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BENVINGUTS
Amb aquesta guia, preparada
pel BCU conjuntament amb el
diari ARA, volem que tots els
nouvinguts puguin gaudir de
Barcelona i Catalunya com si
fossin nadius.
Els volem acollir i facilitarlos l’arribada. Per això hem
inclòs en aquestes pàgines
molta informació sobre què
poden fer, què poden veure,
quan i on.
Perquè històricament som
una terra d’acollida i estem
molt contents que triïn la
nostra ciutat per estudiar,
ensenyar o investigar.
Convivint amb nosaltres
també podran gaudir d’una
rica cultura mil·lenària, de
dues llengües oficials, a més
de la llengua anglesa, que
molts de nosaltres també
coneixem.
Ens agrada compartir
aquesta ciutat i aquest país
amb gent vinguda d’arreu del
món perquè d’ells també
n’aprenem i ens mostren el
millor de gaudir junts de la
vida.
A Barcelona s’hi pot
estudiar, investigar, treballar
i sobretot viure amb una
qualitat de vida extraordinària
a tocar del mar.
A tots, nouvinguts i locals, us
convidem a conèixer la nostra
cultura, les nostres universitats,
la nostra ciència, el Barça, la
Sagrada Família i també Sant
Jordi, els mercats, la música, i
tot el que Barcelona us pot
oferir.
Us esperem al BCU!
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COM SOM

ACOLLIDORA I GLOBAL

SITUACIÓ ESTRATÈGICA

A Barcelona viuen més d’1,6 milions de persones i a
l’àrea metropolitana en són gairebé cinc. La capital
catalana és vibrant i multicultural, més del 20% de la
població són persones estrangeres. L’ambient que s’hi
respira està ple d’art i cultura. Hi conviuen el nou, que
es potencia, amb el vell, que es valora i perdura. Amb
aquest entorn ple de contrastos, pensem i treballem
en xarxa perquè la diversitat ens enriqueix i estimula.

Poques ciutats al món tenen un
aeroport internacional, un port i una
fira amb activitat comercial i logística
en un radi de cinc quilòmetres. La
seva posició geoestratègica i les
excel·lents comunicacions –cinquena
ciutat mundial amb millors
connexions de mobilitat (Tech Cities
in Motion 2019)–, la converteixen en
la porta europea d’entrada al món. A
l’àrea metropolitana s’hi generen el
20% de les exportacions d’Espanya.
Amb 256 rutes que connecten amb
més de 145 destinacions europees i
47 d’intercontinentals, l’aeroport de
Barcelona-El Prat és considerat el
segon millor del món (Skytrax World
Airport Awards 2019).

Francesc Melcion
Dani Ríos

BARCELONA EN 10 CON
Barcelona és una de les ciutats més cosmopolites i multiculturals del món i
permet viure mantenint un bon equilibri entre el vessant personal i laboral. És en
un enclavament estratègic, oberta al mar amb un clima suau i una llarga tradició
com a terra d’acollida. Potser per això no sorprèn gaire que la capital catalana
atregui talent nacional i internacional, sigui la seu d’esdeveniments culturals i
tecnològics de primera línia i es consideri una de les millors ciutats per posar en
marxa i fer créixer negocis. ¿Vols conèixer la seva essència? Aquí tens els 10
conceptes que la defineixen millor.

Dani Ríos

IMANT PER A ‘START-UPS’

SOSTENIBLE

Marc Rovira

La ciutat avança cap a un model basat en la sostenibilitat ambiental, social i
econòmica, responsable amb les persones i l’entorn. Pel que fa a la mobilitat, el
55% dels desplaçaments interns es fan a peu o en bicicleta –té 200 km de carrils
bici–, el 30% en transport públic i menys del 15% en transport privat. A més de
les bicis privades, hi ha un sistema públic per compartir-les que compta amb 1,2
milions de viatges mensuals. T’agrada pedalar? Aquesta és la teva ciutat!
4 | ara.cat | Talent Guide 2020/21

L’ecosistema innovador afavoreix
l’emprenedoria i la creació d’empreses:
universitats, escoles de negoci, un teixit
productiu diversificat, esdeveniments
internacionals com el Mobile World
Congress, incubadores, acceleradores i
espais de coworking, contribueixen a fer
que sigui el principal hub de start-ups
del sud d’Europa i el tercer pol preferit
dels creadors de start-ups (Startup
Heatmap Europe 2019).

CIUTAT DE TALENT
La quarta ciutat més atractiva per al
talent global (2018) i la cinquena per als
experts digitals (2019). Barcelona crea,
atrau i reté talent científic, artístic i
emprenedor. El crea gràcies a un
sistema universitari públic que respon
als estàndards més exigents i els millors
d’Europa. Gairebé el 47% de la població
activa del país té educació universitària.
Com a pol d’atracció ofereix al talent
internacional una integració personal i
professional fàcil i ràpida.

MOTOR ECONÒMIC
COMPETITIU

IDIOMES

Catalunya va liderar la revolució
industrial al sud d’Europa i ara és a
l’avantguarda de la revolució digital.
Comparada amb altres ciutats amb un
perfil similar, la competitivitat dels
costos operatius i el talent que reté la
fan especialment atractiva per a
inversors i empresaris internacionals.
El Financial Times l’ha reconegut per
tercera vegada consecutiva com la
capital de la millor regió del sud
d’Europa per invertir-hi.

La societat catalana és
multilingüe. El català és la llengua
pròpia i oficial de Catalunya. L’entén
pràcticament tothom (94,4%) i el
parlen el 81,2% dels ciutadans. I el
castellà, que tothom parla i entén, és
l’idioma més habitual. Més d’una
tercera part de la població parla i
entén l’anglès, i una quarta part
el francès.

PROJECTE DE VIDA

Francesc Melcion

Manolo García

Barcelona apareix als rànquings
com la setena millor ciutat del món
per trobar l’equilibri entre la vida
professional i personal aquest 2020
(Expat City Ranking). I és que
combina una sèrie d’elements que la
fan única i especialment atractiva
per visitar-la però també per viurehi, com a lloc de feina, per
aprendre, invertir i iniciar empreses.
La ciutat que t’ofereix tot el que
necessites en les diferents etapes
de la vida.
Francesc Melcion

CEPTES
CONEIXEMENT AL SERVEI
DE LES PERSONES
Cèlia Atset

INSPIRACIÓ CREATIVA
Fidel al seu esperit, amb una llarga tradició
acollint genis i creadors de diverses
disciplines, és la novena ciutat europea
més cultural i creativa (2019). Aquí es
promou la producció artística i la
innovació, i els professionals de diferents
sectors hi troben les condicions idònies
perquè flueixi el seu talent. Si tens idees i
ganes de treballar ets al lloc adequat.

Barcelona és la quarta ciutat
europea més innovadora gràcies a
un potent ecosistema de recerca i
innovació, que compta amb una
xarxa extensa de primer nivell de
centres de recerca i universitats
públiques. Catalunya, amb l’1,5% de
la població de la Unió Europea,
representa el 2,6% de la seva
producció científica. Un
coneixement que reverteix en la
societat, cada cop més conscient
del poder transformador de la
recerca.

Cèlia Atset

Francesc Melcion

MODEL URBÀ
COMPACTE I MIXT
El model urbà és de ciutat compacta
que s’adapta a les necessitats actuals
barrejant els usos dels espais. Als
barris hi pots treballar, comprar,
estudiar, gaudir del temps lliure o crear
la teva família, desenvolupant diferents
aspectes en un entorn pròxim. Una
organització que promou la interacció,
l’intercanvi d’idees i la cohesió social.
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SISTEMA DE
CONEIXEMENT
INTEGRAT
Catalunya ofereix un entorn únic que
genera coneixement i talent, i permet
desenvolupar activitats d’excel·lència
gràcies als centres de recerca de
referència internacional i a un sistema
d’educació superior de qualitat i
prestigi, que interactuen amb un
ecosistema atractiu i dinàmic
d’infraestructures vinculades a la
recerca –Barcelona Supercomputing
Center (BSC-CNS) o Sincrotró Alba–,
un entorn de start-ups potent –la
tercera ciutat a Europa preferida per
fundar-hi start-ups–, projectes vinculats
al coneixement –Mobile World Capital
o ISE– i un teixit productiu diversificat.
Amb la voluntat de construir la
Catalunya del futur basada en el
coneixement, el govern de la
Generalitat ha aprovat el Pacte
Nacional per a la Societat del
Coneixement (PN@SC), l’acord de país
que impulsa una estratègia compartida
entre l’àmbit de l’educació superior, la
recerca i la innovació, i l’economia
productiva.
El sistema universitari català,
integrat per 12 universitats –set
públiques (Universitat de Barcelona,
Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat Politècnica de Catalunya,
Universitat Pompeu Fabra, Universitat
de Lleida, Universitat de Girona,
Universitat Rovira i Virgili), quatre
privades (Universitat Ramon Llull,
Universitat de Vic - Universitat Central
de Catalunya, Universitat Internacional
de Catalunya i Universitat Abat Oliba
CEU) i una virtual (Universitat Oberta de
Catalunya)–, compta amb un entorn
docent de primer nivell, segons
diversos rànquings. Les universitats
catalanes estan entre el top 200 de
Times Higher Education i QS 2020
World Rankings, i cinc universitats se
situen entre el top 100 del rànquing
docent europeu (Times Higher
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Education 2019). A més de la docència,
les universitats juguen un paper
essencial en la recerca i la transferència
de coneixement. La capital catalana
també és una de les ciutats europees
amb més concentració d’escoles de
negocis de prestigi, dues de les quals
–Iese i Esade– estan entre les 25 millors
del món segons el Financial Times
(2019).
Catalunya és un dels grans centres
de recerca a nivell europeu i un referent
mundial –punter en àrees com la
computació, la biosalut, la fotònica, la
nanotecnologia o la química–, amb
capacitat per crear, atraure i retenir
talent nacional i internacional. Les
polítiques públiques promouen
clarament la recerca, el
desenvolupament tecnològic i la
innovació, com ho demostra l’existència
de grans infraestructures i
d’instal·lacions científiques i tècniques
singulars, la xarxa de parcs científics i
tecnològics, o la fundació CERCA, que
acull centres de recerca independents
repartits per tot el territori. Fruit d’aquesta
aposta per R+D+I, Catalunya és una
potència en recerca científica, produeix
l’1,3% d’articles científics, amb el 0,1% de
la població mundial, i el 40% d’aquests
articles es publiquen en revistes d’alt
impacte científic. Barcelona, que
concentra el nombre més gran
d’universitats, instituts i centres de
recerca, és la cinquena ciutat amb més
producció científica a Europa.

82.096
ESTUDIANTS DE
CICLE FORMATIU DE
GRAU SUPERIOR

627. 693
EMPRESES

357.992
ESTUDIANTS
D’EDUCACIÓ
SUPERIOR

275.896
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

+30.000

ESTUDIANTS
INTERNACIONALS
MATRICULATS
al sistema d’educació
superior de Catalunya,
amb els següents
percentatges segons
el tipus d’estudi:

% SOBRE
EL TOTAL
D’ESTUDIANTS

6,8%
GRAU
24,5%
MÀSTER
32,9%
DOCTORAT

1.449
LES
XIFRES
48.552
PERSONES DEDICADES A LA R+D

+1.500
‘START-UPS’ QUE GENEREN
UNS 17.000 LLOCS DE TREBALL

6.767
INNOVADORES
16.339
SECTOR TIC
1.500
‘START-UPS’

TÍTOLS D’EDUCACIÓ SUPERIOR
508
GRAUS UNIVERSITARIS
594
MÀSTERS UNIVERSITARIS
242
DOCTORATS
105
TÍTOLS FP GRAU SUPERIOR

57
CENTRES DE RECERCA
39
CERCA
7 VINCULATS
A HOSPITALS
18
CSIC

3 PARTICIPATS
AMB EL CSIC

CARNET JOVE
Si tens entre 12 i 30 anys,
tots dos inclosos, pots fer-te el
Carnet Jove, que et dona accés a
descomptes en àmbits com la
cultura, el turisme, els esports, la
salut, la formació, la tecnologia i el
lleure, entre d’altres. Descarrega’t
l’aplicació mòbil per conèixer
tots els avantatges
que t’ofereix.
www.carnetjove.cat
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BARCELONA
A TRAVÉS DEL CINEMA
La Ciutat Comtal ha sigut escenari de diverses pel·lícules i sèries que han triat espais emblemàtics i altres de
menys coneguts per rodar-hi les seves històries. Al portal de Barcelona Film Comission hi tens tot l’historial
cinematogràfic rodat a Barcelona i a la resta de Catalunya. www.bcncatfilmcommission.com

1. PARC DE LA CIUTADELLA

2. PALAU DE LA MÚSICA

3. TORRE GLÒRIES

‘Vicky Cristina Barcelona’,
de Woody Allen (2008)
La Vicky i la Cristina són dues amigues nordamericanes que passen l’estiu a Barcelona,
on coneixen el pintor Juan Antonio i la seva
exdona, María Elena. La ciutat és un
personatge més, per això apareixen alguns
dels seus llocs i monuments més
emblemàtics. L’afició per la fotografia de la
Cristina i la María Elena les porta fins al Parc
de la Ciutadella. Va ser el primer dissenyat
com a parc públic de la ciutat i va acollir
l’Exposició Universal del 1888. Al parc hi ha
diversos espais diferenciats –el Zoo, un
umbracle o un llac per passejar-hi amb
barqueta– i en destaca la cascada, obra de
Josep Fontserè amb l’ajuda d’un jove Antoni
Gaudí i els millors escultors de l’època.

‘Todo sobre mi madre’,
de Pedro Almodóvar (1999)
La Manuela torna a Barcelona després
de 18 anys i li demana a un antic amic,
que ara és l’Agrado, si pot quedar-se a
casa seva. Ella viu davant del Palau de
la Música, una meravella
arquitectònica del Modernisme català,
amb l’única sala de concerts declarada
Patrimoni Mundial per la Unesco. El va
construir entre el 1905 i el 1908
l’arquitecte modernista Lluís
Domènech i Montaner com a seu de
l’Orfeó Català i continua acollint tota
mena d’esdeveniments culturals.
www.palaumusica.cat

‘Gomorra’, 1a temporada (2014)
Una de les trames de l’adaptació del
llibre de Roberto Saviano se situa a
Barcelona. El mar, les Tres Xemeneies de
la coneguda com a platja de Txernòbil, el
Port Olímpic o l’aleshores anomenada
Torre Agbar, són testimoni dels negocis
de mafiosos napolitans. La Torre Glòries,
homenatge de l’arquitecte Jean Nouvel
a l’arquitectura d’Antoni Gaudí i la
muntanya de Montserrat, forma part de
la silueta de la capital des de l’any 2005.
Al districte tecnològic 22@ hi trobem
aquest gratacel cilíndric (144 m), un
edifici intel·ligent, el tercer més alt de la
ciutat, que acull oficines. Està previst
que s’hi instal·li un mirador a l’àtic. Quan
s’il·luminen els 4.500 punts de llum led
és espectacular.

