
Al Dente 
El cor com a 
símbol del 
romanticisme, 
en una tria per 
Sant Valentí. 4

Avui Sortim 
Un viatge 
a la cuina 
mexicana de  
la costa del 
Pacífic. 5

@NEM-hi 
El Poblenou 
serà de nou 
l’epicentre del 
festival Llum 
BCN. 6

RIU AVALL, PELS 
SANTUARIS DEL 
PALLARS SOBIRÀ

Des del petit poble de Baro seguim el curs del riu Noguera Pallaresa, 
fins a Gerri de la Sal, enmig de boscos de roures i pins, per descobrir  
els santuaris de Santa Maria d’Arboló i Santa Maria de Gerri.

Vista de les muntanyes del 
Pallars Sobirà des de  Santa 

Maria d’Arboló.  
FOTO: TURISME PALLARS SOBIRÀ
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Al Pallars Sobirà, envoltat de 
muntanyes hi ha el santuari 
de Santa Maria d’Arboló, una 
capella del terme municipal 
de Soriguera, entre Arcalís i 
Gerri de la Sal, al Parc Natural 
de l’Alt Pirineu.  

PARC NATURAL  
EL RECORREGUT. Només s’hi 
arriba a peu per diferents ca-
mins i la quietud que s’hi res-
pira ens fa oblidar el tràfec del 
dia a dia. S’alça damunt d’un 
espadat de roca, en una expla-
nada que forma un bellíssim 
mirador sobre el riu Nogue-
ra Pallaresa, les aigües del 
qual formen la banda sono-
ra d’aquest paisatge gairebé 
tot l’any.  

Diem gairebé perquè el pri-
mer diumenge de maig s’hi 
celebra un multitudinari 
aplec. I és que la Mare d’Arbo-
ló és una de les més estima-
des d’aquestes muntanyes i 
tradicionalment era invoca-
da pels raiers.  

Sabem que l’any 1657 és co-
neguda la gran devoció que 
els feligresos li tenen i s’expli-
ca que per mitjà d’ella Déu 
obra molts miracles.  

EL MEU PALLARS  
EL MITE. A més, segons expli-
ca Joan Lluís, al llibre El meu 
Pallars, també hi ha un soc re-
lacionat amb ella i que “se-
gons la tradició les noies casa-
dores que tot fent oració a la 
verge, posen el peu al soc de-
manant-li trobar un fadrí bo, 

ric i ben plantat, al cap de 
l’any si han posat bé el peu a 
dins del soc i confien en la bo-
na sort, ja són ben casades”. 

L’ERMITA  
SANTA MARIA D’ARBOLL. Ca-
sats o solters, el que podem 
veure avui en dia de Santa 
Maria d’Arboló és un edifici 
d’estil romànic llombard, 
d’una sola nau i planta rec-
tangular, capçat a llevant per 
un absis semicircular. És un 
dels llocs del Pallars més an-
tics i se sap que al costat de 
l’església hi havia un castell, 
anomenat castro Erbolone, 
que s’esmenta en un docu-
ment de l’any 817, referent a 
una venda de terres al primer 
abat del monestir de Gerri. És 
una construcció bella per la 

EL CAMÍ DE LES 
ERMITES, CAP A 
GERRI DE LA SAL
Els boscos i les muntanyes del Pallars 
Sobirà amaguen santuaris medievals 
que s’han mantingut gairebé intactes 
malgrat el pas dels segles.

EN RUTA
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seva simplicitat, segurament 
construïda cap al segle XII, 
amb pedres regulars i ben ta-
llades de colors vermellosos, 
grisos i ocres.  

Adossada a l’ermita hi ha 
la casa de l’ermità, que reco-
rria els diferents pobles veïns 
recollint almoines pel santua-
ri amb un ruquet. 

EL CAMÍ  
LA RUTA DELS SANTUARIS.  
L’itinerari que farem és la Ru-
ta dels Santuaris, de sis 
quilòmetres força fàcils. S’ini-
cia al poble de Baro i va aigües 
avall del Noguera Pallaresa, 
i al costat de la N-260 que 
connecta Sort amb La Pobla 
de Segur.  

