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CULTIU
SOSTENIBLE
AL VALLÈS
L’espai agrícola de Gallecs aposta per l’agricultura ecològica i ens
convida a passejar-nos pels seus 30 quilòmetres de camins, mentre
tastem alguns dels productes que han sabut recuperar els seus pagesos

L’Agrobotiga és un projecte
dels pagesos, on venen els
seus productes ecològics i de
proximitat. FOTO: CESC GUDAYOL.
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EN RUTA

UN PULMÓ VERD
A LES COMARQUES
DEL VALLÈS
L’espai rural Gallecs ens permet
conèixer la tradició agrícola de la
zona, recuperada gràcies a un
projecte d’agricultura sostenible

PILAR MAURELL
zona20barcelona@20minutos.es / @20m

Situat a 15 quilòmetres al
nord de Barcelona, hi ha un
gran espai natural on passar
el dia. Es tracta de Gallecs,
que es reparteix entre els
municipis de Montcada i
Reixac, Mollet del Vallès,
Santa Perpètua de Mogoda,
Parets del Vallès, Lliçà de
Vall i Palau-solità i Plegamans. Un pulmó verd en un
entorn molt urbanitzat.

ESPAI D’INTERÈS

NATURAL. Gallecs és considerat un espai d’interès natural (EIN) des de l’any 2009
i l’activitat principal que s’hi
realitza és l’agrícola. Per la
seva importància en el territori, des de fa un temps s’ha

apostat per la conversió a
l’agricultura ecològica i per
compatibilitzar les activitats
culturals i de lleure amb
l’agrícola. D’aquí que s’hagin
creat una sèrie d’itineraris
de diferents nivells per fer
en BTT o a peu, amb l’objectiu que els visitants descobrim la natura d’aquest espai, amb camps de cultiu,
boscos i horts. De fet, podem recórrer fins a 30
quilòmetres de senders sense sortir d’aquest espai natural.

RECUPERACIÓ

DE LA HISTÒRIA AGRÍCOLA
ANTERIOR ALS ANYS 70.
Abans de començar a caminar cal recordar que aquest
indret té una llarguíssima

història que comença l’any
904 amb l’acta de consagració de l’església de Santa Maria de Gallecs a Parets del
Vallès, tot i que hi ha moltes
referències de Gallecs en documents històrics del segle
X. Sabem que era una comunitat petita que vivia en cases modestes i que ja es dedicava a cultivar els camps
que tenia més a prop. El cereal, la vinya, els productes
d’horta i els arbres fruiters
eren els conreus més extensos de la zona.
L’agricultura tradicional va
ser la principal activitat de
l’espai fins als anys 70 del segle XX, quan va introduir-se
la maquinària, els fertilitzants químics i es van construir grans basses per augmentar la superfície dels
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MOLINS DE VENT
Gallecs també aposta
per les energies
renovables. Existeixen
diversos molins de vent
i sínies que antigament
es feien servir per poder
extreure aigua dels pous
per regar els camps de
conreu. Fa uns anys que
s’estan recuperant pel
seu ús original i
actualment podem veure
el molí de Can Blanc,
el de Can Salvi i el
de Can Vila.

A la pàgina anterior, a dalt, la
masia de Cal Jornet. A sota, a
l’esquerra, l’aiguamoll de Can
Salvi, i a la dreta, el safareig de
Can Jornet. En aquesta pàgina,
a dalt, a l’esquerra, la Torre de
Malla; al costat, Santa Maria de
Gallecs i el campanar. I a banda
i banda d’aquestes línies, el
safareig romà de Torre de
Malla i productes de
proximitat a l’Agrobotiga.



MASIES
Per conèixer una mica
més la zona podem anar
fins a alguna de les
masies que hi ha des
d’antic, com Can Mulà,
d’origen medieval entre
el segle X i XI i on s’han
trobat restes romanes, o
Can Jornet, del segle XIV.

FOTOS: CESC GUDAYOL.