5. POBLE ESPANYOL
4. PLAÇA DE LA VIRREINA
‘Cites’, de Pau Freixas.
1a temporada (2015)
Barcelona és una de les moltes
protagonistes de la sèrie Cites, a més de
les primeres trobades de diferents
parelles. Al capítol en què el Víctor i la
Clàudia carreguen un sofà pels carrers
petits i estrets del barri de Gràcia, es
planten al mig de la Virreina, una de les
moltes places del barri, amb la font de la
Rut i l’església de Sant Joan al fons, i les
terrasses amb gent a tota hora, un dels
trets graciencs més característics.
Aprofita-ho per passejar-hi, descobreix el
petit comerç i l’àmplia oferta
gastronòmica i d’oci en aquest oasi
al bell mig de la ciutat.
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‘El perfum: història d’un assassí’,
de Tom Tykwer (2006)
Diversos carrerons del Barri Gòtic, el
Laberint d’Horta o el Poble Espanyol són
escenaris de l’adaptació de la novel·la
homònima de Patrick Süskind, simulant
la França del segle XVIII. Justament a la
plaça Major del Poble Espanyol té lloc
una de les escenes més multitudinàries.
Aquest museu arquitectònic a l’aire
lliure, creat el 1929 a Montjuïc amb
motiu de l’Exposició Universal, està
format per 117 edificacions que
representen a escala real cases, places i
carrers típics d’alguns pobles espanyols.
Havia de desaparèixer però va agradar
tant que gairebé un segle després és un
dels indrets turístics més visitats de la
ciutat. www.poble-espanyol.com

6. PLAÇA REIAL
‘Una casa de bojos’,
de Cédric Klapisch (2002)
El Xavier passa un any a Barcelona com a
Erasmus, i comparteix pis amb altres
estudiants europeus. A l’arribar, carregat
amb maleta, bosses i motxilla, passa per
la plaça Reial, una de les poques places
porxades de la ciutat. L’arquitecte
Francesc Daniel Molina l’aixeca entre el
1849 i el 1859, pensant en les famílies
burgeses, habituals del Gran Teatre del
Liceu, que s’havia inaugurat feia poc, a
tocar de la plaça. Fixa’t en els fanals de
sis braços, una de les primeres creacions
d’Antoni Gaudí.

9

BIBLIOTEQUES

SARRIÀ S A N T G E R VA S I

La Xarxa de Biblioteques
Municipals de Barcelona és
l’equipament cultural més gran de la
ciutat. Del total de 40 biblioteques
públiques –totes amb wifi–, 27 disposen
d’espai multimèdia. Amb el carnet, que
és gratuït, personal i intransferible, vàlid
a totes les biblioteques de Catalunya,
pots accedir al préstec, consultar fons
especialitzats o participar en els
clubs de lectura, i ofereix
descomptes en activitats i
serveis culturals.

GRÀCIA

4

EIXAMPLE

3
5

7

10
S A N T S - M O N TJ U Ï C

8. PASSEIG DEL BORN

2
6

8

SANT MARTÍ

1

C I U TAT V E L L A

7. PASSEIG DE LLUÍS COMPANYS
‘Els últims dies’, d’Àlex i David Pastor (2013)
En una Barcelona apocalíptica, on la vida transcorre sota terra arran d’una epidèmia
d’agorafòbia, veiem un passeig de Lluís Companys amb trànsit rodat, cotxes
abandonats i l’Arc de Triomf envoltat de flames. L’Arc es va construir per a
l’Exposició Universal del 1888. Era la porta d’entrada a la Fira, que se celebrava al
Parc de la Ciutadella. L’arquitecte Josep Vilaseca i Casanovas és l’artífex d’aquesta
icona de la ciutat, un monument de 30 metres d’alçada, de maó vermell i estil
neomudèjar, que simbolitzava l’entrada a la modernitat.

‘Killing Eve’, de Phoebe Waller-Bridge.
3a temporada (2020)
Ja hem vist l’assassina a sou Villanelle
matant en diverses capitals europees.
A l’última entrega Villanelle no s’ha
pogut resistir a l’encant del passeig del
Born, un carrer medieval que connecta
l’antic Mercat del Born i l’església de
Santa Maria del Mar, dues parades
imprescindibles. El primer ha estat
reconvertit des del 2013 en el Born
Centre de Cultura i Memòria, un espai
de trobades, debats i exposicions. I la
basílica és un dels millors exemples
del Gòtic català que pots trobar a
Barcelona. Entra-hi, t’impressionarà.

10. RAMBLA DEL RAVAL

9. PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO
‘El maquinista’, de Brad Anderson (2004)
El Trevor, el personatge que interpreta Christian Bale, accepta la invitació de la
Maria per anar amb ella i el seu fill al Tibidabo. La teva visita segur que és més
plàcida que la de la ficció. No hi trobaràs el tren Route 666, però si vols passar por
entra a l’Hotel Krüeger, on viuen personatges del cinema de terror. També tens
clàssics més tranquils com l’avió, la talaia, el Giradabo (roda panoràmica) o el
carrusel, amb unes vistes privilegiades, a 500 metres d’alçada. Tot un símbol de la
ciutat des de la seva inauguració el 1901. www.tibidabo.cat

‘En construcción’,
de José Luis Guerín (2001)
Documental que mostra la transformació
del Barri Xino, el nom amb què es
coneixia el Raval abans de la seva
remodelació. La pel·lícula transcorre al
carrer d’en Robador i el de Sant Pau, a
tocar de la rambla del Raval, un bulevard
creat per l’Ajuntament el 1995 després
d’enderrocar blocs sencers d’habitatges.
Et sorprendrà El gat de Fernando Botero,
una estàtua enorme que gaudeix amb la
vida d’aquesta rambla.
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RACONS

D’INSTAGRAM
En qualsevol lloc pots trobar turistes i autòctons càmera en
mà o traient el mòbil per immortalitzar un detall, un carrer,
façanes increïbles, escultures, monuments, sensacions… Si
vols petar-ho a Instagram obre els ulls: Barcelona i la seva
àrea metropolitana són els aliats perfectes

Jordi Roviralta

PATI DEL MUSEU
FREDERIC MARÈS

Dani Ríos

PLAÇA DE SANT FELIP NERI
Una de les places amb més encant i que està
carregada d’història. Durant la Guerra Civil
els bombardejos dels aliats de Franco
ensorren l’església de Sant Felip Neri, on es
refugien els nens del barri. Moren 42
persones. A mitjans del segle passat es
restaura l’espai i es crea la plaça, deixant el
testimoni de la metralla a la façana de
l’església, amb la font decorativa que hi ha al
mig envoltada d’edificis renaixentistes i de
les tipuanes, que fan una ombra fantàstica. A
l’estiu, la catifa ataronjada de les flors
caigudes, la seva olor i el soroll de l’aigua
t’hipnotitzaran.
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El paradís a tocar de la
catedral, un recés entre el
brogit de turistes que van
amunt i avall. El que a l’Edat
Mitjana era el Verger del
Palau Reial dels Comtes de
Barcelona, ara és l’avantsala
del Museu Frederic Marès,
un espai tranquil i silenciós
amb un petit cafè envoltat
d’història, arbres i plantes,
des d’on veus el cimbori de
la catedral. Per les festes del
Corpus no et perdis l’Ou
com Balla al brollador del
pati guarnit amb flors.
Plaça Sant Iu, 5, Barcelona

Getty

MASIA FREIXA
És un dels edificis més emblemàtics de T
Ter
Terrassa, amb les seves
arcades parabòliques i la seva teulada sin
nu
n
sinuosa.
La masia
modernista, ubicada al Parc de Sant Jordi,
Jordi, és obra de
l’arquitecte Lluís Muncunill, que transform
ma la fàbrica de
m
transforma
l’l’empresa F
Freixa
i iS
Sans en lla residència
idè i ffam
familiar. Ara és la seu de
l’Oficina de Turisme de Terrassa. Fan visites guiades gratuïtes
sense inscripció prèvia de dilluns a diumenge a les 12 h.
Plaça de Josep Freixa i Argemí, 11, Terrassa (Barcelona)

Getty

WALDEN 7
Pere Virgili

BÚNQUERS DEL C
CARMEL
e lla
a ciutat, a dalt del turó de la Rovira (262
Un dels set miradors de
b
i antiaèries
i è i que van d
defensar
f
lla
m). L’espai que acull less bateries
ciutat dels atacs de l’aviació durant la Guerra Civil, i on hi havia
barraques fins al 1990, es va inaugurar com a patrimoni públic i
gratuït el 2011. Pots anar-hi en transport públic o en vehicle
privat, però l’últim tram l’has de pujar a peu. La recompensa són
unes vistes increïbles de tot Barcelona. El Museu d’Història de
Barcelona (Muhba) hi ha instal·lat cinc plafons informatius que
faciliten la visita autoguiada per conèixer el seu valor històric i
patrimonial. Estan bastant concorreguts, sobretot els caps de
setmana, però tot i així val la pena anar-hi.
Carrer de Marià Labèrnia, s/n, Barcelona

L’arquitecte Ricardo Bofill va crear aquest c
co
complex
residencial al solar d’una antiga cimentera
cimentera.. E
El projecte,
anomenat originàriament Ciutat en l’Espai
l’Espai,, u
una
alternativa
l
i all tradicional
di i
l bl
bloc d’h
d’habitatges,
bi
p
pretenia
ser una microciutat, encara que només es va construir
la primera fase. Aquest laberint vertical format per set
patis interiors que es comuniquen a tots els nivells té
habitatges que uneixen mòduls i hi ha des d’estudis
fins a habitatges situats en dos nivells. Més de 30.000
m2 habituals d’anuncis que trien com a escenari
aquesta mena de castell contemporani.
Ctra. Reial, 106, Sant Just Desvern (Barcelona)
www.walden7.com
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DEL 15 AL 18 D’OCTUBRE / MANRESA*
Cita imprescindible si t’agrada la cultura popular, les
músiques del món i el folk. Des del 1998 aquesta fira
multidisciplinària reuneix diferents llenguatges artístics
(arts visuals, circ, dansa, exposicions, música, narració
oral i teatre) amb espectacles de diferent format, tant de
carrer com en sala, per a tota mena de públic. També és
un punt de trobada per als professionals del sector.
firamediterrania.cat
*La celebració d’aquest esdeveniment estarà
subjecta al permís de les autoritats sanitàries
Fira Mediterrània de Manresa

NO
T’HO
POTS
PERDRE

FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA

TARDOR

Pere Virgili

LA MERCÈ
23 AL 27 DE SETEMBRE / BARCELONA*
Festa Major de Barcelona dedicada a una de les seves patrones, la Mare de Déu de la Mercè.
Segons la llegenda per això sempre plou per la Mercè: podria ser un ruixat de tardor, però és
santa Eulàlia –va ser la primera patrona–, que plora per haver estat destronada. Tot i així, per
tot arreu trobes gent, música, espectacles, festes tradicionals i activitats familiars.
El final de festa arriba amb el Piromusical a la Font Màgica de Montjuïc.
www.barcelona.cat/lamerce
*La celebració d’aquest esdeveniment estarà subjecta al permís de les autoritats sanitàries
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CASTANYADA
1 DE NOVEMBRE
CATALUNYA
Els últims anys hem celebrat
la castanyada amb màniga
curta, però no renunciem a
una de les tradicions
pròpies de la tardor i la
festivitat de Tots Sants: un
àpat amb castanyes,
panellets –un dolç petit fet
amb una base d’ametlla,
sucre i rovell d’ou–,
moniatos i fruita confitada,
on no hi pot faltar un bon
moscatell.

Xavier Bertral

MANGA BARCELONA
DEL 30 D’OCTUBRE AL 2 DE
NOVEMBRE BARCELONA*
Si ets fan del manga, l’anime i la cultura
japonesa, aquesta és la teva convenció.
La teva i la de 152.000 visitants més que
des de fa 26 anys volen aprofitar les més
de 400 hores de programació que
ofereix entre exposicions, projeccions,
taules rodones, conferències,
presentacions editorials, trobades amb
artistes, tallers i concursos, entre els
quals el de cosplay.
www.manga-barcelona.com
*La celebració d’aquest esdeveniment estarà
subjecta al permís de les autoritats sanitàries
Pere Virgili
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MOBILE WORLD CONGRESS
1 A 4 DE MARÇ 2021 / BARCELONA
Després d’un any sense Mobile,
cancel·lat per l’alarma del coronavirus,
s’espera que el 2021 torni a celebrar-se
el congrés de telefonia mòbil més
important del món. També tenen lloc el
4YFN –plataforma empresarial que
connecta start-ups amb possibles
inversors–, el XSide –experiència de
música d’avantguarda, xerrades,
instal·lacions interactives d’art digital o
debats sobre la indústria–, i el YoMo
(Young Mobile Festival).
www.mwcbarcelona.com

HIVERN

Pere Virgili

Getty

Getty

CALÇOTADES
NOVEMBRE-ABRIL / CATALUNYA
Una mostra més de com els catalans convertim les tradicions gastronòmiques en una festa. El que va
començar sent una tradició familiar de la zona de Valls ha acabat estenent-se a la resta del país. El plat
estrella d’aquest àpat comunitari són els calçots –un tipus de ceba tendra–, que se serveixen tal com surten
de la graella i se suquen en salsa romesco després de pelar-los. I després dels calçots? Carn a la brasa amb
torrades i vi, taronja i crema catalana.
14 | ara.cat | Talent Guide 2020/21

Cristina Calderer

CARNESTOLTES
13 A 16 DE FEBRER 2021

080 BARCELONA FASHION

Per Carnaval, tot s’hi val! Les
disfresses i la disbauxa són
els protagonistes des de
Dijous Gras, quan mengem
truites i botifarra d’ou, i fins
Dimecres de Cendra amb
l’Enterrament de la Sardina,
40 dies abans de Setmana
Santa. Alguns dels Carnavals
amb més tradició són el de
Torelló, amb el seu acte
Senyoretes i Homenots; el
de Sitges, amb la Rua de la
Disbauxa i la de l’Extermini;
les comparses de Vilanova i
la Geltrú i els Gegants Bojos
de Solsona.

GENER-FEBRER / BARCELONA

La Setmana de la Moda a Barcelona té dues
edicions (hivern i primavera-estiu) que
s’instal·len al Recinte Modernista de Sant
Pau. Sempre amb esperit renovador, és
l’aparador on les marques catalanes
presenten les seves novetats en les
clàssiques desfilades o en formats més
alternatius com el Capsule Day
–col·leccions reduïdes que busquen
l’exclusivitat–, i acosten la moda
d’avantguarda al públic general a la Pop Up
Gallery, espai de trobada de dissenyadors,
artistes i DJs. 080barcelonafashion.cat

Santi Iglesias
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REC.0 EXPERIMENTAL STORES
MAIG I NOVEMBRE / IGUALADA
Durant quatre dies dos cops a l’any una seixantena de velles
fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec es
transformen en pop-up stores de moda on grans marques
venen els seus estocs i mostraris a preus increïbles. El festival
de moda es complementa amb experiències gastronòmiques
–food trucks i restaurants pop-up–, concerts i propostes
culturals. Impossible no anar-hi. www.rec0.com

PRIMAVERA
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FESTES DE CORPUS
3 DE JUNY DEL 2021
CATALUNYA
Una de les festes religioses més
populars, el punt àlgid de la
primavera en què les catifes de flors i
les enramades omplen els carrers per
on passen les processons festives
amb gegants i altres elements del
patrimoni festiu. Algunes de les
celebracions més destacades són la
Patum de Berga, les enramades de
Sallent o el concurs de catifes de
flors i d’ornamentació de balcons i
façanes de Sitges.
16 | ara.cat | Talent Guide 2020/21

CÒMIC BARCELONA
MAIG / BARCELONA
Tres dies ben intensos per
submergir-te en el món del còmic
tant si ets professional –mostrant el
teu talent al Comic Pro–, si ets lector
habitual –gaudint d’expos, tallers,
conferències i trobades amb autors–,
o si t’hi estàs iniciant –a l’espai
Comic Kids per a nenes
i nens de 5 a 12 anys.
www.comic-barcelona.com

TEMPS DE FLORS
MAIG / GIRONA
Fa més de 65 anys que se celebra
l’Exposició de Flors, Monuments, Patis i
Jardins. Un concurs d’inici discret que
creix ràpidament fins a convertir-se en el
gran festival internacional on autòctons i
turistes es meravellen amb les últimes
creacions i mostres florals. Una
oportunitat per recórrer espais coneguts i
fer veritables descobertes sempre
acompanyats de l’olor increïble de flors i
plantes. www.gironatempsdeflors.cat

23 DE JUNY / CATALUNYA

TOT L’ANY / CATALUNYA

Amb l’excusa del solstici d’estiu –en
realitat és uns dies abans–, s’il·lumina la
foscor d’una de les nits més curtes de
l’any amb fogueres, petards i espectacles
pirotècnics per celebrar l’arribada de
l’estiu. La festa d’origen pagà, que sol
celebrar-se amb família i amics –on no pot
faltar la coca i el cava–, s’allarga fins ben
entrada la matinada amb música. No
pateixis, que el 24 és festiu, Sant Joan, i et
pots recuperar.