Haurem de travessar el pont 
d’Arcalís i agafar la riba orien-

tal del riu en direcció sud. Du-
rant el recorregut, ens troba-
rem amb boscos de roures 
martinencs i pinedes de pi-
nassa, amb un sotabosc de 
boixos i garrics.  

Si ens hi fixem bé, a les es-
cletxes de les roques hi troba-
rem dues boniques espècies 
capaces de sobreviure en 
aquestes dures condicions: la 
corona de rei i l’orella d’ós. En 
un punt del camí hem de veu-
re una paret en forma d’agu-
lla, la Roca del Lladre, anome-
nada així en record del ban-
doler Llíser d’Arcalís, que va 
sembrar el terror per aquests 
camins en l’època medieval.  

GERRI DE LA SAL  
ROCA DEL LLADRE.  
Aquesta roca és d’especial re-

llevància perquè acull la ma-
jor colònia de voltor comú de 
tot el Parc. Més endavant, des 
del camí, veurem la plana 
inundable del riu amb te-
rrenys de pastures i prats, i 
boscos de ribera amb verns, 
freixes i clops; fins que arri-
bem a l’estret d’Arboló, on hi 
ha el santuari. Després de vi-
sitar-lo, podem descansar a 
l’esplanada del davant amb 
un mirador panoràmic o visi-
tar el petit museu del santua-
ri que hi ha a la planta baixa 
de la rectoria. 

Hem de seguir riu avall, fins 
a Gerri de la Sal, on ens reben 
les antigues basses de l’explo-
tació salina, una activitat do-
cumentada des del segle IX i 
que va ser el motor econòmic 
del poble durant molt de 
temps. Fa una dècada es van 

restaurar i ara s’hi torna a ela-
borar sal, una història que po-
drem conèixer si anem al Mu-
seu de la Sal, ubicat al que ha-
via estat l’antic magatzem 
salí, l’Alfolí, l’edifici més gran 
de tota la comarca d’ús no re-
ligiós. A més del conjunt de 
les salines, trobem el brolla-
dor o font d’aigua salada, tot 
un misteri encara per resol-
dre. I és que l’origen geològic 
de la font encara no està clar. 
La hipòtesi més sòlida és que 
el corrent subterrani d’aigua 
dolça passa per vetes de sal 
gemma. 

EL MONESTIR  
SANTA MARIA DE GERRI.  
Deixem les salines per anar al 
monestir de Santa Maria de 
Gerri. Fundat el 807 en època 

dels visigots i posteriorment 
derruït pels sarraïns, l’esglé-
sia es va consagrar el 1149. Tot 
i que originàriament hi vivien 
monjos que seguien la regla 
de Sant Fruitós, l’any 839 el 
monestir adoptà la benedic-
tina que mantindria fins als 
darrers dies. El monestir va 
néixer sota la jurisdicció del 
bisbe de la Seu d’Urgell i va 
contribuir molt en l’evange-
lització del Pallars després de 
ser alliberat pels marquesos 
de Tolosa del domini àrab.  

PAS DEL TEMPS  
LA VILA MEDIEVAL.  Els segles 
XII i XIII van ser els de màxi-
ma esplendor, quan va rebre 
moltíssimes donacions, però 
al segle XIV va començar el 
seu declivi. Va ser atacat per 

MUSEU DE GERRI. 
L’extracció de sal està 
lligada a la vida de Gerri 
des de molts segles 
enrere. Per conèixer la 
història, els productors i 
algunes anècdotes 
podem anar fins al 
Museu de Gerri, a l’antic 
magatzem de la sal, que 
encara conserva restes 
de sal a les seves parets. 
� � � 

PERAMEA. Des de Gerri 
ens podem acostar a una 
altra vila closa, Peramea. 
El grup cultural Lo Vent 
de Port ofereix visites 
guiades a la vila, 
excursions i exposicions 
des de la seva seu l’Era 
d’Ortega. Es tracta d’un 
exemple d’arquitectura 
tradicional on 
antigament es feia la 
batuda i hi havia el paller 
i els corrals. Actualment 
també compta amb una 
agrobotiga i una mostra 
literària de publicacions 
locals. 
� � �  

APOBLE DE BARO. A 
l’inici de la ruta, al petit 
poble de Baro, prop del 
Pont d’Arcalís, podem 
visitar l’antiga Mola de 
Baro, un vell molí 
convertit en central 
hidroelèctrica que anys 
enrere, a més, feia de 
molí fariner, serradora i 
forn de pa.  