ACTIVITATS INFANTILS
Per a nens i nenes es fan
activitats a la mateixa
ermita de Santa Maria
de Gallecs. El pròxim 17
de novembre hi ha la
proposta Guilla, la pagesa
de Parets, per a infants de
3 a 12 anys. Es tracta de
descobrir els diferents
tipus de cultius mentre
coneixen un personatge
de conte molt especial,
que els convidarà a buscar
un tresor perdut al bosc.

camps de regadiu. Però les
explotacions agrícoles i ramaderes van anar de baixa
en les dècades posteriors i
gairebé només s’hi cultivaven els cereals a l’hivern. El
2005, però, es va començar
un pla de gestió agrícola sostenible amb la participació
dels productors del territori, i es van potenciar els productes de qualitat de la zona. Un any després es va
crear el Consorci del Parc de
l’Espai d’Interès Natural de
Gallecs.

ESGLÉSIA

ROMÀNICA AMB VESTIGIS PALEOCRISTIANS. Per conèixer
Gallecs, farem una excursió
de gairebé set quilòmetres
molt planers que comença a

l’aparcament de l’àrea Can
Mainou, al terme municipal
de Mollet del Vallès, on hi ha
l’església de Gallecs i l’Agrobotiga. L’església es va consagrar l’any 1007, és d’estil
romànic amb vestigis preromànics i paleocristians, i
va ser restaurada a finals
dels anys 60.
Ens hem de fixar en la finestra geminada de la façana, amb una columna central invertida; i, a l’interior,
hi trobem unes sitges on es
guardava antigament el blat
sagrat. El juliol de l’any 1936
es van cremar tots els mobles i el cor de fusta de l’església de Gallecs, però el
crist i l’orfebreria es van poder salvar perquè el rector
va enterrar el primer i també va repartir l’orfebreria

per totes les masies que hi
havia a Gallecs.

BOTIGA

DE PRODUCTES ECOLÒGICS I
ARTESANS. L’Agrobotiga és
un petit comerç de proximitat gestionat pels pagesos de
la zona, on es poden comprar productes ecològics i
artesans de la comarca. S’estan recuperant algunes varietats antigues de llavors
locals i tradicionals, i als cultius extensius de secà s’hi
conreen blats antics com la
xeixa, l’espelta, el blat Montcada i el blat persa; llegums,
com la mongeta del ganxet,
el cigró menut i la llentia
pardina; i també altres cereals com el sègol i l’ordi.
Tots els productes de Ga-

llecs tenen el certificat del
Consell Català de Producció
Agrària Ecològica i es comercialitzen amb la denominació de la marca Producte de Gallecs. Al llarg de
l’any es fan trobades per fomentar el coneixement
d’aquests productes i si decidim fer aquesta excursió al
novembre, hi trobarem la
Fira de la mongeta del
ganxet.

AIGUAMOLLS

DE CAN SALVI, UNA DEPURADORA BIOLÒGICA. Per seguir
la ruta hem d’avançar pel
GR-97-3 on trobarem els aiguamolls de Can Salvi i, a la
intersecció, agafarem el camí rural de l’esquerra. Can
Salvi és una zona humida

que actua com a depuradora
biològica de les aigües del torrent Caganell. Per la seva
creació es va fer una excavació de 6.210 m 3 i es van
plantar 1.000 exemplars de
plantes aquàtiques i una tanca vegetal de 400 arbustos.
Hi ha un aguait per observar
els animals que hi viuen sense molestar-los.

LA MASIA

DE L’ANY 904 I EL BOSC DE
CAN MULA. Després del camí
rural ens trobarem un pont,
des d’on ens desviarem per
visitar la bassa de Can Jornet
Xic, un punt d’aigua vital pel
reg de les hortalisses de temporada que es cultiven amb
la denominació de producte
de Gallecs. Més endavant,

arribarem a la torre d’en Malla, una masia fortificada documentada l’any 904, tot i
que l’edifici actual correspon
a l’època gòtica. Encara hi
veiem dues torres de defensa i es conserva una finestra gòtica i un safareig de
l’època romana, que utilitza aigua de la mina que hi
circula subterràniament.
En aquest punt, hem de
baixar cap a la riera, fins al
camí de Sant Valerià, per arribar al bosc de Can Mula. Passem per un sender paral·lel a
la carretera i seguim cap al
torrent pel bosc per avançar
en paral·lel al torrent. Tot seguit, trobem un pas de fusta
que travessarem fins a arribar al pont sobre el torrent i
agafarem la ruta que ens torna cap a l’església de Gallecs.
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AL DENTE