Les torres humanes que s’aixequen,
declarades Patrimoni Immaterial de la
Humanitat per la Unesco el 2010, són
un símbol de la cultura popular
catalana des de fa més de 200 anys.
La temporada comença oficialment
per Sant Joan (24 de juny) i acaba per
Santa Úrsula (21 d’octubre), però en
pots veure pràcticament tot l’any.
Cada dos anys, el primer cap de
setmana d’octubre se celebra el
Concurs de Castells de Tarragona.
Ves-hi, és l’espectacle casteller més
important del món.
www.concursdecastells.cat
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Cèlia Atset

CANTADA D’HAVANERES
JULIOL / CALELLA DE PALAFRUGELL
És la trobada que simbolitza l’inici de l’estiu a la
Costa Brava, el primer dissabte de juliol.
L’havanera, arriba a Catalunya a través dels
indians –comerciants que emigren a les
colònies d’Amèrica entre els segles XVIII i XIX i
tornen amb grans fortunes–, i és una mostra
més de la cultura popular catalana. Aprofita-ho
i beu cremat, la beguda que acompanya les
cantades d’havaneres.
www.havanerescalella.cat

FESTIVAL GREC
JULIOL / BARCELONA
Rep el nom d’un dels espais centrals del festival, el Teatre
Grec de Montjuïc, un teatre a l’aire lliure inaugurat durant
l’Exposició Universal del 1929. És la principal atracció cultural
de l’estiu barceloní, on el teatre, la música, la dansa i el circ
són els protagonistes. En aquesta edició el punt de partida
serà tot el que és transcendent com la vida i la mort.
www.festivalgrec.barcelona
2020/21 Talent Guide | ara.cat | 17

CIUTAT
D’ARQUITECTURA

PAVELLÓ MIES VAN
DER ROHE
És la rèplica del pavelló
encarregat de representar
Alemanya a l’Exposició
Universal del 1929, que es va
celebrar a la muntanya de
Montjuïc. L’original, dissenyat
per Ludwig Mies van der Rohe
i Lilly Reich, es va desmuntar
el 1930. Aquest símbol del
Moviment Modern està
considerat un paradigma de
l’arquitectura del segle XX. El
1980 l’arquitecte Oriol
Bohigas va impulsar la seva
reconstrucció –mateixos
plànols, emplaçament i
materials– i el nou pavelló es
va inaugurar el 1986.
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7
miesbcn.com
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CCCB. CENTRE
DE CULTURA
CONTEMPORÀNIA
DE BARCELONA
L’espai que organitza i acull
exposicions, debats,
festivals, concerts i cursos,
entre altres activitats
culturals, és fruit de la
rehabilitació parcial del
conjunt arquitectònic de
l’antiga Casa Provincial de
Caritat. El gran pati central,
el Pati de les Dones, és un
lloc agradable per estar-s’hi i
deixar que passi el temps. La
Sala Mirador, un espai
emblemàtic amb façana de
vidre –si t’hi fixes s’hi veu el
mar reflectit– es pot visitar
alguns diumenges de l’any
amb entrada gratuïta.
Aprofita les vistes
privilegiades des del bell mig
del Raval.
C/ Montalegre, 5
www.cccb.org

Ferran Forné

Ferran Forné

Marc Mesa

Francesc Melcion

L’arquitectura és un dels molts atractius de Barcelona. El seu patrimoni arquitectònic
evidencia la transcendència estratègica, social i econòmica de la ciutat al llarg dels segles,
i els últims temps no són una excepció. ¿Coneixes les construccions més rellevants dels
últims anys? Aquí en tens algunes

HOTEL PORTA FIRA

EDIFICI MEDIA-TIC

Aquesta mena de portal
d’accés a Fira Barcelona
acull l’hotel de categoria
superior de la cadena
Hoteles Santos i combina
l’ús hoteler, d’oficines i
comercial. 110 metres
d’alçada i 24 plantes
recobertes de tubs d’alumini
d’un vermell intens que
simulen una flor de lotus. La
creació, de l’arquitecte
japonès Toyo Ito, va ser
guardonada pel prestigiós
Emporis Skyscraper Award
com a millor gratacel del
món el 2011.
Plaça d’Europa, 45,
l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
hotelbarcelonaportafira.com

Considerat el millor edifici
de l’any 2011 pel World
Architectural Festival, al
districte del 22@Barcelona hi
trobem “la Pedrera digital”
creada per Cloud 9, l’estudi
de l’arquitecte Enric RuizGeli. La construcció en
forma de cub, d’arquitectura
sostenible i bioclimàtica,
optimitza les instal·lacions
fent que siguin més
eficients. La façana sud-oest
és una mena de pell activa
que respon a les condicions
climàtiques de l’entorn i
augmenta o redueix
l’aïllament tèrmic
automàticament. Són vuit
plantes completament
diàfanes i una planta baixa
que forma una plaça oberta
sense ni un sol pilar.
Espectacular!
Carrer de Roc Boronat, 117

FESTIVALS
MERCATS

LLUM BCN.
FESTIVAL D’ARTS
LUMÍNIQUES (FEBRER)

MERCAT DE SANTA
CATERINA

A l’origen de l’avinguda
Diagonal, a tocar del mar, la
torre amb forma de rombe
projectada per l’Estudi
Massip-Bosch Arquitectes és
la seu de les oficines centrals i
el centre de R+D+I de
Telefónica. El gratacel de 24
plantes, que recorda el Flat
Iron de Nova York, té 110
metres d’alçada envoltats de
vidre i alumini blanc que
permeten aprofitar la llum del
sol i li donen un aspecte
lleuger i lluminós.
Plaça d’Ernest Lluch i Martín, 5

La remodelació del primer
mercat cobert de la ciutat,
inaugurat el 1848, a càrrec
dels arquitectes Enric
Miralles i Benedetta
Tagliabue, es va fer el 2005.
El resultat és un esclat de
colors i formes amb una
teulada ondulada coberta de
325.000 peces de ceràmica
de 67 colors que representen
les fruites i verdures de les
parades.
Av. Francesc Cambó, 16
www.mercatsantacaterina.com

Pere Virgili

ESCOLA MASSANA
El curs 2017-2018 la Massana,
l’Escola d’Art i Disseny de
Barcelona, es va traslladar de la
seu històrica a l’antic Hospital
de la Santa Creu a un nou
edifici, projectat per
l’arquitecta Carme Pinós, situat
al darrere del Mercat de la
Boqueria. Una mena
d’escultura amb dos volums
que creen espais com
terrasses. Entra-hi encara que
no vagis a classe, gaudiràs dels
espais oberts i lluminosos.
Plaça de la Gardunya, 9
escolamassana.cat

IMPRESCINDIBLE
ARQUITECTURACATALANA.CAT
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha creat l’Espai Digital de l’Arquitectura
Catalana Moderna i Contemporània projectada i construïda des del 1832 fins a
l’actualitat. Al portal, que s’anirà actualitzant i ampliant, pots explorar la riquesa
arquitectònica del país a través de filtres de cerca –obres, autors i estudis,
poblacions, categories i tipologies– o navegant pel mapa de Catalunya. Per
començar t’esperen més de 2.200 obres. www.arquitecturacatalana.cat

Ferran Forné

TORRE DIAGONAL
ZEROZERO

Quan es fa fosc el barri del
Poblenou es converteix en
un laboratori de recerca al
servei d’una vintena
d’artistes nacionals i
internacionals que a través
de la llum, el moviment, la
realitat virtual o la
intel·ligència artificial
t’endinsen en experiències
sensorials. Les rutes i les
instal·lacions són gratuïtes,
algunes amb capacitat
d’accés limitada. A través de
l’aplicació LlumBCN pots
crear les teves pròpies rutes.
www.barcelona.cat/llumbcn

Cèlia Atset

Dani Ríos

Manolo García

L’oferta és àmplia i variada, amb
una xarxa de mercats distribuïts
per tots els barris de la ciutat:
39 d’alimentaris –la majoria obren
de dilluns a dissabte al matí i algunes
tardes– i 4 de no alimentaris.
Alguns estan ubicats en espais que
són veritables obres d’art
(la Boqueria, Sant Antoni,
Santa Caterina, Galvany o
els Encants Vells).
www.mercatsbcn.cat

48H OPEN HOUSE
BARCELONA

(26 I 27 OCTUBRE 2020)*
Després de 10 edicions el
festival és una de les cites
més esperades pels amants
de l’arquitectura i els curiosos
que tenen ganes de conèixer
millor la ciutat. Un cap de
setmana de portes obertes a
més de 150 edificis de tota
mena, amb 1.000 voluntaris,
61.000 visites i 240 activitats
gratuïtes repartides entre
Barcelona i altres municipis
–Santa Coloma de Gramenet,
Badalona, Vilassar de Dalt,
l’Hospitalet de Llobregat o
Sant Joan Despí– per
conèixer i explicar
l’arquitectura.
48hopenhousebarcelona.org
*La celebració d’aquest
esdeveniment estarà subjecta al
permís de les autoritats sanitàries
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EL MODERNISME

Sents “Barcelona” i automàticament et venen al cap edificacions increïbles, formes sinuoses,
línies ondulants… i Antoni Gaudí, tot un referent de l’arquitectura universal i el màxim exponent
però no l’únic del Modernisme a Catalunya. Barcelona és la ciutat amb més edificis
modernistes declarats Patrimoni Mundial per la Unesco. Altres creadors també imprescindibles
per entendre la revolució arquitectònica de finals del segle XIX i principis del XX són Lluís
Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch o Josep Maria Jujol

SAGRADA FAMÍLIA

CASA BATLLÓ

CASA VICENS

PARC GÜELL

És el monument inacabat
que atrau més visitants del
món. Està previst que les
obres del temple expiatori
de la Sagrada Família, el
projecte més important de la
vida d’Antoni Gaudí, finalitzin
el 2026, i que es converteixi
en l’edifici més alt de la
ciutat (172,5 m). La façana de
la Nativitat i la cripta són
Patrimoni de la Humanitat.
C/ Mallorca, 401
sagradafamilia.org

Ubicada a la Mansana de la
Discòrdia, on altres cases
modernistes de l’època
–Casa Amatller, Casa Lleó
Morera, Casa Mulleras o
Casa Josefina Bonet–
competien pels premis
urbanístics que havia
convocat l’Ajuntament.
Aquesta creació de Gaudí
per a l’industrial tèxtil Josep
Batlló té una de les façanes
més increïbles que et
puguis imaginar.
Passeig de Gràcia, 43
www.casabatllo.es

La casa d’estiueig de la
família Vicens, al barri de
Gràcia, és la primera obra
mestra de Gaudí, on trobem
l’essència de les creacions
de l’arquitecte: colors vius,
formes de la natura,
ceràmica decorada o
materials en el seu estat
original. Aprofita-ho per
descobrir-la, es va obrir al
públic a finals del 2017.
C/ de les Carolines, 20
casavicens.org

Entre els encàrrecs –el Palau
Güell o l’església de la
Colònia Güell– que fa
l’industrial Eusebi Güell a
Gaudí hi ha aquest parc
públic que originàriament
havia de ser una gran
urbanització per a famílies
benestants. Passeja pels
Jardins d’Àustria i pels
camins ondulants, fes-te la
foto a l’escalinata del drac o
contempla Barcelona als
teus peus des del banc de
trencadís de la Plaça de la
Natura. C/ Olot, 7
parkguell.barcelona

Francesc Melcion

Getty

Pere Virgili

Pere Tordera

Marc Rovira

Cristina Calderer

PALAU DE LA
MÚSICA CATALANA
L’única sala de concerts
modernista declarada
Patrimoni Mundial va ser
construïda per Domènech i
Muntaner com a seu de
l’Orfeó Català. Des que
contemples la façana fins
que arribes a la sala de
concerts amb les muses que
envolten l’escenari o l’orgue,
els elements de la natura, els
vitralls, la forja… Miris on
miris, tot t’enlluernarà!
C/ Palau de la Música, 4-6
www.palaumusica.cat
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CRIPTA DE LA
CÒLONIA GÜELL
Considerada el laboratori de
la Sagrada Família, aquí és
on esclata la creativitat de
Gaudí. Per primera vegada
posa en pràctica de manera
unitària les seves
innovacions
arquitectòniques: la
integració dels materials
amb l’entorn natural, el
trencadís ornamental, arcs
de catenària o voltes amb
forma de paraboloides
hiperbòlics.
C/ Claudi Güell, 6, Santa
Coloma de Cervelló
(Barcelona)
gaudicoloniaguell.org

Pere Virgili

RECINTE
MODERNISTA
DE SANT PAU
L’antic Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau és una de les
obres més importants de
Lluís Domènech i Montaner,
considerat pare del
Modernisme català. Va ser
construït entre el 1905 i el
1930 com una ciutat-jardí
per als malalts i actualment
és un campus de
coneixement i seu
d’organismes internacionals.
C/ de Sant Antoni Maria
Claret, 167
www.santpaubarcelona.org

Dani Ríos

CASA MILÀ
Coneguda també com la
Pedrera, és fruit de
l’encàrrec que el matrimoni
Milà fa a Gaudí quan
decideixen traslladar la seva
residència al passeig de
Gràcia. El resultat
és un munt d’innovacions
constructives i funcionals
que trenquen amb els estils
arquitectònics del moment.
Entra, visita-la i, sobretot,
ves al terrat, on t’esperen
uns guerrers petrificats.
C/ de Provença, 261-265
www.lapedrera.com

SANT
JORDI
Possiblement és el millor dia de l’any en qualsevol població
catalana. Tant se val si és un poblet o una gran ciutat: carrers i
places s’omplen a vessar de gent de totes les edats, parelles,
amics i famílies passejant amunt i avall, remenant i comprant
llibres, regalant roses a qui s’estimen, fent cua per aconseguir
la signatura de l’escriptor que tant admiren i amb qui podran
intercanviar unes paraules. El 23 d’abril és Sant Jordi, patró de
Catalunya des del segle XIX, una festa en què la cultura i l’amor
són els grans protagonistes. I, malgrat ser feiner, tothom troba
una estona per unir-se a l’esperit festiu de la Diada. És el dia de
la rosa i el llibre –a la capital hi ha més de 4.000 parades
autoritzades de venda de roses i 1.000 de llibres–, quan els
catalans celebrem el dia dels enamorats, quan les llibreries
surten al carrer amb parades engalanades amb senyeres i el
Gremi de Llibreters valora positivament el fet que sigui quan es
venen més llibres –més d’1,6 milions el 2019–. A Barcelona
espais emblemàtics com alguns museus i institucions fan
portes obertes, i les Jordines i els Jordis tenen accés gratuït a la
Sagrada Família. El toc musical l’hi posa el Sant Jordi Musical,
vuit hores de música gratuïta i ininterrompuda a l’Antiga
Fàbrica Estrella Damm. Si vols evitar les aglomeracions del
centre, per on passen prop d’un milió i mig de persones al llarg
de la jornada, a tots els districtes, barris i biblioteques tens un
munt d’activitats i propostes per a grans i petits.
www.barcelona.cat/ca/santjordi

Pere Virgili

Dani Rios

DIU LA LLEGENDA…
Fa molts i molts anys, a la vila de Montblanc hi
havia un drac terrible que causava estralls entre
els seus habitants. Per contenir la seva voracitat,
els montblanquins triaven a l’atzar un habitant
perquè se’l mengés. Fins que li va tocar a la filla
del rei, i va aparèixer el cavaller Jordi per
enfrontar-se al drac i matar-lo. El millor de tot és
que de la sang vessada per la bèstia en va néixer
un roser de flors vermelles. D’aquí ve la tradició de
regalar una rosa per Sant Jordi.