� � � 

*    OCIpèdia

l’exèrcit Francès comandat 
pel comte Moret, durant la 
Gerra de la Successió (s. 
XVIII), cosa que va afectar 
molt l’arxiu de Gerri de la Sal, 
i finalment l’estat va posar els 
seus béns a subhasta dins el 
programa de les desamortit-
zacions promogudes durant 
el Trienni Liberal. Entre ells, 
les salines, que van ser pro-
pietat del monestir fins al se-
gle XIX. 

Després de travessar el pont 
romànic que uneix el mones-
tir amb el poble de Gerri de 
la Sal, arribem al punt i final 
del recorregut. Ens trobem 
una bonica vila closa medie-
val, que conserva els antics 
traçats dels carrers i on hi des-
taca la parròquia de Sant Fe-
liu i la Torre de la presó (s. 
XIII). 

A la pàgina anterior, el 
campanar de Santa Maria 
d’Arboló, el santuari des 
del camí i les vistes des del 
mirador. Santa Maria 
d’Arboló; el claustre del 
monestir de Santa Maria 
de Gerri, les salines i un 
detall del Museu de Gerri, 
amb les capses de sal que 
es comercialitzaven. @ 
Turisme Pallars Sobirà.
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AL DENTE Per Maria Almenar

*    OCIpèdia

FESTIVAL 
LLUM BCN 

Del 14 al 16 de 
febrer, torna el 
Festival Llum 
BCN al barri 
del Poblenou 
amb 25 
instal·lacions 
de professio-
nals: 16 artistes 
locals i 9 
internacionals, i 
la participació 
de 17 escoles 
d’art, disseny, 
il·luminació i 
arquitectura. 
Enguany 
l’artista 
convidat més 
important, que 
intervindrà la 
façana del 
DHUB amb la 
seva obra 
Metamorfosis, 
serà Julio Le 
Parc, un 
històric, pioner 
en la creació 
d’art cinètic i 
lumínic. 
www.barcelona.cat/ 

llumbcn/ca/  

       � � �
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L’AMOR S’HI POSA 
El cor és el símbol modern de l’amor i la seva 
figura està ben present a la cultura 
occidental. Es representa de color vermell en 
referència al seu origen anatòmic -hi bombeja 
la sang- i per la connotació que transmet de 
força i passió. És precisament el cor amb 
tota la seva càrrega romàntica, el 
centre de la nova selecció de moda.

AMOR EN PARELLA  
Hi ha aliances que funcionen molt bé juntes 
com és aquesta: les sabatilles CONVERSE amb 
la firma COMME DES GARÇONS PLAY de la 
dissenyadora Rei Kawakubo. Una interpretació 
de les Chuck Taylor amb molt d’estil. P.V.P. 222€ 
www.converse.com

AMOR CARNAL 
Enamora’t a primera vista d’aquest conjunt de 
llenceria elaborat amb tul i petits brodats de cor 
que deixen al descobert els teus encants més 
íntims. Tota una declaració d’intencions! ETAM 
P.V.P. 41,98€ 
 www.etam.es

AMOR PELS DETALLS 
Els detalls són els que marquen la diferència 
com els complements a un look determinat. 
Clissa aquest mocador de seda amb estampat 
de cors que proposa GUCCI per la propera tem-
porada. P.V.P. 130€  
www.gucci.com

AMOR CARMESÍ 
El pintallavis vermell és el color més venut al 
món i el seu consum augmenta en època de cri-
si. M•A•C dedica la col·lecció ‘Love me Lipstick’ 
als que seran els teus nous amors. Tens fins a 24 
tons diferents per triar! P.V.P. 19,50€  
www.maccosmetics.es