Per Maria Almenar

10 ANYS REVOLUCIONANT
EL BARRI DEL REC

El Rec.0 bufa 10 espelmes sacsejant a base de creativitat, el cor del
barri del Rec d’Igualada. Enguany, la organització ha decidit apostar per
mostrar les entranyes del patrimoni industrial d’aquest barri tant genuí,
marcat per la tradició de l’adoberia i els nous espais reconvertits en
equipaments del segle XXI que mantenen el llegat històric. Una oferta
que es complementa amb les habituals vendes radicals que
acompanyen aquesta singular iniciativa bianual. FOTOS: MARC VILA

DES DE DINS. És evident que el barri industrial d’Igualada torna a ser des d’avui l’escenari idoni per acollir el Rec.0, el festival de
pop up stores, però enguany es proposa que
els visitants combinin les ganes de shopping
amb la descoberta dels racons més autèntics. De fet, aquesta iniciativa comercial va
néixer ara fa deu anys per posar en valor el
propi barri i mostrar el seu gran patrimoni.
Per això, commemorant l’efemèride, en
aquesta vint-i-unena edició del Rec.0 s’han
organitzat diverses activitats pels seus voltants com la visita de l’antiga adoberia Cal
Domènech, worskhops sobre el procés de
creació artesanal del cuir i de la pell, visites
guiades a diverses adoberies del barri que
segueixen en funcionament i a l’Adoberia Cal
Granotes convertida en museu, o l’exposició
dels 10 anys del Rec.0 al Pati de Bas i Jordi,
entre d’altres. Un conjunt d’activitats pensades per mostrar al públic com s’ha transformat el barri en els darrers deu anys i reclamar
a la vegada, noves millores. No oblidem que el
Rec.0 Experimental Stores va néixer amb una
voluntat reivindicativa.
MÉS CULTURA. Com a festival que és, el
Rec.0 aposta per una nodrida agenda d’activitats culturals que enguany s’amplia per celebrar justament aquests 10 anys. Dins l’oferta
musical, destaquen grups i cantautors com
Joan Colomo, Red Pèrill, JoKB, Beth o Pulmon,
entre d’altres. Com a curiositat, per primera
vegada s’organitza la Rec Battle, una competició de rap que buscarà el millor rimant en estil freestyle. No hi falten els espais per a joves
grups i músics novells, i una sessió de DJ dirigida per Andreu Presas de Ràdio Flaixbac,
entre d’altres sessions musicals. Enguany, al
Rec.20 també s’ha habilitat un espai de cinema amb projeccions de pel·lícules, capítols
inèdits i fashion films organitzat pel Zoom, el
Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya. I també en l’espai de debat i reflexió, el Reecmeeting es desenvoluparan xerrades sobre temes vinculats amb la
iniciativa. Destaca la ponència que oferirà el
guru de la transformació digital, Genís Roca,
amb el títol La societat digital.

«El Rec.20 comença avui i
s’allarga fins el 9 de novembre
amb noves marques
participants, un circuit
pel patrimoni industrial i
una nodrida oferta cultural
per a totes les edats»

QUÈ HI HA
DE NOU?