Getty

RUTA DELS DRACS
Barcelona és una ciutat de dracs: en té més de 500 i de molts estils.
Alguns dels més coneguts són modernistes –el de la Casa Batlló o el del
Parc Güell–, però n’hi ha d’altres d’espectaculars com el drac d’aspecte
xinès de la Casa dels Paraigües, al número 82 de la Rambla, el de la font
del Parc de la Ciutadella o l’escultura del Parc de l’Espanya Industrial.
¿Vols descobrir la ciutat d’una manera diferent? Ja tens l’excusa perfecta.
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BARCELONA
I MÉS

MOU-TE

A hores d’ara ja sabem que la mobilitat sostenible és saludable i contribueix a fer de les nostres ciutats uns espais menys
sorollosos, més nets i agradables, que milloren la nostra qualitat de vida. Tant a nivell municipal com autonòmic es duen a
terme mesures per reduir els efectes de l’emergència climàtica i impulsar un nou model de ciutat. Si tens un vehicle
elèctric no pagues les tarifes d’estacionament de les zones blava ni verda i et beneficies d’altres bonificacions.
Francesc Melcion

TRANSPORT PÚBLIC
Barcelona i la seva àrea metropolitana connecten
més de 250 municipis amb una xarxa de transport
públic àmplia, senzilla i còmoda, organitzada en sis
zones, on pots moure’t amb les deu línies de metro
que cobreixen més de 120 km; els busos urbans,
interurbans, nocturns o línies de proximitat; les tres
xarxes urbanes de ferrocarril o les dues de tram i el
servei ferroviari de Rodalies. Si t’estrenes a la ciutat és
possible que la descobreixis fent les rutes dels busos
turístics o agafant el telefèric i el funicular de
Montjuïc. Els taxis són inconfusibles, negres i grocs
des del 1929, quan es van unificar els colors i les
tarifes. També pots moure’t amb vehicles de llicència
VTC, que hauràs de precontractar amb 15 minuts
d’antelació, d’acord amb la normativa de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. mou-te.gencat.cat
Pere Virgili

TÍTOLS I TARIFES 2020
El 2020 hem estrenat un nou
model de títols i preus*:

T-Usual
Viatges il·limitats durant 30 dies.
Personalitzada. 40 €.

T-Casual
10 viatges. Unipersonal. 11,35 €.

T-Jove
Viatges il·limitats durant 90 dies.
Unipersonal. 80 €.

T-Familiar
8 viatges durant 30 dies.
Multipersonal. 10 €.

T-Grup
70 viatges durant 30 dies.
Multipersonal. 79,45 €.

T-Dia
Viatges il·limitats durant 24 hores.
Unipersonal. 10,50 €.
* Preus 1 zona.
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OBRINT CARRERS
Des del març, el primer cap de setmana de cada mes s’obren
alguns carrers per a l’ús exclusiu dels vianants i es talla la
circulació dels cotxes per gaudir d’una ciutat lliure de fums i
soroll. El projecte, que comença en una de les artèries principals
–un tram de 4,5 km del carrer Aragó–, està previst que es vagi
ampliant a altres grans eixos com Gran de Gràcia, Via Laietana o
l’eix Creu Coberta - carrer de Sants. També s’ha reduït la
velocitat a les vies de la xarxa secundària i a l’eix Creu Coberta carrer de Sants perquè no es puguin superar els 30 km/h. Una
mesura que el 2021 afectarà un centenar de quilòmetres més de
carrers de la xarxa bàsica de la ciutat. En la mateixa línia, des de
finals del 2016 s’han posat en marxa les superïlles, unitats
urbanes formades per la suma de diverses illes de cases per
pacificar el trànsit en una ciutat on els vianants recuperen l’espai
públic. www.barcelona.cat/obrimcarrers

Cristina Calderer

ZONA DE BAIXES EMISSIONS

PUNTS
LILA
Són serveis d’informació,
sensibilització i acompanyament
per prevenir i/o actuar contra el
sexisme en espais públics d’oci i de
festes. Si pateixes alguna agressió pots
anar al punt lila o buscar les persones
identificades amb el braçalet lila.
També una trentena de recintes i sales
de concerts de Barcelona han
adoptat el protocol No Callem per
prevenir, detectar i atendre les
agressions i l’assetjament
sexual.

“L’1 de gener comencem a respirar tranquils” és un dels
lemes de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Una mesura
que els dies laborables, a l’àrea de Barcelona i els
municipis circumdants a les rondes, restringeix, amb
algunes excepcions, la circulació dels vehicles més
contaminants. La Direcció General de Trànsit (DGT)
discrimina positivament els vehicles més respectuosos
amb el medi ambient, amb l’objectiu de millorar la qualitat
de l’aire que respirem i protegir la salut de les persones.
Per saber si pots circular amb el teu vehicle pots
comprovar el distintiu ambiental que et correspon, a les
webs de la DGT, l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Si ets
titular d’un vehicle contaminant
sense etiqueta ambiental i el portes
‘SHARING’
a desballestar, tens dret a una
T-Verda, el títol de transport que
El sharing està revolucionant la mobilitat
permet utilitzar de manera
sostenible. N’hi ha diferents tipus en funció
il·limitada i gratuïta el transport
del vehicle: bikesharing, motosharing,
públic integrat dins de les 6 zones
ridesharing o carsharing. El Bicing és el
tarifàries durant tres anys.
sistema de bicicleta pública compartida per
www.zbe.barcelona
desplaçar-te per la ciutat, però no és l’únic
servei compartit. A principis d’any
Pere Virgili
l’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat les
llicències de bicis mecàniques i elèctriques
–gairebé 4.000– i motos elèctriques –més de
6.900– compartides, a una trentena
d’empreses. Pel que fa al carsharing, tens
diferents modalitats de vehicles de
combustió i elèctrics –aparcats en pàrquings
públics– que pots llogar per dies o hores, a
l’espera d’una normativa per regular el sector,
que es preveu que arribi després de l’estiu.

Marc Rovira

SOBRE RODES
El clima i l’orografia de Barcelona
conviden a anar sobre rodes. A la
web de l’Ajuntament tens tota la
informació sobre la bicicleta i la
xarxa de 200 km de carrils bici.
Important: has de circular pel
carril bici i, si no n’hi ha, per les
zones 30 o plataformes úniques.
No pots anar per voreres de
menys de 5 metres. Hi ha franges
horàries en què la bici està
permesa al transport públic. Has
d’aparcar als llocs habilitats, i si
tens més de 16 anys no és
obligatori però sí recomanable
portar casc. El Bicing, amb 6.000
bicis mecàniques i 1.000
d’elèctriques, té més de 400
estacions mixtes, que funcionen
24 hores els 365 dies de l’any. Si
estàs pensant en abonar-t’hi,
baixa’t l’apli Bicing.
Des de fa un parell d’anys els
patinets i els ginys elèctrics han
proliferat cada vegada més. Per
evitar problemes de convivència i
garantir una mobilitat sostenible i
segura, hi ha una ordenació que
regula els vehicles de mobilitat
personal (VMP) –hoverboards,
monocicles, plataformes i
patinets elèctrics– i els cicles de
més de dues rodes per a ús
personal, transportar passatgers
o mercaderies. A més, la DGT ha
publicat una instrucció amb una
sèrie de criteris com ara que el
límit de velocitat és de 30 km/h,
en funció del vehicle i la via, o
que el carril bici és per a tots
aquests tipus de vehicles.
L’ordenança de circulació dels
patinets elèctrics a Barcelona
preveu multes si condueixes
utilitzant el mòbil, portes
auriculars connectats, vas per
voreres i zones reservades per a
vianants, si transportes més d’una
persona o no circules amb
l’enllumenat adequat.
ajuntament.barcelona.cat/bicicleta
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CONNECTA
AMB LA NATURA

Barcelona té una extensa xarxa de parcs i jardins de tota mena: històrics, temàtics, urbans i
forestals. Són un centenar d’espais públics, llocs de trobada, d’esbarjo i de connexió, oasis
que embelleixen la ciutat, permeten descobrir-ne el passat històric i cultural, i conèixer
espècies vegetals determinades. L’àrea metropolitana de Barcelona també compta amb
una xarxa de parcs i espais naturals dels quals en destaquem alguns.

ESPAIS NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT
Els espais protegits del Delta pertanyen als municipis del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant
Boi de Llobregat. Tenen una gran diversitat biològica: a la part final del riu Llobregat hi ha llacunes i
aiguamolls, pinedes litorals sobre dunes i platges verges. Gràcies a la seva riquesa ornitològica és
perfecte per observar ocells aquàtics. Si t’agrada observar els ocells, aprofita el servei de guiatge
ornitològic especialitzat que ofereixen. Pots veure al teu aire els espais visitables del Delta: el marge
dret del tram final del Llobregat, el Remolar-Filipines i la platja de Viladecans, la pineda de Can
Camins i la platja del Prat, les basses de Can Dimoni, i l’estany de la Murtra i la pineda de la Maiola.
Des de l’octubre fins al juny el Consorci de Protecció dels Espais Naturals del Delta organitza
activitats per a tot tipus de visitants. www.deltallobregat.cat
Getty

PARC DE MONTJUÏC
No forma part de la Xarxa de
Parcs ni és un espai natural,
però és una muntanya
imprescindible per entendre
Barcelona. És un parc de parcs,
450 hectàrees d’extensió on
conviuen la natura, espais
forestals, jardins temàtics, zones
esportives, culturals i de servei.
Montjuïc ha sigut testimoni
d’alguns dels esdeveniments
més importants de la ciutat: va
acollir l’Exposició Internacional
del 1929, que va impulsar la
urbanització de la zona, i
instal·lacions esportives per als
Jocs Olímpics del 1992, amb
l’Anella Olímpica de Montjuïc
–Estadi Olímpic Lluís Companys,
Palau Sant Jordi, Piscines Bernat
Picornell o la Torre de
Comunicacions–, com a centre
neuràlgic de l’esdeveniment.
Pots perdre’t més d’una i de
dues vegades explorant els
museus, els miradors, els jardins,
amb especial atenció a les fonts,
la Ciutat del Teatre, el Poble
Espanyol, el cementiri i el castell
de Montjuïc o l’espectacle de
llum, color, aigua i música de la
Font Màgica. Et sorprendrà!
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Xavier Bertral

Getty

ANIMALS
DE COMPANYIA

Getty

Tens l’obligació de censar i
identificar la teva mascota amb un
microxip, l’has de vacunar i complir
les condicions que estableix cada
municipi. Els gossos en l’espai públic,
inclosos parcs urbans, han d’anar lligats
excepte als equipaments i zones d’esbarjo
per a ells. Pots participar en el programa
de voluntariat o adoptar animals del
Centre d’Acollida d’Animals de
Companyia de Barcelona.
gen.cat/animalscompanyia

PARC NATURAL DE LA SERRA
DE COLLSEROLA

PARC NATURAL DE LA MUNTANYA
DE MONTSERRAT

Declarat espai protegit l’any 1987 i parc
natural el 2010, aquest pulmó verd de
Barcelona –11.100 hectàrees amb gran
varietat d’espècies vegetals i animals–, que
també afronta amb vuit municipis més, és
un espai increïble per respirar aire pur i
gaudir de la natura. Té una quinzena de
miradors i el cim més alt (512 m) és el del
Tibidabo, on hi ha el parc d’atraccions.
També té diferents àrees de lleure i estada
repartides per la serra; itineraris per fer a
peu, des de passejades per petits i grans
recorreguts o travesses, i més de 250 km
de camins d’ús ciclista amb rutes
senyalitzades de dificultat diversa. El seu
centre d’informació és un bon punt de
partida per saber el munt de possibilitats
que tens a l’abast.
www.parcnaturalcollserola.cat

La serralada més famosa de Catalunya és un
massís únic amb els pics punxeguts
–s’anomenen agulles–, un espai emblemàtic que
combina natura, espiritualitat i cultura. La
muntanya acull el monestir de Montserrat, una
abadia consagrada a la Mare de Déu de
Montserrat, coneguda popularment com La
Moreneta pel color fosc de la pell. Visita l’abadia
i escolta l’Escolania, el cor de nois de veus
blanques que hi canta cada dia. A Montserrat,
escenari habitual d’escalada i vies ferrades,
t’esperen un seguit d’itineraris i rutes per
conèixer l’entorn, i tens l’opció de fer
espeleologia a les coves subterrànies: les més
conegudes són les del Salnitre i la Cova Freda
de Collbató. Pots arribar-hi per carretera fins al
santuari o al peu de la muntanya; amb el
cremallera, superant un desnivell de més de
600 metres –s’agafa a Monistrol de Montserrat,
on s’arriba amb Ferrocarrils de la Generalitat o
amb cotxe–, o amb el funicular aeri, que ofereix
unes vistes espectaculars.
muntanyamontserrat.gencat.cat

Getty

PARC NATURAL DEL MONTSENY
Ha estat declarat Reserva de la Biosfera per la
Unesco pels seus paisatges mediterranis i
centreeuropeus amb un patrimoni cultural i
natural únic. Són més de 30.000 hectàrees de
superfície protegida, distribuïdes entre divuit
municipis de tres comarques diferents. Els cims
més alts són el Turó de l’Home (1.706 m), les
Agudes (1.703 m), el Matagalls (1.697 m) i el Pla de
la Calma (Puig Drau 1.344 m), que estan units
entre si per colls. Fes-hi una escapada caminant o
en bici. Si necessites més excuses, dona una
ullada a les fires i festes o als mercats setmanals, i
si t’agrada el circ ves a Sant Esteve de
Palautordera, a la falda del massís, on té el centre
circcric.com), un espai
d’operacions el Circ Cric (c
de creació i producció d’espectacles de circ que
cada any organitza el Festival Circ Cric i el Festival
Internacional de Pallasses.
parcs.diba.cat/web/montseny
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GAUDEIX
EUROPA
El Vell Continent és un cúmul de països,
llengües i tradicions que conviuen en un
espai relativament reduït. Barcelona és
una de les capitals europees més vives,
però no és una excepció. Aprofita que
tens a tocar experiències increïbles i treu
suc a les cites culturals europees
imprescindibles!