AMOR PEL TEXÀ 
Se’l considera “l’or blau” de la moda. El denim, el 
teixit texà de cotó espès és imbatible al pas del 
temps i als cicles de la moda. Una temporada 
més es fa el rei de la passarel·la. Aquest vestit 
de SANDRO PARIS combina texà amb botons 
de cors. P.V.P. 265€  
es.sandro-paris.com

L’AMOR ÉS CEC 
KIPLING dedica una col·lecció càpsula de 
bosses i complements al dia dels enamorats 
amb siluetes de cors, colors vibrants i  dibuixos 
en clau naïf, sense excessos edulcorants. 
Aquest moneder amb clauer inclòs, el podràs 
dur allà on vagis. P.V.P. 25€  
www.kipling.com

AMOR SOLIDARI 
Tot Cor és el projecte artístic i solidari de la  
PEPA REVERTER. Un gerro de ceràmica, que 
més enllà de la funció ornamental, vol ajudar a 
les persones a expressar el que senten més en-
llà de les paraules. Una part dels beneficis van a 
l’associació Fundació Miquel Valls. P.V.P. 125€ 
www.pepareverter.com
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MÈXIC MARÍ

Parlar de la cuina mexicana en singular seria 
tan absurd com reduir la cuina espanyola a 
aquella que es fa en una de les seves regions. 
Hi ha moltes cuines mexicanes i Maro Azul 
apropa a Barcelona una de força desco-
neguda aquí: la de la costa pacífica, on el peix 
és l’autèntic protagonista. Si, hi ha vida més 
enllà dels tacos, els burritos i la cuina tex-mex, 
que segueix sent majoritària quan a Espanya 
es parla d’un restaurant mexicà. Allunyat 

d’aquests plats més cone-
guts, Maro Azul aposta 
per una carta amb gust de 
mar, a peixos a la brasa i 
a tacos a l’estil d’Ensena-

da. Obert fa poc més de dos mesos a prop de 
Diagonal amb Passeig Sant Joan, l’atmos-
fera càlida del local o l’excel·lent atenció 
ajuden a crear aquest clima perfecte per de-
gustar aquesta altra cuina mexicana més ma-
rinera i més interessant que els nachos amb 
guacamole de sempre. No es pot deixar de 
tastar els cebiches en versió mexicana o 
els aguachiles de peix i gambetes, tant refres-
cants com picants. I de postres la pinya a la 
brasa amb tequila i coco per acabar d’ima-
ginar que estem a la costa del Pacífic. 

Els que vulguin submergir-se 
en aquesta cuina no haurien de 
deixar de tastar els cebiches en 

versió mexicana

TASTETS
PEIX A LA 
TALLA. Val la 
pena deixar-se 
guiar per la carta, 
però si s’han de 
recomanar un 
parell de plats, la 
saborosa tosta de 
tonyina i el peix a 
la talla són una 
gran elecció. 
Obert, marinat 
amb dues salses i 
cuinat a la brasa, 
aquest plat és ja 
una de les senyes 
d’identitat 
d’aquest restau-
rant que, per cert, 
pot presumir 
també d’uns 
preus molt ben 
ajustats.  

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

CUINA 
ITALIANA

BENZINA 
Proposta: Saborosa 
cuina italiana en un 
ambient modern. 

Adreça: Passatge de 
Pere Calders, 6.  

Telèfon: 936 59 55 83. 

Pàgina web: 
benzina.es. 

Preu mitjà: 35 €.

SANT VALENTÍ

REGALS 

Xocolata. Si ets dels 
que celebra el 14 de fe-
brer, segur que la xo-
colata figura en la llista 
der possibles regals. A 
Cacao Sampaka han 
pensat en diferents 
propostes que van des 
d’un tendre osset de 
xocolata amb cor de 
gerd fins a rajoles 
temàtiques amb cors o 
el paquet Passion et 
Chocolat (a la imatge), una estimulant combinació de xoco-
lata amb plantes aromàtiques, arrels medicinals i espècies 
com el ginseng o el guaranà. Per als més indecisos també hi 
ha capses que combinen diferents opcions o, si volem ser 
embafadors, una bona rajola de xocolata sense cors ni 
ossets (han comercialitzat una xocolata d’hivern amb coo-
kies i toffee espectacular) és sempre una gran idea. Més in-
formació al web cacaosampaka.com.