MODA DINS D’ESPAIS EFÍMERS El Rec.0 és
un experiment de retail i com a tal, les compres centren el festival que comparteixen
protagonisme amb el patrimoni. Com és habitual, les antigues adoberies en desús del barri
del Rec es transformen una vegada més per
acollir les pop-up stores d’una vuitantena de
marques nacionals i internacionals. Hi ha cavalls de batalla que mai fallen com Levi’s,
Mango o Adidas que troben en el Rec.0 una
posada en escena transgressora per vendre
la roba fora de temporada i que acumulen
llargues cues diàries de consumidors que volen accedir en aquests espais alternatius. En
total, s’han habilitat 60 espais efímers sorprenents que recorren el barri en un renovat circuit urbà i que acullen també marques de petit format i dissenyadors independents. Com
a novetats destaquen la incorporació de
Brownie, Vans, Pretty Ballerinas, Mascaró,
Eastpak, Woodys Barcelona, firmes infantils
com Lötiekids i Baby clic i propostes esportives com Rossignol, Protest i La Sportiva.
Aquestes firmes s’afegeixen a d’altres imperdibles com Munich, Sita Murt, Nice Things, Indi&Cold, Ash... que conviuen amb els dissenyadors Miriam Ponsa, Txell Miras, Josep Abril,
Gorni Kramer o Who. Per últim, també hi ha
espais on cada dia s’instal·la una jove marca
catalana que s’obre camí en la moda.
LA CUINA DE KM 0. Menys foodtrucks, més
pop-up bars. Aquesta és l’equació gastronòmica del Rec.20. Tot i que no es deixen de
banda les caravanes de menjar ambulant, l’organització ha configurat un nou espai per als
productors locals en una aposta per la cuina
de quilòmetre zero. La idea és que es facin in
situ propostes de menjar de proximitat en diferents pop-up bars que s’han habilitat expressament durant els dies del festival. També
s’obre al públic una nova zona de pícnic amb
vistes a les adoberies per descansar i menjar
sense preses. En total, l’oferta gastronòmica
de la nova edició del Rec.0 consta de 32 punts
de restauració distribuïts en vuit espais repartits per tot el circuit. No està de més un mos
per recuperar energies entre tanta ruta de
shopping, circuit patrimonial i activitats d’oci.

*

OCIpèdia
AMB VISTES
MODERNISTES

BCN en las
alturas
celebra del 8
al 10 de
novembre la
seva 18è
edició a Torre
Bellesguard.
Un
esdeveniment
social i un
market a la
part alta de
Barcelona que
combina
música en
directe, tasts
gastronòmics i
de vins, i una
selecció de
roba i
complements
de botigues
de proximitat,
tot dins del
emblemàtic
conjunt
monumental
modernista.
www.bcnenla
salturas.com
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Per Iker Morán / La Gulateca

AGENDA

JAPONÈS
VIP

LA CUINA VOLCÀNICA
CELEBRA 25 ANYS
De l’11 al 13 de novembre la cuina i els productes de la Garrotxa
s’acosten a la capital
amb tres sopars
temàtics en les quals el
col·lectiu Cuina Volcànica vol commemorar
els seus 25 anys. Una
ocasió única per a gaudir de la gastronomia
d’aquest territori en els
restaurants La Gormanda, Manairó i Dos Torres. Els xefs d’aquesta agrupació
(L’Hostalet, La Quinta Justa, Hostal dels Ossos, Font Moixina,
Can Xel, Ca la Matilde, La Deu i Sant Miquel) elaboraran diferents menús en els quals la creativitat i el receptari tradicional
de la zona aniran de la mà. Convertida en una de les destinacions gastronòmiques més interessants de Catalunya, la Garrotxa compta amb la cuinera Fina Puigdevall (restaurant Les
Cols) com una de les seves millors ambaixadores.

NOBU
Proposta: El nou
japonès de moda a
Barcelona.
Adreça:
Av. de Roma, 2
(Hotel Nobu).
Telèfon:
934 93 60 27
Preu mitjà: 100 euros
Web:
barcelona.nobuhotels.com.

Era una de les obertures més esperades
de l’any. I per duplicat, perquè el nou hotel
Nobu -que ocupa l’edifici Torre Catalunya- arriba amb l’obertura del primer restaurant a Barcelona d’aquesta icònica cadena de restaurants, amb locals en els racons més selectes del món. Gastronomia i
glamur de la mà del xef Nobu Matsuhisa,
creador d’un autèntic imperi al voltant de la
cuina japonesa fusió. I que, amb res menys
que Robert de Niro enAtmosfera fosca i elegant, una tre els seus socis, també
carta perfectament executada compta amb hotels de lui comparable a la d’altres xe en les principals ciurestaurants del Nobu
tats del planeta. Inclosa
ara Barcelona, al costat de l’estació de Sants
i amb el restaurant situat en la planta 23
de l’hotel el que assegura unes estupendes
vistes de la ciutat. Un clima elegant i una
carta com la d’altres Nobu: aquest és, en certa manera, el secret de l’èxit d’aquests restaurants. Un lloc de moda i on deixar-se veure però que, per sort, no es queda aquí: es
menja realment bé. El menú degustació sorpresa (80 euros) amb vuit passis pot ser un
bon començament per als qui no el coneguin i vulguin donar-se una nit un capritx.