Getty

EDIMBURG (ESCÒCIA)

PILTON (ANGLATERRA)

Fringe Festival. Agost

Glastonbury Festival of
Contemporary Performing
Arts. Juny

Edimburg es presenta
com la ciutat líder mundial de festivals
que, sobretot a l’estiu, i especialment a l’agost,
acull tota mena de festivals culturals –de jazz i
blues, art, cinema, tatuatges o storytelling–.
L’origen de tots és el Festival Internacional
d’Edimburg, i la versió low cost, el Fringe
Festival, la versió alternativa que ofereix tota
mena d’espectacles d’accés gratuït per les
places i carrers històrics de la ciutat, una
explosió d’energia creativa amb més de 56.000
representacions de 3.500 espectacles.
www.edinburghfestivalcity.com

AGENDA
IMPRESCINCIBLE

Getty

Edimburg
02.50 h

Des de la seva primera edició,
el 1970, en què l’entrada
costava una lliura i incloïa llet
de les granges de la zona, el
festival de música i art més
gran del món, tot i haver-se
suspès alguns anys, ja en fa
molts que és una cita cultural
imprescindible. Cinc dies amb
els millors artistes i més de
230.000 assistents entre la
vintena d’àrees que hi ha
repartides per la finca de
Michael Eavis, fundador del
festival.
www.glastonburyfestivals.co.uk

La Haia
Pilton
Boom

02.20 h

01.43 h
Getty

París

SINTRA (PORTUGAL)
Festival Internacional de Música de Sintra.
23 de setembre - 11 d’octubre*

02.15 h

02.00 h

06.19 h

Va començar dedicant-se als recitals de
piano i ha anat evolucionant fins a convertirse en un dels festivals més antics del país
centrat en la música clàssica i la dansa. El
2020 celebra la 55a edició en espais
emblemàtics com el Centre Cultural Olga
Cadaval, el Palácio Nacional de Queluz o el
Palácio Nacional de Sintra, en una ciutat
declarada Patrimoni de la Humanitat per la
Unesco. festivaldesintra.pt
*La celebració d’aquest
esdeveniment estarà subjecta al
permís de les autoritats sanitàries

01.20 h
02.00 h

Madrid

02.30 h

Barcelona

Sintra
05.32 h
01.40 h
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Sevilla

TRAJECTE EN HORES D’AVIÓ

TRAJECTE EN HORES EN TREN

EN TREN
Parkpop

LA HAIA (PAÏSOS BAIXOS)

Arco. Febrer

Parkpop
Juny

Tomorrowland

BOOM (BÈLGICA)
Tomorrowland. 16-18 i 23-25 de juliol
del 2021
Si t’agrada la música electrònica
–dance, house, techno, EDM– tens
l’edició d’hivern al març a l’Alpe
d’Huez o l’estiuenca a Boom, que
també aterra per quart any
consecutiu a Barcelona. El parc
recreatiu De Schorre s’omple
d’escenaris (15) d’estètica increïble i
un cartell infinit, més de 600 artistes,
que a la 16ena edició amb la temàtica
The Reflection of Love faran vibrar
més de 450.000 assistents.
www.tomorrowland.com

L’últim cap de setmana de juny arriba
la 40a edició d’un dels festivals de
pop gratuïts més grans d’Europa, que
des del 2014 s’ha ampliat d’un a tres
dies. Amb un ambient familiar, al
Zuiderpark de la Haia s’hi troben una
trentena d’artistes nacionals i
internacionals de renom i d’altres de
menys coneguts que tenen
l’oportunitat de pujar a l’escenari
central després de guanyar el
concurs The Road to Parkpop.
www.parkpop.nl

02.45 h

En tren tan sols necessites dues
hores i mitja per arribar a la capital
espanyola. Una bona excusa per
anar-hi és la Feria Internacional de
Arte Contemporáneo, on tant els
professionals del sector com el
públic en general gaudeixen de la
selecció de galeries nacionals i
internacionals.
www.ifema.es/arco-madrid

Javier Barbancho

SEVILLA
Setmana Santa. 28 març - 4 abril 2021

Getty

BERLÍN (ALEMANYA)
Internationale Filmfestspiel Berlin Berlinale. 11-21 de febrer del 2021

Berlin

MADRID

El Festival Internacional de Cinema és
un esdeveniment obert al públic que
dona un plus d’activitat cultural als
berlinesos en ple hivern. Més de 400
pel·lícules organitzades en diferents
seccions i categories que es
projecten en cinemes i sales d’actes
de grans hotels de tota la ciutat, que
moltes vegades no arriben a les sales
comercials. www.berlinale.de

La Setmana Santa se celebra
pràcticament a tots els racons
d’Espanya, però la de Sevilla té alguna
cosa especial. Una tradició religiosa
que t’impacta encara que no siguis
creient i que traspua l’emoció de milers
de persones a les processons. No et
perdis la madrugá, els passos que
surten la matinada del Divendres Sant.
Per despreocupar-te d’embarcaments i
benzina, en tren són 5 h i 32 m.

Getty

PARÍS (FRANÇA)
Fête de la Musique. 21 de juny

01.50 h

Venècia

Getty

VENÈCIA (ITÀLIA)

Celebra l’arribada de l’estiu amb la
festa de la música, que des del 1982
aprofita la nit més curta de l’any per
omplir de música –de tots els
gèneres, en directe i gratuïta–,
carrers, places, jardins i altres espais
poc habituals. Arriba-hi en tren (6
hores i 19 minuts) i redueix la teva
empremta ecològica.
fetedelamusique.culture.gouv.fr

Carnevale di Venezia
30 de gener-16 de febrer del 2021
El 2020 ha sigut la primera vegada des dels seus inicis, al segle XI,
que el Carnaval es cancel·la anticipadament per una malaltia. El
coronavirus no ha permès finalitzar les més de dues setmanes
d’actes públics i privats d’un dels Carnavals més famosos del
món, en què les màscares i els vestits d’època del segle XVII
omplen la ciutat. www.carnevale.venezia.it

Getty
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PER QUÈ
M’HE QUEDAT?
JÉRÔME BARRAU
(BORDEUS - FRANÇA, 1975)
Professor de l’Escola Politècnica
Superior de la Universitat de Lleida

NANDA REA
(ROMA - ITÀLIA, 1978)
Investigadora de l’Institut de
Ciències de l’Espai
Fa més de 10 anys, quan va
començar a enviar sol·licituds per a
una plaça d’investigadora
permanent, Barcelona era una de
les millors opcions per instal·lar-s’hi
de manera definitiva: “La idea de
viure aquí m’agradava. Hi conviuen
diverses cultures, m’atreia un
ambient internacional després
d’haver viscut en diferents països. A
més, és una ciutat ben organitzada,
amb recursos, preciosa, hi ha el
mar, la muntanya i el tarannà de la
gent. En l’àmbit científic té un pes
internacional important, amb un
gran nombre d’àrees i centres de
recerca”. Sent investigadora del
CSIC, l’astrofísica estudia estrelles
mortes amb grans canvis
gravitacionals i magnètics,
observant-les i fent simulacions
sobre el seu comportament.
Després de tants anys continua
enamorada de la capital. L’atrau
especialment la seva capacitat per
reinventar-se, “que et sorprèn i fa
que en segueixis gaudint”.
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L’any 2000 s’instal·la a Lleida per estar amb la seva parella. Treballa a
l’empresa privada, com havia fet a França després de graduar-se en
enginyeria superior industrial, però quatre anys més tard decideix fer
un canvi professional: “Sempre m’havia agradat la recerca. Vaig fer el
doctorat i em vaig integrar al Grup de Recerca de Sistemes Dinàmics
Aplicats a l’Energia Solar de la UdL”. El projecte de la seva tesi, un
sistema de refrigeració orientat a sistemes d’energia solar
concentrada, es patenta i més tard és el punt de partida perquè la UdL
formi part d’un projecte europeu en què han desenvolupat un nou
concepte de sistema de refrigeració per a aplicacions de l’àmbit de
l’electrònica. Amb un català perfecte explica que sempre s’ha sentit a
gust personalment a Catalunya. Professionalment ha trobat l’entorn i
les condicions favorables per desenvolupar la tasca que l’apassiona.

GIULIANA MAGRI
(MILÀ - ITÀLIA, 1978)
Investigadora Miguel Servet a l’Institut
Hospital del Mar d’Investigacions
Mèdiques (IMIM)
Aterra a Barcelona el 2006 amb una
beca Marie Curie per fer el doctorat a la
Universitat Pompeu Fabra. La qualitat
de vida ha sigut el factor determinant
pel qual s’ha quedat a la ciutat. “Ara
també hi ha raons personals però, pensant en la meva carrera, hi podem
fer recerca de molt alt nivell. No tenim res a envejar a centres
d’excel·lència de Nova York o Amsterdam, on he fet estades”, assegura la
immunòloga. Ara, com a investigadora principal del seu laboratori,
estudia els limfòcits B, les cèl·lules que produeixen anticossos, per saber
com poden generar immunitat. És la responsable d’un dels 19 projectes
que el departament de Salut en col·laboració amb Biocat finançarà amb
4 M€ per lluitar contra el covid-19. El que té previst és generar in vitro i a
gran escala els anticossos de les cèl·lules dels pacients infectats per
covid-19 per veure si són eficaços per parar la infecció. Després faran
assajos clínics per utilitzar-los com a prevenció i tractament.

Fotos: Getty

RESA

VIURE I CONVIURE
És un programa
intergeneracional per millorar
la qualitat de vida de persones
grans que necessiten
companyia i joves universitaris
que busquen allotjament.
L’experiència és entre dues
persones: l’acollidora, de més
de 65 anys, que ha d’estar
capacitada per viure de forma
autònoma, tenir un habitatge
en condicions mínimes i estar
disposada a compartir la casa.
I els estudiants, que han de
ser menors de 35 anys i estar
matriculats a la universitat.
S’hi han de poder establir un
curs com a mínim, i disposar
de temps per a la convivència.
El procés és ben senzill:
l’equip de psicòlogues visita
el domicili per comprovar
l’habitatge i conèixer les

ACOLLINT
TALENT

característiques de la persona
gran per trobar un estudiant
que s’hi adeqüi. També
entrevista l’estudiant per
explicar-li el programa, valorar
el seu perfil i trobar-li la
parella més idònia. Un cop es
coneixen se signa l’“acord de
convivència”, en què es
concreten els compromisos
de cada part i arriba un
període de prova d’un mes.
Si decideixen continuar,
signen l’“acord de
continuïtat”, que serà vigent
fins a final de curs. La
Fundació compta amb
col·laboracions del Consell
Interuniversitari de Catalunya
de la Generalitat, l’Ajuntament
de Barcelona i la Diputació de
Barcelona.
www.fundacioroure.org

Fer una estada més o menys llarga a l’estranger és una aventura increïble en què has de
resoldre aspectes tan essencials com l’allotjament, un element clau per sentir-te com a
casa tot i estar lluny de la família i els amics de sempre. El preu dels habitatges de lloguer
ha pujat en els últims anys però no t’atabalis, ja que hi ha diverses opcions perquè trobis
la teva llar de manera fàcil, ràpida i segura.

És la xarxa més extensa del país que
gestiona places d’allotjament
universitari en pisos i habitacions a
Barcelona capital i província, i a Girona,
per a estudiants de grau, màsters i
erasmus, i professors. Fa gairebé 10
anys que la Maria Rosa (71) utilitza
aquest servei d’allotjament. En trobar-se
sola a casa, després de jubilar-se i que
la filla es casés, s’assabenta que existeix
Resa Housing. Des d’un principi li
sembla una bona idea: “No m’imaginava
tot el dia sola sense algú entrant i sortint
amb qui poder parlar. M’agrada el
jovent i em va semblar una oportunitat
tant per a ells –tenia la intenció que se
sentissin acollits i com a casa– com per
a mi, que estaria més acompanyada”.
Reconeix que els diners que obté li van
bé, però no és el motiu pel qual ho fa.
Parla dels hostes que ha tingut de
Tòquio, Pequín, Hong Kong,
Brussel·les..., amb els quals segueix
mantenint el contacte. Assegura que és
una bona experiència i ha après moltes
coses amb els estudiants que són de
fora. Gairebé sempre té les dues
habitacions llogades. “I tinc llista
d’espera!”, diu satisfeta. Ara té una noia i
un noi de Vinaròs. És el tercer any que
està amb l’Adrià, que s’hi quedarà fins
que acabi la carrera. Per a ella és com
de la família. L’Adrià admet que és una
de les millors decisions que ha pres i
recomana completament aquesta opció
a qui vulgui estudiar en un entorn
acollidor amb algú que ja és de la ciutat
i et pot ajudar a situar-te: “Al principi
tenia els meus dubtes, però es van
esvair de seguida. És una convivència
tranquil·la i lliure, em sento afortunat. A
més, com que el pis té tres habitacions
he tingut altres companys. Ara de
Vinaròs com jo, però també d’altres
països, i ha sigut molt enriquidor”,
conclou. www.resahousing.com
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UN PAÍS D’ESPORTS

TRIATLÓ
IRONMAN BARCELONA
CALELLA
4 D’OCTUBRE / CALELLA*

RUNNING

Cristina Calderer

ZURICH MARATÓ DE
BARCELONA

Aquest 2020 ha
estat declarat Any
del Turisme Esportiu
per l’Agència
Catalana de
Turisme, una
oportunitat per
posicionar
Catalunya com a
referent turístic
esportiu a escala
internacional.
Aprofita l’entorn
divers i inigualable,
el clima, les
instal·lacions i
tradicions
esportives –hi ha
vida més enllà del
futbol– per
practicar esport i
gaudir
d’esdeveniments
esportius
excepcionals

25 D’OCTUBRE / BARCELONA*
Sempre és al març, però l’arribada del
coronavirus i les recomanacions de les
autoritats sanitàries han fet que s’ajorni
a l’octubre. No pateixis, que les
temperatures de la tardor barcelonina
són suaus. Si prefereixes córrer una
mitja, l’eDreams Mitja Marató de
Barcelona és al febrer.
www.zurichmaratobarcelona.es

CURSA DE BOMBERS
ABRIL / BARCELONA

AIGÜES OBERTES
TRAVESSIA A L’ESTANY
DE BANYOLES
20 DE SETEMBRE / BANYOLES*
La tradicional travessia organitzada pel
Club Natació Banyoles ho té tot a punt
per a la 77a edició de la gran festa de la
natació catalana per a nedadors
professionals i amateurs.
www.cnbanyoles.cat

Un circuit de 10 km força pla que passa
per llocs ben emblemàtics. Oberta a
tothom a partir de 16 anys, és una cursa
ràpida, que tanca una hora i mitja
després d’haver començat.
cursadebombers.barcelona

MATAGALLS-MONTSERRAT
12 i 13 DE SETEMBRE / EL BRULL*
Tens 24 hores per fer els més de 80
quilòmetres amb uns 5.700 metres de
desnivell acumulat –el recorregut varia
cada any– que separen el Brull del
monestir de Montserrat.
www.matagallsmontserrat.cat

CURSA DELS NASSOS
31 DE DESEMBRE / BARCELONA*

Cèlia Atset

*La celebració d’aquest esdeveniment estarà
subjecta al permís de les autoritats sanitàries

Per acomiadar l’any corrent 10 km. Diu
la llegenda que és la cursa de l’home
que té tants nassos com dies té l’any i
només es deixa veure el 31 de
desembre. Per si t’interessa, fan
entrenaments oficials fins a un mes
abans de la competició.
www.cursadenassos.barcelona

