc a diferents espais de la ciutat en-
tre les 11 i les 19 hores. Hi participen 
des del Museu Picasso al Museu Marí-
tim, el Museu del Disseny, la Fundació 
Joan Miró o el Palau de la Virreina. 

Productes gastronòmics i assistents a passades edicions de Mercat de Mercats. FOTOS: AJUNTAMENT DE BARCELONA
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16-23 D’OCTUBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 16 

TEATRE 

ESCENA POBLENOU  

El Festival de Creació 
Contemporània Escena 
Poblenou arriba a la 18a  
edició del 16 al 20 d’octubre 
en diversos espais del barri. 
Enguany presenta 12 
espectacles. BARCELONA. 
escenapoblenou.com.  

DIJOUS 17 

EXPOSICIÓ 

LA MOVIDA MADRILENYA 

Foto Colectania inaugura la 
mostra La Movida. Crònica 
d’una agitació. 1978-1988, una 
aproximació a la movida 
madrilenya des de la 
perspectiva de la fotografia 
amb peces d’Alberto García-
Alix, Ouka Leele, Pablo Pérez-
Mínguez i Miguel Trillo. 
BARCELONA. Passeig Picasso, 14. 
Preu: 4 euros. fotocolectania.org.  

DIVENDRES 18 

MÚSICA 

FESTIVAL SAY IT LOUD  

La dotzena edició del festival 
de música negra de Barcelona 
apropa el jzz, el soul, el reggae 
i l’afrobeat a la Fabra i Coats. 
Una de les actuacions més 
esperades és la de la rapera i 
actriu Simbi Ajikawo (Little 
Simz) i la del veterà  Johnny 
Osbourne (The Dancehall 
Godfather). BARCELONA. Dies 18 i 
19. C/ Sant Adrià, 20. sayitloud.cat. 

DISSABTE 19 

ESTRENA 

TEATRE LLIURE  

El Lliure estrena l’espectacle 
internacional The story of the 
story de la companyia 
neerlandesa Theater Artemis-
Het Zuidelijk Toneel del 

director Jetse Batelaan, 
guardonat amb el Lleó de 
Plata de la Biennale de 
Venècia. BARCELONA. Dia 19 a les 
20 hores i dia 20 a les 18 hores. 
teatrelliure.com.  

DIUMENGE 20 

FESTIVAL ZOMBIE 

AL POBLE ESPANYOL 

La segona edició de Survival 
Zombie al Poble Espanyol té 
lloc divendres a la nit amb un 

real game que integra proves, 
teatre interactiu i activitat 
física. BARCELONA. Dia 18 de les 21 
a les 03 hores. Preu: 34,90 euros. A 
partir de 10 anys. survivalzombie.es. 

DILLUNS 21 

MÚSICA 

OMD A LA SALA APOLO 

La banda pionera de la música 
electrònica celebra 40 anys  
amb una gira europea que 
aterra a la sala Apolo. 

BARCELONA. Nou de la Rambla, 113. 
(20 h). Preu: 31,50 €. sala-apolo.com. 

DIMARTS 22 

CINEMA 

FILMETS DE BADALONA 
El Badalona Film Festival 
dedica una sessió especial al 
director francès François 
Truffaut pel 60 aniversari de 
l’estrena de la pel·lícula Les 
quatre-cents coups (1959). 
BARCELONA. Teatre Zorrilla. A les 19 
hores. festivaldilmets.cat.

FESTA DE LES PERSONES 
AUTÒNOMES 
Ja tenim aquí la festa de 
les #personesautònomes! 
Una jornada festiva, 
conduïda pel periodista, 

actor i humorista 
#QuecoNovell, amb 
lliurament de premis i 
sopar-còctel al final de 
l’acte. 21 d’octubre. 
Fundació Joan Miró  

@fundaciomiro 
@AutonomsPIMEC 
SETMANA DE LA 
SALUT MENTAL 
No us perdeu la Fira 
d’Entitats en motiu de la 

Setmana de la 
#SalutMental ! Serà el 
dijous 17 d’octubre al 
Campus Bellvitge de 12  
a 16h. Us esperem! 
@infermeriaub 

FESTA DE LES PERSONES 
AUTÒNOMES 
Gaudeix d’un bon sopar  
@EatGaudi 
acompanyat de música 
electro swing, soul i 

comercial amb 
Rosantique. Vine a la live 
session el dissabte 19 
d’octubre, de 20:00 a 
21:00 hores! 
@EatGaudi 

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 
TANCAMENT D’ACCESSOS AL METRO PER OBRES. 
Accés Urgell de l’estació Sant Antoni (L2). Data del 14 al 18 
d’octubre, aproximadament. Alternatives: es pot accedir a 
l’estació pels accessos Urgell i Sant Antoni Abat; Accés Ron-
da Sant Antoni de l’estació Universitat (L2). Data del 15 al 18 
d’octubre, aproximadament. Alternatives: es pot accedir a 
l’estació pels accessos Plaça Universitat, Ronda Universitat i 
Pelai; Accés Plaça Universitat de l’estació Universitat (L2). 

Data del 22 al 25 d’octubre, aproximadament. Alternatives: es 
pot accedir a l’estació pels accessos Ronda Sant Antoni, Ron-
da Universitat i Pelai; Accés Pau Claris de l’estació Passeig de 
Gràcia (L2); Data del 14 al 18 d’octubre, aproximadament. Al-
ternatives: es pot accedir a l’estació pels accessos Passeig de 
Gràcia/Gran Via i Rbla. Catalunya; Accés Rbla. Catalunya de 
l’estació Passeig de Gràcia (L2). Data del 21 al 25 d’octubre, 
aproximadament. Alternatives: es pot accedir pels accessos 
Passeig de Gràcia/Gran Via i Pau Claris. tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, la rapera Simbi Ajikawo.  A sota, els OMD. 
Sobre aquestes línies, fotografia de Pedro Almodóvar, 
Miguel Bosé y Alaska a Rock-Ola. I dalt, a la dreta, imatge 
de la pel·lícula Les quatre-cents coups.  PABLO PÉREZ-MÍNGUEZ / ARXIU 

DIMECRES 23 

CONCERT

PIXIES AL SANT JORDI CLUB  
La banda de rock alternatiu 
fundada l’any 1986 a la ciutat de 
Boston (EUA) es va separar l’any 
1993 per reunir-se el 2004. 
Actuen a Barcelona amb el seu 
darrer disc, Beneath The Eyrie.  
A Frank Black, Joey Santiago i 
David Lovering s’uneix Paz 
Lenchantin des del 2013. 
.BARCELONA. Sant Jordi Club, Pg 
Olímpic, 5-7. Preu: 56 euros. livenation.es.
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