PASTISSERIA
I ESCOLA
L’ATELIER
BARCELONA
Proposta: Escuela de
pastisseria i degustació
amb un dels millors
croissants de la ciutat.
Adreça: Viladomat,
140 bis.
Telèfon: 938 28 73 73
Pàgina web:
latelierbarcelona.com.

TASTETS

ELS CLÀSSICS. Imprescindible provar
el black cod (bacallà
negre) amb miso,
plat històric de Nobu, seguit dels magnífics makis i sashimis. Molt bones també les gyozas amb
wagyu, el sashimi de
salmó new style o el
toban-yaki, una deliciosa i fumejant
cassola de vedella al
sake amb bolets. El
francès Hervé Courtot està als comandaments de la impressionant cuina a
la vista i amb possibilitat d’asseure’s en
barra i seguir la preparació dels plats.

Què passa quan uneixen forces el mestre pastisser
de l’escola d’hostaleria Hofmann i la pastissera dels
restaurants del grup El Barri d’Albert Adrià? Doncs
que sorgeix un dels projectes de rebosteria més interessants i potents de la ciutat: L’Atelier. Eric Ortuño i Ximena Pastor estan al capdavant d’aquesta escola de l’Eixample que compta amb un espai
de degustació a manera de pastisseria boutique.
Unes poques taules, excel·lent cafè del Magnífic i
un espai molt cuidat on se serveixen els pastissos
més creatius que salin de l’obrador i també una selecció de pastisseria tradicional elaborada diàriament. Una pista per als quals sempre caminen buscant els millors croissants de Barcelona: Ortuño és
el responsable del mític croissant farcit de mascarpone de la Hofmann que ara també pots trobar
aquí, acompanyats d’uns brioixos espectaculars i
una selecció de bocades salades. Encara que la clau
de l’espai i les seves instal·lacions és el programa
de cursos per a professionals i també per a afeccionats a la pastisseria, caldrà estar atents perquè entre els seus plans també figura un brunch diferent, una bona selecció de caves i vins a copes
per a postres i cursos de tastos i maridatges.

ACTUALITAT
FERRAN ADRIÀ,
GOURMET CATALÀ 2019
A la llarga llista de reconeixements dels últims
anys Ferran Adrià ha de
sumar un més: el de
Gurmet Català de l’Any
que fa uns dies li va lliurar el Clúster Gurmet de
Catalunya en el marc de
la V edició de la Nit del
Gurmet Català. La seva
trajectòria com un dels
millors xefs del món i el
seu paper d’ambaixador dels productes catalans li han valgut
aquest premi, tal com van explicar els responsables d’aquesta organització que agrupa a més de mig centenar d’empreses de l’àmbit gastronòmic. A més d’Adrià, es van lliurar també el Premi Trajectòria Empresarial a la família Torres, el Premi al Creixement Empresarial Mitjançant la Innovació que va
ser per a la Granja Foods, i el Premi al Creixement Empresarial
Mitjançant la Internacionalització a Delicios&Sons.
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@NEM-HI
NO TAN
PETITS
‘DONES I
HOMES DE
L’ANTIC EGIPTE’
On: Museu Egipci de
Barcelona.
Adreça:
València, 284.
Quan: Fins al 24 de
maig del 2020.

J, CASANOVA

Pàgina web:
museuegipci.com.

Estatueta de bronze d’Imhotep. Dinastia XXVI (664-525 aC).

Careta de mòmia de guix. Època romana (segles I-III dC).