SANT VALENTÍ

PLANS

Massatges. Més idees 
de regals de darrera 
hora per triomfar el 14 
de febrer. A qui no li 
agrada gaudir d’un 
massatge relaxant? 
Sobretot si és en un lloc 
com Bali Spirit que, 
amb una dècada d’ex-
periència, s’ha conver-
tit en centre de re-
ferència a la ciutat. Un 
espai elegant i cuidat al 
detall per traslladar-
nos a Indonèsia i on ofereixen una llarga carta de massatges, 
teràpies i tractaments individuals. Perì també propostes per 
a parelles a zones privades. Molt interessants també els pa-
quets que combinen massatges i gastronomia (esmorzars, 
brunchs o inclús sopars privats) i per als que busquen el més 
exclusiu i estiguin disposats a pagar-ho: un massatge a vuit 
mans que assegura ser el més car del món. balispirit.es.

Mantenir la persiana aixecada és un autèntic repte 
a Barcelona, on cada mes obren molts restaurants, 
però tanquen també altres. Benzina porta ja un pa-
rell  d’anys al barri de Sant Antoni defensant la se-
va particular visió de la cuina italiana (o de com pot 
ser un restaurant italià, millor dit) així que ja tocava 
tornar a visitar-lo. Dos anys en un dels barris de 
moda de la ciutat i amb un ritme frenètic a la carta 
que renoven cada pocs mesos tot i que, ens expli-
quen, que hi ha clàssics que la clientela ha conver-
tit en intocables com els calamars a la carbonara. 
De la de debò, sense nata, amb parmesà, pecorino i 
ou. Però aquest no és un italià d’estovalles de qua-
dres, tot i que ens trobem amb una pasta impeca-
ble o una albergínia parmigiana elegant i saborosa, 
per citar algun clàssic. Els plats, això sí, donen mar-
ge a la creativitat en algun ingredient i en les pre-
sentacions, d’acord amb la filosofia d’un local que 
ens situa més a Nova York que a Nàpols. A més de 
l’excel·lent pasta, tot i que val la pena tastar també 
els anti-pasti i els seus plats de carn i de peix, te-
nen una interessant selecció de vins italians, barra 
de còctels i els caps de setmana obren fins tard, 
per allargar la sobretaula o prendre alguna cosa. 

MARO AZUL  

Proposta: El millor 
lloc per descobrir la 
cuina mexicana del 

Pacífic.  

Adreça: Roger de 
Flor, 218. 

Telèfon: 934 31 97 23. 

Pàgina web: 
maroazul.com. 

Preu mitjà: 30-40 €. 
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Basat en ‘Tirant lo Blanc’. La nova 
òpera de cambra de Joan Magrané, 
amb llibret de Marc Rosich, explica els 
amors entre Tirant i Carmesina, els 
protagonistes de la novel·la de cavalle-
ries medieval de Joanot Martorell Ti-
rant lo Blanc. A la història s’afegeix un 
tercer personatge, realment dividit en 
dos: Plaerdemavida i la Vídua Reposa-
da. L’espectacle líric produït per Òpera 
de Butxaca i Nova Creació es repre-
senta tres únics dies. 

‘DIÀLEGS DE 
TIRANT E 

CARMESINA’ 

Proposta: Òpera 
basada en una novel·la 

de Joanot Martorell. 

Quan: 
Dies 13, 14 i 15 de 

febrer.  

Pàgina web:  
liceubarcelona.com.

‘EL FUNERAL’ 

Proposta:  La intèrpret 
actua dirigida pel seu 

fill Manuel.  

OOn: Teatre Borràs (Pl. 
Urquinaona, 8). 

Quan: Fins  
al 8 de març. 

Preu mitjà:  
Des de 24 euros.    

Pàgina web: 
grupbalana.com. 

LLUM BCN 

Proposta: Festival 
d’Arts Lumíniques de 

Barcelona. 