JEAN BOUIN MUNDO DEPORTIVO - GRAN PREMI ALLIANZ
22 DE NOVEMBRE / BARCELONA*
És la prova atlètica en ruta més veterana del país. El 1920 un grup de periodistes
amants de l’atletisme van decidir crear aquesta cursa urbana en homenatge al
fondista francès del qual pren el nom. Atletes amateurs i professionals corren 5 o
10 km al Parc de Montjuïc. jeanbouin.cat
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És la cursa de final de temporada més
popular d’Europa. Neda al mar, pedala
ràpid i corre en pla a Calella, a la
comarca del Maresme. La prova puntua
per al Campionat Mundial Ironman 2021
de Hawaii. Si vols començar per una
mitja, tens l’Ironman 70.3 Barcelona,
també a Calella, al maig. ironman.com

David Borrat

COPA NADAL
25 DE DESEMBRE / BARCELONA*
T’agradaria viure un Nadal diferent? Des
de fa 110 anys més de 350 nedadors es
troben a les 11 del matí per nedar 200
metres al port de Barcelona. Després de
les sèries competitives arriba la sèrie
popular, en què molts nedadors
disfressats salten a l’aigua.
www.cnb.cat
Marta Pérez

EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
La xarxa d’equipaments municipals
–més de 100 instal·lacions– facilita
la pràctica de diferents modalitats
esportives. També tens al teu abast
Activa’t, el programa d’exercici físic i
salut –caminades i gimnàstiques
orientals– a l’aire lliure, pensat per a
majors de 40 anys.
ajuntament.barcelona.cat/esports

FUTBOL

BÀSQUET
CICLISME
TENIS
HANDBOL
MOTOR
TORNEIG JÚNIOR
CIUTAT DE L’HOSPITALET
GENER / L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Torneig internacional de bàsquet en
què des del 1980 pots veure en acció
els millors equips juvenils de Catalunya,
alguns d’espanyols i ara també
internacionals. Ha anat creixent fins a
convertir-se en cita imprescindible per
a caçatalents i enamorats del bàsquet.
www.cbhospitalet.cat/torneo-junior

TRIAL
INDOOR BARCELONA
FEBRER / BARCELONA
La modalitat neix a Barcelona el 1978
impulsada per la revista Solo Moto. El
Palau Sant Jordi acull la prova més
prestigiosa i exigent del Campionat del
Món FIM de Trial Indoor (X-Trial).
Pràcticament a peu de pista pots vibrar
veient com els millors pilots del món
superen estructures i mòduls.
trialindoorbarcelona.com

VOLTA CICLISTA A
CATALUNYA
MARÇ / CATALUNYA
La tercera prova ciclista més antiga del
món, amb més de 100 anys d’història, en
què 25 equips disputen les set etapes
que finalitzen a la capital catalana. Des
del 2018 també tenim la ReVolta, la cursa
femenina de la Volta Ciclista a Catalunya,
amb més de 100 km de recorregut.
www.voltacatalunya.cat

FUTBOL CLUB BARCELONA

Alejandro García / EFE

TROFEU COMTE DE GODÓ
ABRIL / BARCELONA
Tot comença el 1953 amb motiu de la
inauguració de la nova seu del Reial
Club de Tenis Barcelona a Pedralbes.
Des de llavors el torneig ha anat
creixent fins a convertir-se en un
emblema de la ciutat en què pots veure
en acció els millors tenistes sobre terra
batuda.
www.barcelonaopenbancsabadell.com

GRANOLLERS CUP
JUNY / GRANOLLERS
Més de 5.000 joves esportistes de tot el
món es troben al torneig internacional
d’handbol base més gran del sud
d’Europa. És una experiència
inoblidable, quatre dies de competició
amb més de 1.000 partits.
www.granollerscup.com

24 HORES DE CATALUNYA
DE MOTOCICLISME
JULIOL / MONTMELÓ
Si t’agraden els esports de motor has
d’anar al Circuit de BarcelonaCatalunya, on es disputen l’F1 Gran
Premi d’Espanya, European Le Mans
Series, el Campionat d’Espanya de
Superbike o el Gran Premi de Catalunya
de Moto GP, però sobretot ves a les 24
Hores per a professionals i amateurs
que competeixen amb motos
homologades de sèrie en diverses
categories. www.circuitcat.com

El Futbol Club Barcelona, conegut
popularment com a Barça, és un dels
dos clubs de la capital. “Més que un
club” és el seu lema, i és que aquest
club centenari, que neix el 1899 a
iniciativa del suís Hans Gamper, té més
de 144.000 socis i 170.000 penyistes
arreu del món, i és l’entitat esportiva
més seguida a les xarxes socials, amb
més de 350 milions de seguidors.
Veritables llegendes del futbol han fet
feliç l’afició blaugrana: Johan Cruyff,
Diego Armando Maradona, Hristo
Stòitxkov, Ronaldinho, Andrés Iniesta o
Leo Messi, que segueix regalant
exhibicions als culers, el sobrenom
amb el qual també es coneix els
seguidors. El Camp Nou és on juga
l’equip masculí; el femení juga a l’estadi
Johan Cruyff, inaugurat l’agost del
2019. El Barça femení, professional des
de l’estiu del 2015, ha sigut
protagonista del rècord internacional
d’una trobada femenina de clubs –més
de 60.000 assistents a un partit de
Lliga amb l’Atlètic–. Unes xifres que són
reflex de l’interès creixent dels
seguidors i la indústria. El Barça, a part
del futbol, té quatre seccions
professionals més: bàsquet, handbol,
futbol sala i hoquei patins.
www.fcbarcelona.cat

REIAL CLUB DEPORTIU
ESPANYOL DE BARCELONA
Fundat per universitaris catalans el
1900, és un dels clubs més antics de la
Lliga. Des dels inicis hi ha rivalitat entre
els dos equips de la ciutat. Els jugadors,
que vesteixen de blanc i blau
–originàriament l’equipació era groga–,
tenen un nou estadi des del 2009,
l’Estadi RCD Espanyol de Cornellà-El
Prat, el més modern d’Espanya, amb
capacitat per a 40.000 persones.
www.rcdespanyol.com
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TALENT
CITY

CONSELL
INTERUNIVERSITARI
DE CATALUNYA (CIC)
El CIC és l’òrgan de coordinació del sistema universitari
català i de consulta i assessorament del govern de la
Generalitat en matèria d’universitats. Des del 1977, llavors
amb les tres universitats impulsores –UB, UAB i UPC– que
formaven el panorama universitari català, i ara amb les
dotze institucions d’educació superior del país, el CIC
gestiona i garanteix la igualtat d’oportunitats en l’accés a la
universitat, estableix els criteris per elaborar la
programació universitària i promou la internacionalització
de les universitats de Catalunya. S’organitza en
comissions de caràcter permanent i no permanent, grups
de treball i comissions específiques d’assessorament.
Fidels a la voluntat d’internacionalització del sistema de
coneixement, la comissió de relacions internacionals del
CIC estableix les línies d’actuació per a la promoció
conjunta del sistema universitari català arreu del món, i
organitza activitats i ofertes de perfeccionament
acadèmic i científic per a la captació d’estudiants,
personal docent investigador i personal d’administració i
serveis de l’estranger, i per facilitar la seva integració a la
universitat, així com per donar suport a la mobilitat
catalana a l’exterior. També promou l’ús de l’anglès,
especialment en titulacions de màster i doctorat –fet que
facilita l’arribada d’estudiants i professorat estranger–, i
fomenta la coordinació amb institucions i organismes que
intervenen en les relacions internacionals de Catalunya,
entre altres accions destinades a fomentar i facilitar la
projecció del talent nacional a l’estranger i l’arribada de
talent internacional al país.

EAIE 2022
La conferència anual de la European
Association for International Education
(EAIE) és l’esdeveniment d’educació
superior més gran d’Europa, ja que
reuneix més de 6.000 professionals de
tot el món. Estava previst que el 2020 la
trobada anual tingués lloc a Barcelona
però a causa del covid-19 s’ha hagut de
suspendre fins al 2022. Llavors la ciutat
acollirà una nova edició d’aquesta
plataforma, que permet crear noves
col·laboracions internacionals, augmentar
la visibilitat arribant a milers de
professionals d’educació superior,
conèixer noves tendències educatives i
debatre amb figures destacades del
sector, posant en comú idees per abordar
les realitats complexes que vivim.
www.eaie.org/barcelona
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INTERNACIONA
SISTEMA DE CO

El sistema universitari i de recerca català és un dels pols de c
internacional, compta amb organismes que garanteixen i pr
personal acadèmic i investigador, així com l’atracció i captac

EURAXESS
És la xarxa de suport a la mobilitat i el desenvolupament
professional dels investigadors, amb més de 50 punts de
contacte del sistema universitari i de recerca de Catalunya.
Aquesta iniciativa, emmarcada en l’estratègia europea de
mobilitat dels investigadors de l’Espai Europeu de Recerca,
ofereix una sèrie de serveis: informació i assessorament per
a la mobilitat d’estudiants i treballadors comunitaris i
extracomunitaris; informació sobre possibles ajuts per a
institucions o investigadors des de l’etapa predoctoral i fins a
la sènior; suport al desenvolupament professional i personal
oferint informació sobre la carrera professional i formació en
competències transversals, o l’Estratègia de Recursos
Humans per als Investigadors (HRS4R), que permet als
centres de recerca aconseguir un segell d’excel·lència.
També tenen la plataforma europea EURAXESS Jobs, per a
la cerca de feina i oportunitats de mobilitat per a personal
investigador. www.euraxess.cat

ALITZACIÓ DEL
ONEIXEMENT

coneixement més avançats d’Europa. Sempre amb vocació
romouen l’excel·lència, la mobilitat dels estudiants i del
ció de talent d’arreu.

NOVES
OPORTUNITATS
La pandèmia del coronavirus és una de les
crisis més devastadores dels últims anys a
nivell global, que ha marcat el 2020. Malgrat les
pèrdues personals i econòmiques que ha
suposat, també pot marcar el principi d’una
nova era per a l’educació superior, una
oportunitat per a la seva internacionalització
que acceleri canvis que ja s’havien iniciat
discretament. Els reptes que planteja la
restricció i disminució de la mobilitat impliquen
el replantejament de l’educació internacional.
És l’ocasió perfecta perquè es generalitzi
l’aprenentatge en línia –facilitant que els
estudiants estiguin connectats, construeixin
comunitats acadèmiques en línia, es formin
grups d’estudi virtuals interculturals, se superin
restriccions geogràfiques i alumnes que
tradicionalment no poden viatjar a l’estranger
accedeixin a la formació– i s’incrementin les
col·laboracions institucionals. “Els centres
d’educació superior hauran de repensar les
estratègies de generació de coneixements i
talent i els programes d’internacionalització,
superant la mobilitat d’estudiants i professors, i
optant per aliances internacionals o
operacions de fusió”, assegura Francesc Xavier
Grau i Vidal, secretari d’Universitats i Recerca. El
govern de Catalunya donarà una resposta
col·lectiva enfortint l’educació superior, la
recerca, el desenvolupament tecnològic i la
innovació per crear llocs de treball de gran
qualitat, ocupació de llarga durada i el
creixement sostenible de l’economia.
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GENERANT i
ATRAIENT TALENT
B4RCELONA
`
CI3NC1A
Barcelona Ciència promou el coneixement
científic i implica la ciutadania en el seu
progrés. El programa inclou el Pla Barcelona
Ciència 2020-2023, que segueix impulsant
Barcelona com a ciutat de ciència assignant-li
4 milions d’euros per assolir 15 objectius a
través de 51 accions, que potenciaran el teixit
científic, de recerca i de coneixement de la
ciutat. La mesura, que dona continuïtat al pla
anterior, del 2018, vol dotar l’Ajuntament
d’una política científica.
Els eixos sobre els quals es desplega el Pla
Barcelona Ciència són visibilitzar la projecció
internacional de les institucions universitàries
i científiques i de la comunitat científica de la
ciutat; dedicar finançament específic a la
recerca per trobar solucions innovadores que

reverteixin en la ciutadania; impulsar una
educació científica per a tothom i l’accés a la
divulgació científica, i incentivar el vincle
creatiu entre art, ciència i tecnologia. El
catedràtic Lluís Ferrer, president del consell
assessor científic del Pla, valora positivament
l’ampliació de la dotació econòmica,
l’atribució d’una estructura de gestió que
permeti executar-lo i l’impuls polític que
suposa la renovació del compromís de
l’Ajuntament, amb un nou consistori que
revalida i dona estabilitat a llarg termini al Pla,
aprovat al final del mandat anterior. “Hi havia
bona voluntat de l’administració però calia
anar més enllà per impulsar el seu
desplegament”, diu Ferrer.
www.barcelona.cat/barcelonaciencia

BARCELONA
ACTIVA
CIBERNÀRIUM
El servei de divulgació i captació
tecnològica de Barcelona Activa
forma professionals, empreses i
ciutadans en general. Cibernàrium
proposa gairebé 200 activitats diferents
–informàtica; màrqueting i comunicació;
programació, negoci i empresa; web,
imatge i disseny; educació i TIC;
fabricació digital i 3D–, des del nivell
més bàsic fins al més avançat.
cibernarium.barcelonactiva.cat

L’Agència de
Desenvolupament Local de
l’Ajuntament de Barcelona dissenya i
executa polítiques d’ocupació i creació
d’empreses per aconseguir que la ciutat sigui una
referència internacional per treballar, emprendre i viure
amb valors socials i ambientals. Entre les diferents
iniciatives que du a terme hi ha la formació tecnològica
avançada de l’IT Academy de Cibernàrium, que ofereix cursos
gratuïts de programació web perquè puguis reconvertir-te i
trobar feina al sector TIC, un dels que generen més demanda,
ocupació de qualitat i projecció professional. IT Academy es
basa en un mètode d’aprenentatge personalitzat i flexible. Un
cop feta la formació –al voltant de 350 hores–, Barcelona
Activa t’ofereix eines i acompanyament per buscar feina i et
facilita el contacte amb les empreses amb necessitats de
perfils professionals TIC. Una estratègia que permet el
reciclatge professional amb competències digitals
avançades, i posiciona així Barcelona com una
ciutat de Talent Digital.
cibernarium.barcelonactiva.cat/it-academy
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Welcome
to Barcelona
Arribar a una ciutat que no has trepitjat
mai, o potser només has visitat durant
les vacances, on l’únic que saps del cert
és què hi vens a estudiar, o quin projecte
hi faràs pot ser tota una aventura. I
volem que comenci de la millor manera
possible. T’oferim un ampli ventall
d’allotjaments perquè puguis triar el
que més t’agradi i et sentis com a casa.
Amb aquesta voluntat les universitats de
Barcelona, juntament amb l’Ajuntament
de la ciutat i la Generalitat, van crear
el Barcelona Centre Universitari, servei
oficial d’acollida i acompanyament de
la comunitat universitària i científica, fa
més de vint anys.
Durant aquest temps hem atès milers de
joves que han vingut a formar-se a les
nostres universitats i a desenvolupar els
seus projectes als centres de recerca de
Barcelona i la seva àrea metropolitana.
I no només els hem allotjat, sinó que
també els hem donat informació
pràctica perquè s’hi sentin bé. I els hem

informat de l’oferta cultural de la nostra
ciutat, a https://bcu.cat/agenda/, perquè
l’oci també forma part de l’experiència
de passar una temporada fora de casa,
sent una altra via d’aprenentatge i una
manera de socialitzar amb les noves
amistats.