Històries quotidianes de l’Egipte faraònic
prenen protagonisme en el Museu Egipci
El Museu Egipci de Barcelona
presenta un recorregut pels tres
mil anys de la història de la civilització egípcia a través de personatges anònims i públics i les
seves històries particulars.
Així doncs, la mostra Dones i
homes de l’antic Egipte, que va
obrir les seves portes el passat
23 d’octubre, pretén recuperar la
identitat de persones que van
viure en aquesta època. El president de la Fundació Arqueològica del museu, Jordi
Clos, destaca el caràcter singular d’aquesta exhibició, que
aquest cop s’ha allunyat de faraons i reis per centrar-se en les
històries de dones i homes corrents, identificats pels seus

dons, títols o professions. Una
cinquantena de personatges
són el fil conductor d’una variada selecció de peces, entre les
quals hi ha estàtues, relleus i pintures. Algunes d’elles són inèdites pel gran públic.
Camperols, carnissers, arquitectes, sacerdots, militars, administradors de temples, palaus o
cases nobles i escribes són alguns dels personatges que protagonitzen aquesta exposició
temporal. El públic podrà veure
des d’un constructor de la gran
piràmide fins a una dona molent
gra, una propietària d’una tomba amb el seu fill o una de les primeres representacions dels treballadors vinculats a tasques de

NO TAN
PETITS
RAVAL(S)
Proposta: Més d’una
vintena d’activitats.
On: Diferents espais
del Raval.
Quan: Del 7 al 9 de
novembre.
Pàgina web:
totraval.org.

l’alimentació. Gràcies al bon estat de conservació de les peces,
els assistents podran descobrir
els títols i les tasques associades
als personatges representats.
Clos explica que els jeroglífics
proporcionen una informació
identitària, «com si fos un DNI»
de cadascun d’ells.
A més, també permet observar
les faccions característiques de
les persones que conformaven la
civilització que va poblar durant
segles la vora del Nil o observar
el canvi en les indumentàries de
les peces gràcies a les representacions que es veuen de les diferents modes de l’època. Les peces de l’exposició es mostren en
un recorregut amb ordre cronològic des del Regne Antic fins
al denominat crepuscle de la civilització egípcia, ja en l’època romana. ● ADRIÀ MARTÍ

EL SACERDOT GEMEFSETKAP. En la mostra destaquen
algunes peces especials com l’estàtua del sacerdot
Gemefsetkap, de la dinastia XXV (715-664 aC). Inèdita
fins ara, conté una menció d’una forma excepcional del
déu Osiris, que només s’ha pogut documentar en un
jaciment faraònic del delta del Nil.
LA PORTA FALSA DE KHUENPTAH I MERITITES. El
president de la Fundació Arqueològica del museu, Jordi
Clos, destaca l’estela de la porta falsa de Khuenptah i de
la seva mare Meritites, supervisora del temple de culte
funerari del faraó Kheops (dinastia VI, 2323-2150 aC),
procedent de Gizeh.
EL BRONZE D’IMHOTEP. L’exposició mostra la cèlebre
estatueta de bronze d’Imnhotep de la dinastia XXVI (664525 aC). Va ser canceller i conseller del faraó Djesert, a
més d’escultor, metge, matemàtic, astròleg i considerat el
primer arquitecte de la història.

GRANS

PETITS

BIBLIOTECA
JAUME FUSTER

CINÈFILS
Proposta: Festival
internacional de
cinema per a nens
d’entre 2 i 12 anys.

Proposta:
Segona edició.

Festival de Cultura del Raval. Dissetena edició del Festival Raval(s), amb més
d’una vintena d’activitats gratuïtes promogudes per entitats, centre educatius
i veïnat del barri. Exposicions, xerrades,
itineraris, un programa de ràdio, contacontes, teatre fòrum, tallers i intervencions artístiques. El 7 de novembre
s’inauguren les exposicions de fotografia documental La resistència i Vivències pròpies, sobre les experiències de
dones migrades i refugiades.

TINGUES EN COMPTE

On: Biblioteca
Jaume Fuster
(Plaça Lesseps, 20).
Quan: Fins al dissabte
9 de novembre.
Pàgina web:
barcelona.cat/bovel.lahistorica.