Adreça: diferents 
espais del barri del 

Poblenou. 

Quan: del 14 al 16 
 de febrer.  

Pàgina web: 
barcelo-

na.cat/llumbcn.

El barri del Poblenou es posa al 
servei d’artistes de tot el món 
durant les nits del 14, el 15 i el 16 
de febrer. El festival Llum BCN  
torna a treure als carrers a crea-
dors visuals que empren la llum, 
el moviment, la realitat virtual o 
la intel·ligència artificial per ex-
plorar noves formes i significats 
per a l’espai públic. Hi partici-
pen noms destacats com Luje 
Jerram, l’estudi United Visual 
Artists, Kurt Hentschläger o 
Antoni Arola. En total, 23 par-
ticipants als quals s’uneixen 17 
escoles d’art, disseny, il·lumina-
ció i d’arquitectura barceloni-
nes. En aquesta edició, el cer-
tamen espera superar els 
190.000 visitants. El director de 

Cultura Viva de l’Ajuntament, 
Daniel Granados, ha explicat 
que enguany la cita «creixerà 
en complexitat» i que en els 
tres dies de durada mostrarà 25 
instal·lacions que transforma-
ran el barri del Poblenou 
gràcies a la llum, la tecnologia 
i les imatges en moviment. El 
circuit alternatiu Off Llum BCN  
presentarà una quinzena d’ins-
tal·lacions lumíniques de petit i 
mitjà format mitjançant la pla-
taforma Poblenou Urban Dis-
trict. Enguany, la façana del fes-
tival serà la projecció de les 
creacions de l’artista Julio Le 
Park, pioner en la creació de 
l’art cinètic i lumínic, i que es 
podrà veure a l’edifici del 

Disseny Hub Barcelona de la 
plaça de les Glòries. A l’estany 
del mateix museu, Luke Jerram 
projectarà una lluna. El certa-
men va començar inicialment al 
centre de Barcelona però fa 
un parell d’anys que es va tras-
lladar al Poblenou. Per als orga-
nitzadors, aquest nou emplaça-
ment és el seu «espai natural»  
perquè és «el districte de la in-
novació» i l’esdeveniment té 
una clara «vocació experimen-
tal». El pressupost d’aquesta 
edició és d’1.200.000 euros i 
l’esdeveniment ocuparà unes 
10 illes de cases del barri. S’in-
corporen dues novetats aquest 
2020: l’espai Àgora per a xerra-
des i conferències i una nova 
aplicació per a dispositius 
mòbils que incorpora geolo-
calització i espais participatius 
per als visitants. ● P. CARO

NO TAN 
PETITS

El Poblenou es torna a il·luminar amb les 
creacions de 23 artistes visuals internacionals

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE 
EL ‘MUSEU DE LA LLUNA’ DE LUKE JERRAM. Una gran lluna 
flotant, en alta definició, ocuparà l’espai de l’estany del Disseny 
Hub Barcelona. L’artista ha basat aquesta obra en l’observació i la 
recreació dels principis de la ciència, de la natura i l’univers.  

LABERINT IMMATERIAL D’ANTONI AROLA. El dissenyador 
instal·la l’obra FIAT LUX a la gran sala del DHUB Barcelona. En 
una altra sala,  The day we left field, de Tundra, ofereix una 
descàrrega d’estímuls d’alt impacte en un viatge a l’interior del 
nostre sistema nerviós. 

ESPAI INK PROJECT. Diversos creadors de la ciutat s’han unit 
per explicar, a través de diverses instal·lacions, actuacions i 
performances, la història dels visuals en directe abans dels 
ordinadors i el projector de vídeo.  

MUSEU CAN FRAMIS. Chris Salter i Alex Saunier reten homenat-
ge a l’artista de la Bauhaus Lászlo Moholy-Nagy, recreant una de 
les seves idees, mai realitzades, més intrigants: el policinema.

@NEM-HI

MONUMENTAL 
CLUB 

Proposta:  Espai per a 
nens i nenes. 

OOn: La Monumental. 

Quan: Dissabte 15 de 
febrer de 12 a 17 hores. 