Com
t’ajudem?
Treballem per fer de la teva estada un
bon record que perduri sempre, volem
que gaudeixis de la qualitat de vida que
t’ofereix aquesta ciutat mediterrània
cosmopolita i moderna, que t’hi sentis
a gust i contribuir a fer de Barcelona un
pol internacional d’atracció de talent.
Justament fa dos anys l’organització The
Class of 2020 va donar a Barcelona el
premi a la “Best City Talent Attraction”.
Al BCU estem orgullosos d’haver
contribuit a la consecució d’aquest
guardó.

Els nostres pisos i habitacions han
de complir uns requisits mínims i
indispensables. Procurem que el procés
de lloguer sigui fàcil i àgil i acompanyem
els estudiants en tot moment atenentlos a la nostra oficina i també per
telèfon i online. Per tot això, el 2014 la
càtedra UNESCO va posar el BCU com
exemple de bones pràctiques per la
internacionalització de les universitats.
Aquests reconeixements ens impulsen
a seguir treballant per oferir un bon
servei. I no només a estudiants,
professors i investigadors. Tenint en
compte que Barcelona és la primera
ciutat del món en organització de
congressos internacionals i en nombre
de participants, des del BCU donem
suport als organitzadors a través de
l’apartat Congressos del nostre web,
www.bcu.cat, on informem dels espais
universitaris que en poden acollir.
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Barcelona és l’única ciutat al món que
centralitza l’atenció a estudiants de
diferents universitats en una sola oficina,
el BCU.
Per donar un servei òptim i amb les
millors condicions, el BCU vetlla per tal
d’assegurar que els allotjaments:

• tinguin cèdula d’habitabilitat i certificat
energètic, o llicència d’activitats
• siguin segurs
• estiguin en bones condicions
higièniques
• tinguin wifi
• estiguin moblats i equipats per entrarhi a viure
El BCU, com a entitat especialitzada en
el sector d’allotjament universitari, forma
part del Consell Assessor Municipal
d’Universitats (CAMU). En les reunions

d’aquest Consell el 2018 es van proposar
les actuacions següents:

• Millora en la regulació i increment
de l’oferta pública d’allotjament
universitari.
• Promoció de l’allotjament de la
comunitat universitària en habitatges
compartits.
• Creació d’una Taula Tècnica Permanent
per a la millora de l’allotjament de la
comunitat universitària i del talent.
Una de les accions més destacades del
BCU és l’edició de la revista que teniu
a les mans, de la que el curs passat es
va fer una versió en català, per informar
de temes de recerca que s’estan
desenvolupant a Barcelona i d’iniciatives
per atraure talent internacional, i una
versió en anglès per informar les 30.000
persones d’altres països que cada any

venen a la nostra ciutat. La majoria
van rebre la publicació a través de
les universitats de destí. També es va
distribuir a través de centres de recerca,
dels consolats i en esdeveniments com
ara fires nacionals i internacionals i al
Barcelona International Welcome Day
que cada any organitza l’Ajuntament de
Barcelona.
Per ajudar també els estudiants de les
nostres universitats que van a passar una
temporada a universitats estrangeres,
tenim l’apartat FROM BCN al nostre
web, amb informació pràctica sobre
allotjament, consolats i oci en altres
ciutats del món.

Què fa el BCU per tu?

Més de

2.000

C/ Torrent de l’Olla, 219
08012 Barcelona
Tel.: 932 389 049
info@bcu.cat
Dilluns a dijous:
9 - 14 i 15 - 16:45
Divendres: 9 - 14

persones
allotjades pel
BCU

Metro: Lesseps (L3)
22, 24, 27, 87, 116, V17,
H6, D40, N4, N0
Pàdua, Plaça Molina,
Sant Gervasi, Gràcia
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Més de

100.000

Atenció
personalitzada
a més de 500
investigadors i
professors

persones
informades

85

nacionalitats
ateses
dades del 2019

Consells per abans de ...

Take it easy!

a
...llogar un pis
La ubicació:
Assegura’t que el pis que escullis estigui
ben comunicat amb transport públic
amb la teva universitat.

Característiques:
Tria el pis tenint en compte que reuneix
tots els teus requisits.

Inventari:

b
...signar un contracte
d’arrendament
1
2

Tant a l’arribada com a la sortida del
pis, pren nota a l’inventari de tots els
desperfectes que trobis. Fes fotografies i
vídeos si cal. Has d’informar el propietari
de qualsevol desperfecte en un termini
màxim de 48 hores des de la teva
entrada. A partir d’aquell moment, tu ets
el responsable de la cura i conservació
dels mobles, electrodomèstics i estat
del pis i, al finalitzar el contracte, has de
deixar-ho tot tal i com ho vas trobar.

Llegeix el contracte i assegura’t que
l’has entès.
En cas que lloguis un pis amb els teus
amics, veniu preparats per pagar el
total de la fiança, lloguer i consums.
Haureu de tenir en compte que la
responsabilitat serà conjunta.

c
...prendre una decisió
Vine al BCU i parla amb nosaltres! Ens
pots preguntar tot el que vulguis sobre
la teva estada a Catalunya. Tindràs a la
teva disposició el nostre personal, que
t’ajudarà abans i després de decidir on
vols anar.

Propietari/ària:
En cas de patir alguna avaria o que
aparegui algun desperfecte en qualsevol
dels elements del pis has d’informar el/
la propietari/ària el més aviat possible
perquè pugui solucionar el problema
com més aviat millor.

3

4

5

Demana la còpia de les normes i
reglaments que han de formar part
del contracte d’arrendament que
signes.
Assegura’t que totes les reparacions
i millores acordades s’inclouen per
escrit a l’inventari, que heu de signar
tu i el propietari.
Guarda una còpia del contracte
d’arrendament, de les normes
i reglaments, de l’inventari i
d’altres documents que consideris
importants.

www.bcu.cat
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La millor manera d’aconseguir el teu
ALLOTJAMENT
Aconsegueix un 50% de
descompte amb el codi #BCU

Com reservar:

1

2

3

4

Troba

Reserva

Fes les maletes

Marxem!

Registra’t i busca
el teu allotjament per
a estudiants. Desa els
teus favorits i escull el
que més t’agradi.

En menys de 24h
rebràs la confirmació
de la teva reserva.

Un cop confirmada la
teva reserva rebràs una
carta de confirmació amb
la documentació pertinent.

Ja no falta res per a
gaudir del teu allotjament
i de la millor expèriencia
estudiant a l’estranger.
Aquí ens tens per al que
puguis necessitar!

Els nostres allotjaments:

Pis compartit

Famílies d’acollida

Residència d’estudiants

Viure en un pis compartit
dona l’oportunitat a
l’estudiant de viure amb
altres estudiants
internacionals i compartir
zones comunes on poder
reunir-se.

Els estudiants viuran amb una
família catalana, fet que els
permetrà
submergir-se a la cultura,
millorar el seu català, així com
conèixer la seva gastronomia
de primera mà.

Els estudiants podran
escollir el tipus d’habitació
en què volen
viure: individual, doble,
compartint bany, o amb
bany privat.

www.studentsglobalrelocation.com

Què
oferim?
Resa Housing, la central d’allotjament del Barcelona Centre Universitari, és un
servei gestionat per Resa, que té una borsa pròpia d’allotjament amb pisos i
habitacions a Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Pots consultar tota la nostra oferta a través de la pàgina web, que s’actualitza
diàriament. Hi podràs veure les fotos dels pisos i el mapa de localització, així com
altres informacions pràctiques. Podràs reservar el que t’interessi, en línia o, si ho
prefereixes, presencialment a la nostra oficina. Els nostres pisos i habitacions
compleixen amb totes les garanties de qualitat, seguretat i higiene. Tots estan
moblats i totalment equipats.
1 T’ajudem a buscar pisos i habitacions,
analitzem les teves necessitats i el teu
pressupost.
2 Et donem informació detallada de cada
tipus d’allotjament: residències, hotels,
etc.
3 Oferim atenció personalitzada a
estudiants, professors i investigadors.
4 Acompanyem les persones interessades
a visitar els pisos.

resahousing.com
info@resahousing.com
932 389 072

Per poder accedir al nostre servei
d’allotjament has de:
Ser membre de la comunitat
universitària catalana o d’un centre
de recerca. Per poder verificar
que compleixes aquest requisit
serà necessari que presentis
documentació que ho acrediti.
Presentar la fotocòpia del passaport,
DNI o NIE.

5 Gestionem contractes de lloguer, adaptats a cada necessitat: per temporada,
per a una estada curta, etc.
6 Tenim un servei de reserves en línia.
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ELS ESTUDIANTS I BARCELONA
Què fem a Turisme de Barcelona pels estudiants de màster i postgrau?
El Consorci Turisme de Barcelona és
l’organisme responsable de la promoció
turística de Barcelona i el seu entorn.
Participat per la Cambra de Comerç de
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona
i la Fundació Barcelona Promoció,
treballa per la projecció de Barcelona
com a destinació turística tenint en
compte els segments de públic de més
qualitat i valor afegit, en una aposta pel
turisme sostenible i responsable. Una
de les principals apostes del consorci
és enfortir la cultura i tots els nostres
atributs com a ciutat aspiracional i
transformadora reforçant els nostres trets
diferencials, que respecti els nostres
valors, admiri la nostra identitat i valori la
nostra singularitat. Un dels públics a qui
s’adreça són els estudiants de màster i de
postgraus que es desplacen a Barcelona
per estudiar a les universitats del nostre
país.
1- Experiències personalitzades.
Treballem en programes i línies de treball
com la gastronomia, el comerç, els
esports, la cultura i en aquesta lògica
impulsem estratègies pensant en públics
diversos que cerquen experiències,
productes i serveis més personalitzats,
segons la motivació i la sensibilitat que
els mou.

2- Talent, emprenedoria i know how.
Treballem amb col·lectius professionals
de la indústria turística per impulsar i
potenciar el coneixement a través del
talent i l’emprenedoria. Acumulem una
llarga experiència i know how en el
turisme de reunions a través del BCB
(convencions, congressos i viatges
d’incentiu), molt important per a la ciutat
per la seva repercussió i el retorn que
representa a la ciutat. Els estudiants
universitaris de postgrau es presenten
com una oportunitat d’or per potenciar
un tipus de visitant, de mitja i llarga
estada, motivat pel coneixement i amb
un perfil generacional estratègic pel
desenvolupament i la dinamització de la
ciutat.
3- Plataforma de promoció, impuls, i
enlairament de propostes i projectes.
Més de mil empreses de la ciutat i del
seu entorn formen part de Turisme de
Barcelona mitjançant la seva participació
com a membres. Aquestes empreses
representen, en el seu conjunt, una
bona plataforma de llançament i
enlairament de projectes de tot el talent
que reuneix aquests joves titulats. El
binomi universitat-empresa vinculat
al coneixement i al talent esdevé una
oportunitat, no solament pel turisme
responsable sinó per la pròpia ciutat.

barcelonaturisme.com
40 | bcu.cat | Talent Guide 2020/21

4- Informació al visitant. Com a oficina
d’informació al visitant, Turisme de
Barcelona disposa d’una xarxa d’Oficines
d’informació turística de Barcelona que
atén en 25 idiomes. Els estudiants, i
les seves famílies, poden descobrir la
ciutat i els seus atributs i aprofundir en el
coneixement de Barcelona i comarques
amb propostes concretes, especialment
pensades per a facilitar la visita als llocs
del seu interès; des del Barcelona Bus
Turístic fins a la Barcelona Card, amb
gratuïtats i descomptes en la visita dels
equipaments culturals.
5- Coneixement i Recerca. També en
l’àmbit de la formació i el coneixement,
Turisme de Barcelona coordina
l’Observatori del Turisme a Barcelona:
ciutat i regió, una plataforma de
coneixement i estadístiques a l’abast de
tots els professionals que proporciona
eines tècniques per a la gestió i
administració de l’activitat turística de la
ciutat i el seu entorn.

www.visitbarcelona.com
StudyinBarcelona@barcelonaturisme.com

Barcelona: la primera ciutat
del món amb una diplomàcia
científica i tecnològica
Barcelona, com a ecosistema del coneixement de referència
i hub d’organitzacions internacionals, va llançar el 2018
SciTech DiploHub, organització sense ànim de lucre i de
col·laboració público-privada encarregada de desplegar
la diplomàcia científica i tecnològica de la ciutat. Amb el
suport dels principals centres de recerca, universitats, ONGs,
corporacions, startups i institucions públiques, té el mandat de
representar el seu ecosistema científic, tecnològic i d’educació
superior al món, fent de la ciutat un actor influent en l’escena
internacional.
Aquesta iniciativa pionera impulsa la comunitat global de
talent educada a Barcelona, la xarxa Barcelona Alumni, i
organitza esdeveniments de primer nivell per connectar
l’ecosistema de la ciutat amb els principals hubs mundials
en ciència i tecnologia. També connecta les missions
diplomàtiques, les organitzacions internacionals i l’ecosistema
d’innovació de Barcelona per a desenvolupar projectes
conjunts. Finalment, forma les properes generacions de
líders mundials en diplomàcia científica i tecnològica i ofereix
assessorament sobre polítiques d’innovació i acció exterior,
treballant com a think tank on el coneixement científic i la
innovació es posen al servei de les polítiques basades en
l’evidència.

Suma’t al hub!

www.scitechdiplohub.org

NEXT STEP FOR YOUR INNOVATION
La Universitat Pompeu Fabra treballa
en la definició d’un model educatiu
propi, EDvolució, per fer front als nous
reptes del coneixement i l’aprenentatge.
Un model que expressi la singularitat
de la seva naturalesa com a institució
d’ensenyament i s’adeqüi a les necessitats
dels professionals, les empreses i els
agents socials del futur. És en aquest
context que el setembre del 2019 la UPF
va inaugurar la nova àrea Tallers.
L’àrea Tallers es configura com un espai
d’espais, de gestió de l’aprenentatge
i la producció cultural, on se citen
zones compartides, abocades al treball
col·laboratiu i interseccional entre la
docència, la recerca i la transferència del
coneixement, i on tenen lloc dinàmiques
educatives que van més enllà de la
formació reglada, amb l’objectiu de ser
un punt de trobada obert al campus, al
barri i a la societat. Els espais creats són
flexibles i versàtils i han estat concebuts
des de la transdisciplinarietat de
l’aprenentatge.