Isabel Allende, al Barcelona Novel·la
Històrica. La setena edició del certamen Barcelona Novel·la Històrica està
dedicada a la literatura inspirada per la
gent anònima que ha format part de
successos rellevants però que no han
estat objecte d’himenatges ni de
memòries. Enguany, l’escriptoraxilena
Isabel Allende, autora de La casa de los
espíritus (La casa dels esperits) rep el
Premi Internacional de Novel·la
Històrica Barcino.

On: Diferents espais.
Quan: Del dissabte 9 al
diumenge 24 de
novembre.
Pàgina web:
elmeuprimerfestival.com.

El Meu Primer Festival. El certamen internacional de cinema per a nens i nenes d’entre 2 i 12 anys és la principal cita anual per als
petits cinèfils de Catalunya. Projecta 92
pel·lícules de 18 països diferents, entre ells,
Austràlia, França, el Japó, Rússia o Colòmbia, la majoria d’elles inèdites a casa nostra.
El documental s’incorpora per primera vegada al certamen amb la secció MiniDocus.
Les seus són els cinemes Verdi Park, la Filmoteca, el Bosque Multicines, l’Institut
Francès, el CCCB y l’Auditori de Sant Martí.
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Per Iker Morán / La Gulateca

ELS MILLORS
‘BRUNCHS’ PER
AQUESTA TARDOR

Ha passat de ser un invent una miqueta exòtic a ser
ja part d’habitual en les propostes de molts
restaurants i hotels cada cap de setmana. Parlem del
brunch, aquest menjar o esmorzar tardà que,
acompanyat d’algun còctel si s’escau, ens continua
semblant un estupend pla per als diumenges. Així
que hem recorregut Barcelona a la recerca de les
millors opcions, tant per a pressupostos més ajustats
com per als que busquin una cosa una mica més
luxosa o bé un menú diferent. Cinc propostes que
segur us inspiraran per a animar els caps de setmana.

Si parlem d’esmorzars acolorits i saludables a Barcelona,
cal parlar necessàriament de
Flax & Kale. I el brunch del seu
preciós local a l’hotel Yurbban
Passage proposa just això.
Perfecte per als qui busquin
opcions sanes on mani el vegetal, però també per als que
vulguin descobrir plats com
els seus boníssims benedict
amb albergínia o els saborosos dumplings de jackfruit.

OPCIONS
SANES
FLAX & KALE PASSAGE
Adreça: Sant Pere Més Alt, 31-33.
Horari: Dissabtes, diumenges i
festius de 9.30 a 17h.
Pàgina web: teresacarles.com/fk/.
Preu mitjà: 20-30 euros.

MATERNITATS. Com
RECOMANAT
A LES XARXES

T&T
BCN

vivim les maternitats?
Com condiciona la
situació social i
econòmica, el part? No
us perdeu la jornada

Per l’espai –el restaurant Blanc
de l’hotel–, l’oferta i la qualitat,
estem davant un dels millors
brunchs de la ciutat. Carme
Ruscalleda signa aquest bufet
ple de bona cuina i excel·lent
producte. Imprescindible la
selecció de dolços i plats calents preparats al moment. El
preu inclou un còctel, cava, aigua i cafè, i compten amb una
fabulosa sala perquè els nens
juguin.

Buscant un brunch exòtic i
viatger? En ple Raval –segur
que has passat mil vegades per
aquí– Chaka Khan recorre mig
món amb plats tan bons com el
bunny chow sud-africà –pa
farcit amb curri un punt picant–, el shakshuka d’orient
mitjà –ous especiats amb verdures– o la deliciosa truita bangla del sud-est asiàtic. Els seus
còctels i cafès amb un toc diferent mereixen molt la pena.

d’@AssociacioSiF sobre
Maternitats vulnerables.
7 de novembre (9.45
hores).CaixaFòrum
@CaixaForum_CAT
@TeiximXarxes