Preu: des de 5 euros. 

Pàgina web: 
monumental-club.com.

PETITS

Concha Velasco. L’actriu Concha Ve-
lasco representa al teatre Borràs l’es-
pectacle El Funeral, escrit i dirigit pel 
seu fill Manuel M. Velasco. La comèdia 
estrenada el passat 12 de febrer a Bar-
celona uneix per primer cop artística-
ment mare i fill. Velasco interpreta el 
paper de Lucía Conti, una diva de l’ac-
tuació que acaba de morir. L’obra se 
centra en la seva vetlla, a la que acu-
deixen el seu representant, les seves 
dues nétes i un cosí llunyà. 

Monumental Kids.  Els més petits de la 
casa tenen un espai propi reservat al 
Monumentl Club del pròxim 15 de fe-
brer, que obrirà de les 12 a les 17 hores. 
Hi haurà actuacions en directe a càrrec 
de La Belluga, que protagonitzarà el ball 
inaugural de dissabte, i La Tresca i la 
Verdesca per a l’Especial Carnaval del 
pròxim dissabte 22 de febrer. Koala Art 
For Kids s’encarregarà dels tallers crea-
tius on nens i nenes a partir de 4 anys 
podran pintar i dissenyar.
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12-19 DE FEBRER:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 12 

MOSTRA 
‘LA MOVIDA’ 
L’exposició de Foto Colecta-
nia que aplega imatges de 
l’època de La Movida 
madrilenya  
d’ Alberto García-Alix, Ouka 
Leele, Pablo Pérez-Mínguez i 
Miguel Trillo s’acomiada el 
pròxim 16 de febrer. BARCELO-
NA. Pg. Picasso, 14. Fundació Foto 
Colectania. De dimarts a dissabte de 
les 11 a les 20 hores. Preu: 4 euros. 
fotocolectania.org.  
 

DIJOUS 13 

ESCENA 
‘JUSTÍCIA’ DE GUILLEM 
CLUA AL TNC  
El dramaturg català debuta a 
la Sala Gran del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC) 
amb un text sobre la identitat 
catalana interpretat per Vicky 
Peña i Josep Maria Pou. 
BARCELONA. TNC. Plaça de les Arts, 
1. A les 20 hores. Preu: 29 €. tnc.cat. 
 

DIVENDRES 14 

SALÓ 

DE LA IMMERSIÓ  
Del 14 al 16 de febrer, 
Cornellà acull la 21a edició de 
la fira de busseig Mediterra-
nean Diving Show, que 
estrena nou horari. CORNELLÀ. 
Tirso de Molina, 34. Divendres de 10 
a 19 hores, dissabte de 10 a 20 hores 
i diumenge de 10 a 16 hores. 
mdivingshow.com.  
 
DISSABTE 15 

CONCERT 

MANEL AL LET’S FESTIVAL 
Els barcelonins presenten el 
disc Per la bona gent al Let’s 
Festival, 12 cançons de pop 
contemporani produïdes pel 
novaiorquès Jake Aron. 
L’HOSPITALET.  
Sala Salamandra. Av. Carrilet, 235. 

Dissabte a les 21.15 hores. Preu:  
25 i 28 euros. letsfestival.cat. 
 

DIUMENGE 16 

ESPORTS 

MITJA MARATÓ 
Amb sortida des del passeig 
de Pujades, la prova té una 
distància de 21,097 quilòme-
tres  i un temps màxim per a 
completar-la de dues hores i 
45 minuts. BARCELONA. 
Diumenge a les 08.45 ho-
res.edreamsmitjabarcelona.com.  

DILLUNS 17 

FESTIVAL 
BCNEGRA  
Exposició dins del certamen 
de novel·la negra a la 
Biblioteca Jaume Fuster: 
Quan el groc era negre. Els 
trets de La Cua de Palla. 
BARCELONA. Plaça Lesseps, 20-22. 
Fins al 30 de març. Dilluns i dissabte 
de 10 a 14 i de 16 a 21 hores; De 
dimarts a divendres de 10 a 21 h. 
Diumenges d’11 a 14 hores. Gratis. 
barcelona.cat/bcnegra. 