TRANSPORT PÚBLIC
FESTA MAJOR DE LA VERNEDA I SANT MARTÍ. Del 4
al 17 de novembre. Pots arribar als diferents espais on tenen lloc les diferents activitats amb: Bus: les línies H10,
H12, V27, V29, V31, 33, 60 i 136 t’hi apropen. Metro:
baixant a les estacions Bac de Roda (L2), Sant Martí (L2)
i La Pau (L2/L4). FESTA MAJOR DEL CLOT I CAMP DE
L’ARPA. Fins al 17 de novembre. Pots arribar a la Festa
Major amb: Bus: les línies D50, H8, H10, H12, H14, V21,

AMB CAVA
I CÒCTEL
HOTEL MANDARIN
ORIENTAL
Adreça: Passeig de Gràcia, 38-40.
Horari: Diumenges de 13h a 16h.
Pàgina web: mandarinoriental.es/barcelona/.
Preu: 65 euros.

CUINA DEL
MÓN
CHAKA KHAN
Adreça: Hospital, 104.
Horari: Dissabtes i diumenges de
12h a 17h.
Pàgina web: chakakhan.es.

EMPODERAMENT
FEMENÍ. Dijous 7 de

novembre, de 18.00 a
20.00 h, a l’Espai
Expressa’t (Muralla del
Carme, 17), Taller

Preu: 20-25 euros.

Una carta àmplia perquè tothom trobi alguna cosa que li
agradi, suficient lloc perquè hi
puguin anar grups i famílies,
plats bons i un preu ajustat.
Sobre aquestes quatre potes
Anita Flow ha muntat un
brunch d’allò més atractiu els
caps de setmana i festius, que
permet recórrer els clàssics
(pancakes, ous, sucs i batuts)
o provar propostes diferents
com el boníssim pulled flow.

En ple centre de la ciutat, un altre d’aquests clàssics –tot i que
només tingui tres anys– que
mai deceben. El seu bikini presumeix de ser dels millors de la
ciutat, una bona pista que aquí
els esmorzars i els brunchs de
cap de setmana són una cosa
molt seriosa. Què demanar? El
xef Olly Melhuish ens proposa
els ous maia (benedict amb cochinita pibil) i, com a bon anglès, uns fish& xips.

d’Empoderament
Femení. Inscripcions:
https://manresa.cat/dona
/menu/9260-tallers, tel.
93.875.23.10. Gratuït.
Places limitades. Cada

V25, V27, 19, 33, 34, 47, 62, 117, 191 i 192 t’hi porten. Metro:
baixant a l’estació Clot (L1/L2), Sant Pau / Dos de Maig
(L5) o Camp de l’Arpa (L5). MÉS INFORMACIÓ. Per a
consultes, TMB té a disposició dels usuaris el compte
d’informació i atenció a Twitter (de dilluns a divendres
feiners, de 7 a 20 h). Si vols informar-te d’altres actuacions previstes que puguin afectar el servei de transport
públic o bé vols accedir a recomanacions de transport,
entra a la secció «Estat del servei». tmb.cat.

dijous, fins al 12 de
desembre @Manresa_CH
FESTIVAL RAVAL(S).

El 7 de novembre
arrenca el
#FestivalRavals, que

oci Cat

PROPOSTES
DIFERENTS
ANITA FLOW
Adreça: Consell de Cent, 413.
Horari: Dissabtes, diumenges i
festius.
Pàgina web: anitaflow.com
Preu: 15-20 euros.

‘BENEDICT’
DIFERENTS
LA ESQUINA
Adreça: Bergara, 2.
Horari: Caps de setmana.
Pàgina web: laesquinabarcelona.com/es/menus/.
Preu mitjà: 20-30 euros.

girarà al voltant de la
lluita antiracista, amb
més d’una vintena
d’activitats
gratuïtes
@Bcn_CiutatVella

SETMANARI DIVULGATIU EN
CATALÀ D’OCI I CULTURA DE
20MINUTOS
Han col·laborat en aquest número.
Puri Caro, Carla Mercader, Adrià
Martí, Iker Morán, Maria Almenar i
Pilar Maurell (redacció), Isabel
Serrano (coordinació editorial),
María del Sol García (disseny).

20MINUTOS — Dimecres, 6 de novembre del 2019 — 8