 
DIMARTS 18 

MOSTRA 

ANTONI LLENA  
A LA FUNDACIÓ MIRÓ  
Llena desplega 150 esbossos 
de la Fundació Miró en una 
instal·lació immersiva que 
traça la trajectòria de Miró en 
un únic espai. BARCELONA. 
Parc de Montjuïc. De dimarts a 
dissabte  (10 a 18 h). Diumenges 
(10 a 15 h). Fins al 7 de juny. 
fmirobcn.org. 

SIR JOHN ELIOT 
GARDINER  
La Integral de Simfonies 
de #beethoven amb Sir 
John Eliot Gardiner  
& @mco_london! Molt 

emocionant sentir com 
comença a sonar 
aquesta 9a de 
#beethoven on hi 
participarà el 
@CorCambra_Palau 

Fins al 14 de febrer 
@palaumusicacat 
LLIBRES A ESCENA 
Dimecres 12 de febrer a 
les 18 h, Llibres a escena: 
«La mar a terra», a càrrec 

de Rah-mon Roma, a la 
Biblioteca Vila de Gràcia. 
Històries de la mar 
explicades sobre terra 
ferma. Edat recomanada: 
a partir de 4 anys 

@Bcn_Gracia  
TEATRE FAMILIAR 
Diumenge 16 de febrer a 
les 12:00h i a les 18:00h, 
Teatre familiar «La Jana i 
els Tres Óssos», al  

@lluisosteatre.  
La Jana i els tres óssos 
és una versió  
del conte popular  
La Rínxols d’Or 
@Bcn_Gracia 

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, Pilar Maurell i Sandra 
Muntané (redacció) , Isabel Serrano 
(coordinació editorial), María del Sol 
García (disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
NOVA ESTACIÓ A LA L10S: ZONA FRANCA. El passat dis-
sabte, 1 de febrer, va entrar en funcionament l’estació Zona 
Franca de l’L10 Sud, que està situada abans de l’estació Foc. 
D’aquesta manera l’ L10 Sud té un total de 8 estacions. L’ober-
tura al públic es farà a les 15 hores després de l’acte inaugural. 
Les estacions que tindrà l’ L10 Sud són: Zona Franca; Foc; Fo-
neria; Ciutat de la Justícia: enllaça amb l’estació Ildefons 
Cerdà de  FGC Enllaç extern; Provençana; Can Tries | Gornal: 

enllaça amb la L9 Sud; Torrassa: enllaça amb la L1 i la L9 
Sud;Collblanc: enllaça amb la L5 i la L9 Sud. Accessos: Zona 
Franca: Carrer A / Carrer 1, Carrer A / Carrer 2 i Carrer A (cos-
tat mar); Foc: Passeig de la Zona Franca i Foc; Foneria: Mercat 
de la Marina i Foneria; Ciutat de la Justícia: Granvia / Alham-
bra i Ciutat de la Justícia; Provençana: Aprestadora / Ro-
sell;Can Tries | Gornal: Can Tries - Narcís de Monturiol;Torras-
sa: Av. Catalunya i Rosalía de Castro; Collblanc: Av. Sant Ra-
mon, Travessera de les Corts i Doctor Martí i Julià. tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, el grup Manel. Per sota, muntatge 
de l’exposició d’Antoni Llena a la Fundació Miró. 
Sobre aquestes línies, un bucejador (Saló de la 
Immersió) i dalt, a la dreta, els actors Vicky Peña i 
Josep Maria Pou a Justícia. FOTOS: WHITE HORSE / TNC / GTRES

DIMECRES 19 

EXPOSICIÓ 

‘SABRES I MASTODONTS’ 
CosmoCaixa presenta una 
exposició sobre la megafauna 
del miocè, les retes de moltes 
de les quals s’han pogut 
estudiar gràcies a les troballes 
fetes als jaciments paleon-
tològics del Cerro de los 
Batallones. BARCELONA. Fins al 
maig del 2020. De dilluns a diumenge 
de 10 a 20 hores. Preu: 3 euros. 
cosmocaixa.es.
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