En entrar a l’àrea Tallers, el primer espai
que es troba és l’Atri, un espai obert
comunitari que serveix de pòrtic a la
redacció integrada des d’on es realitza el
Diari de Barcelona, la històrica capçalera
recentment recuperada després de l’acord
entre l’Ajuntament de Barcelona i la UPF.
Aquest nou mitjà, en format digital, està
editat per estudiants de Periodisme, de
Comunicació Audiovisual i de Publicitat i
Relacions Públiques, a més d’altres graus
i màsters de la Universitat. El nou Diari
de Barcelona vol esdevenir un referent
informatiu per a tota la ciutadania, però
amb especial atenció per arribar a una
generació de joves amb edats compreses
entre els 16 i els 30 anys.
Darrere l’Atri es troba la zona de cotreball,
el punt neuràlgic de la nova àrea Tallers,
concebuda com un espai de creuament
d’experiències, que integra diversos
sectors de caràcter multidisciplinari.
L’objectiu és convidar-hi agents creadors
a un període de residència a la UPF, amb
la voluntat de proveir-los de les eines i els

recursos perquè desenvolupin els seus
talents en col·laboració amb la comunitat
universitària.
Continuem..., i ens trobem en l’àrea
d’edició de vídeos i postproducció de
so, l’espai Pluja d’Idees, un laboratori de
creació audiovisual, tant d’usos docents
com de treball col·laboratiu amb atractiu
tecnològic.
L’espai Exposició i Projecció és la
continuïtat de l’Atri d’entrada. Incorpora
una tarima amb grades, d’ús obert, que
a més permet tenir algunes pantalles
al voltant que funcionen com un espai
d’exhibició. Des d’aquest espai s’accedeix
a la sala de projeccions i al plató.
I per últim, l’espai d’autoservei i cabines,
que integra espais, com platós d’acció
autònoma i cabines d’estudi i execució
de projectes que faciliten la generació
de continguts i l’aplicació de dinàmiques
actives d’aprenentatge i treball
col·laboratiu.
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METROPOLITAN LEARNING LAB
realitzat treballs inspirats en demandes que s’han fet des
del PEMB: l’anàlisi de l’ecosistema d’startups en l’àmbit de la
tecnologia digital aplicada a l’esport, definició de les bases pel
disseny d’un Food Innovation Hub; estudis de benchmarking
de polítiques locals relacionades amb el blockchain o la
computació quàntica.

Barcelona és una ciutat que atrau estudiants de tot el món.
Molts d’ells, a més d’aprendre i investigar, volen aprofitar la
seva estada per teixir alguna mena de vincle amb la ciutat.
A Barcelona hi tenim també tot un seguit d’institucions
educatives, en particular les que són delegacions d’institucions
internacionals, però també les mateixes universitats catalanes,
que volen oferir a les persones que hi estudien oportunitats
per fer pràctiques, interinatges o simplement una idea de
projecte interessant per realitzar els treballs de final de
mestratge o encaminar la seva tesi doctoral.
En les diverses col·laboracions establertes des del Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) amb una gran
diversitat de programes de postgrau al llarg dels darrers
anys, hem constatat l’oportunitat que aquesta situació
representa per generar un win-win entre estudiants, centres
de coneixement i la metròpoli. Des de 2016, més d’una
cinquantena estudiants procedents de tot el món han

Hi ha centres pertanyents a universitats d’altres racons del món
que també atrauen cap a la nostra ciutat talent internacional
permanentment. Així mateix, hi ha programes de formació
que sense tenir seu a Barcelona, escullen la ciutat perquè els
seus alumnes s’impliquin en el disseny i execució de projectes.
Aquest ha estat el cas del programa danès Kaospilot o de
l’estada a Barcelona de l’alumnat de l’escola de negocis de la
Universitat de Nebraska.
Hem identificat més d’una vintena de programes internacionals
de postgrau sobre aspectes relacionats amb la ciutat i les
polítiques urbanes, als que es podrien sumar desenes de
programes especialitzats en diversos àmbits. En la pràctica
totalitat de col·laboracions establertes els participants s’han
mostrat interessats en donar continuïtat a la feina realitzada o
en comptar amb alguna altra oportunitat de tipus acadèmic o
laboral. Articular, doncs, aquestes relacions pot ser una via per
retenir i fidelitzar talent internacional per a la nostra metròpoli.
Neix així la idea del Metropolitan Learning Lab, un espai que
el PEMB, en col·laboració amb Barcelona Centre Universitari,
posa a disposició de la comunitat acadèmica i de les
institucions per contribuir a enfortir els vincles entre la recerca
primerenca i els reptes de futur de la nostra metròpoli.

Ciència catalana amb
impacte internacional
Catalunya ha fet en els darrers anys una
gran aposta en recerca amb resultats
que han permès situar-nos en llocs
capdavanters internacionals. Si mirem
alguns indicadors veiem que el nombre
total d’ERC al 7PM i H2020 representen a
Catalunya el 3,2% de l’European Research
Area, quan la població catalana representa
l’1’5% del total d’aquesta mateixa àrea.
És a dir, té una capacitat d’atracció de
fons competitiu més del doble del que li
pertocaria atenent al seu pes demogràfic.
El salt en el nivell de qualitat s’ha produït
gràcies a una aposta de diferents
governs i alhora l’habilitat dels grups
de recerca d’atraure el talent. Així,
Catalunya compta a dia d’avui amb
centres dels més diferents àmbits, creats
majoritàriament en els darrers vint anys,
que complementen, moltes vegades de
forma cooperativa, l’activitat de recerca
i desenvolupament feta des del sector
públic de les universitats, els hospitals i els
centres tecnològics.
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L’Associació Catalana d’Entitats de
Recerca (ACER), fundada el 2003 i
presidida pel Dr. Josep Samitier, director
de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya
(IBEC), és una associació independent
que agrupa institucions amb personalitat
jurídica pròpia -sobretot fundacions i
consorcis-, establertes a Catalunya, que
tenen com a missió principal la realització
d’activitats de recerca d’alt impacte a
nivell internacional. Els seus 36 centres de
recerca associats tenen característiques
que els permeten ser excel·lents i
competir amb els millors arreu del món.
L’ACER impulsa la visibilitat, el
protagonisme i la projecció dels seus
associats, als quals representa. Promou el
seu impacte en la societat i vetlla perquè
tinguin un paper rellevant en la definició
de les polítiques científiques catalana,
estatal i, en la mesura de les seves
possibilitats, europea (UE). Defensa la visió
de la recerca d’excel·lència com un sector
clau per l’avenç social, cultural i econòmic

Institut de Física d’Altes Energies
(IFAE)

d’un país. I ho fa promovent l’adopció i
difusió de bones pràctiques de gestió de
la recerca, la transparència i percepció
social dels retorns de la recerca que fan
els associats.

Fem que la recerca de la UB
generi un impacte positiu
en la societat
La recerca que es fa a la
universitat és imprescindible
per fer avançar la societat.
Des de la Fundació Bosch i
Gimpera, OTRI de la Universitat
de Barcelona, ens encarreguem
de connectar l’acadèmia i
el món empresarial per tal
de contribuir a la millora del
benestar social.
Això ho fem, per una banda,
facilitant la creació de noves
empreses innovadores
sorgides d’una tecnologia
o d’un coneixement
desenvolupats a la Universitat.
Aquestes spin-offs permeten
que la ciència tingui un
impacte en la societat, no
només aportant productes
innovadors que millorin la vida
de les persones, sinó també
mitjançant la creació de llocs
de treball i de riquesa. Durant
l’any 2018, les spin-offs de la UB
van generar 5,3 milions d’euros,
van donar feina a 113 persones
i van aconseguir 3,7 milions
d’euros de finançament públic
i privat.

Oferint servei
a més de

6.000

investigadors

36

anys
facilitant la
transferència

Per altra banda, treballem
també per protegir la
tecnologia desenvolupada
a la UB i per afavorir la
comercialització de patents
i llicències generades en
l’entorn acadèmic. Com,
per exemple, una patent
desenvolupada juntament per
personal investigador de la
Universitat de Barcelona, de la
Universitat Pompeu Fabra i de
l’Hospital Clínic de Barcelona
que va ser adquirida per
l’empresa Galgo Medical per
desenvolupar un software que
crea models en 3D per ajudar
en el diagnòstic, la planificació
i l’execució d’intervencions
quirúrgiques de malalties
del cor. L’Hospital Clínic de
Barcelona utilitza aquest
software des de fa més de cinc
anys per millorar el tractament
de les arrítmies.

La contractació de recerca i
de serveis de la UB per part
d’empreses i institucions és
una altra part fonamental
de la transferència de
coneixement. N’és un bon
exemple el programa RisCanvi,
desenvolupat conjuntament
entre el Grup d’Estudis
Avançats en Violència, de
la Facultat de Psicologia, i
el Servei de Presons de la
Generalitat de Catalunya. Des
de fa deu anys, RisCanvi s’ha
convertit en un dels eixos
tant de la gestió preventiva
i de rehabilitació com de la
política penitenciària de la
Generalitat de Catalunya, i ha
permès millorar processos
com la concessió de permisos
o les actuacions restrictives o
més rehabilitadores (llibertat
condicional, etc.) a través de
més de 30.000 avaluacions.
A més, l’any 2019 hem posat
en marxa el Living Lab UB, un
laboratori d’innovació social
creat per oferir solucions a
reptes d’empreses i institucions
que aplega els millors
investigadors de diverses
disciplines i els actors socials
implicats. La Universitat de
Barcelona és, gràcies als seus
més de 6.000 investigadors i
investigadores i a l’experiència
en la gestió de projectes de
la Fundació Bosch i Gimpera,
un entorn immillorable on
desenvolupar aquest projecte.
I és que, des de fa més de
trenta-cinc anys, la prioritat
de la Fundació Bosch i
Gimpera és, com a agent de
desenvolupament econòmic i
social, facilitar la transferència
de coneixements i els resultats
de l’R+D+I a la societat per
augmentar i millorar l’impacte
que la recerca universitària,
tant bàsica com aplicada, té en
el món.
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UB | UNIVERSITAT DE BARCELONA

Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Adolf Florensa, 8 - 08028 Barcelona
Tel.: 933 556 000
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 18 h
www.ub.edu/sae/contacte/bustia.htm
www.ub.edu/sae/
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Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI)
Pavelló Rosa (recinte de la Maternitat)
Travessera de les Corts, 131-159 - 08028 Barcelona
Tel.: 934 035 380/934 035 562
Fax: 934 035 387
relacions.internacionals@ub.edu
www.ub.edu/uri/

UAB | UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA

La UAB ofereix estudis d’alt nivell en
tots els àmbits de coneixement, amb
un centenar de graus, uns tres-cents
programes de màsters oficials i màsters i
postgraus propis, i prop de 70 doctorats.
La docència a la UAB es caracteritza per
la multidisciplinarietat i està estretament
lligada a les activitats de recerca. És una
universitat pionera en la implementació
de plans d’actuació en favor de la
sostenibilitat i el respecte pel medi
ambient.
Fundada el 1968, la UAB és una de les
millors institucions d’ensenyament a

Espanya i a la Unió Europea. Es troba
entre les universitats capdavanteres en
rànquings mundials com el QS World
University Rankings (QS WUR), el Times
Higher Education World University
Rankings (THE WUR), l’Academic Ranking
of World Universities (ARWU) i el UI
GreenMetric World University Ranking.
El campus de la UAB, de 263 hectàrees
amb un 60% de boscos i zones verdes,
és a tocar de Barcelona. Inclou tot tipus
de serveis: biblioteques especialitzades
obertes 24 hores, aules d’informàtica i
laboratoris, escola d’idiomes, centre de
salut, complex esportiu, teatre, cinema,
restaurants, comerços i un hotel i vila
universitària al campus mateix amb prop
de 2.100 places en pisos compartits. Hi
conviuen diàriament 50.000 persones
i acull prop de 10.000 estudiants

Contacta amb InfoUAB
Plaça Cívica – 08193 Bellaterra (Campus UAB)
Tel.: 935 811 111
informacio@uab.cat - www.uab.cat
facebook.com/uabbarcelona
twitter.com/uabbarcelona
www.instagram.com/uabbarcelona

internacionals de 90 països del món. La
UAB estableix, cada any, nous acords de
mobilitat amb universitats de tot el món.
Al 2016 es va crear la UAB Barcelona
Summer School, que ofereix un ampli
ventall d’assignatures de molts àmbits, i
té lloc de finals de juny a començaments
d’agost. La major part del cursos són en
anglès, però hi ha l’opció d’aprendre i
millorar el teu espanyol com a Llengua
Estrangera. Depenent de les regulacions
a la universitat d’origen, especialment
si compta amb un conveni de mobilitat
amb la UAB, els estudiants podrien
transferir els crèdits superats a la
UAB Barcelona Summer School al seu
programa de grau.

Contacta amb l’International Support Service
de la UAB
Edifici Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General.
Plaça Cívica – 08193 Bellaterra (Campus UAB)
Tel.: 935 812 210
international.support@uab.cat
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La Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) és una universitat
pública capdavantera i amb vocació
internacional, que impulsa la mobilitat, la
col·laboració i la captació de talent.

UPC | UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
La universitat de l’Enginyeria, l’Arquitectura, les Ciències i la Tecnologia

64

708

30.161

93%

graus universitaris

institucions
d’educació superior
amb acords
d’intercanvi

estudiants

dels titulats i
titulades de la UPC
treballen

75
màsters universitaris
29 impartits en
anglès

2.717
estudiants en
programes de
mobilitat

46
programes de
doctorat

228
programes de
formació permanent

4.586
estudiants en
pràctiques

86%
troben feina
en menys de 6
mesos

50
convenis de
doble titulació
internacionals amb
32 universitats

18

upc.edu

escoles i facultats
a 6 ciutats de
Catalunya

Informació general
Tel.: 934 016 200
info@upc.edu
Twitter: @la_UPC
www.facebook.com/universitatUPC
Instagram: @la_UPC
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Primera universitat de l’Estat en Enginyeria i
Tecnologia, segons el QS World Universities
Rankings by Subject de 2020

ESTUDIS DE GRAU
www.upc.edu/ca/graus/
MÀSTERS UNIVERSITARIS
www.upc.edu/ca/masters/
PROGRAMES DE DOCTORAT
www.doctorat.upc.edu
FORMACIÓ PERMANENT
www.talent.upc.edu

Gabinet de Relacions Internacionals
www.upc.edu/sri
Tel.: 934 137 505
international@upc.edu
Twitter: @UPC_IR
www.facebook.com/UPCInternational
Instagram: @UPC_International

UPF | UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Amb tres campus situats al
centre de Barcelona, la UPF
s’especialitza en els àmbits
següents: Ciències de la
salut i de la vida, Economia i
empresa, Ciències polítiques
i socials, Dret, Humanitats,
Comunicació, Traducció i
ciències del llenguatge, i
Enginyeries i tecnologies
de la informació i les
comunicacions.

RÀNQUINGS

11a.

millor universitat
jove del món (rànquing Times
Higher Education, 2019)

2a.

universitat espanyola
i 23a. europea (U-Multirank
2019, promogut per la UE)

1a.

universitat espanyola
des de 2013 (U-Ranking, 2019)

Docència de qualitat i
recerca d’excel·lència
La UPF ofereix una docència
de qualitat, integral i
centrada en l’estudiant. L’èxit
d’aquest model està avalat
per diferents indicadors
com, per exemple, el grau
de satisfacció entre els
graduats.
La UPF és també una
universitat intensiva en
recerca. Es posiciona entre
les vint universitats europees
amb un major nombre de
projectes finançats pel
Consell Europeu de la
Recerca i és, segons diversos
rànquings estatals (Fundació

FACTS
& FIGURES

12.680
estudiants

30

programes en
anglès (de grau, màster
i doctorat)

27%

dels professors
són internacionals

BBVA o Fundació CyD), la
universitat més productiva
d’Espanya.
Vocació internacional
La UPF i Barcelona
comparteixen un caràcter
cosmopolita i una concepció
oberta del món. El perfil
internacional de la UPF
comença amb els seus
professors, la major part
dels quals tenen una àmplia
experiència internacional o
són directament contractats
a l’estranger. Això afavoreix
que la UPF sigui una
universitat multilingüe,
amb tres llengües de treball
(català, castellà i anglès)

tant per a la docència com
per a la recerca. Tots els
programes de doctorat i una
àmplia oferta de graus i de
màsters poden cursar-se
totalment o parcialment en
anglès.
La Universitat també ofereix
la Barcelona International
Summer School (BISS), un
programa de referència per
enriquir el currículum dels
estudiants tant locals com
internacionals durant l’estiu
a Barcelona.

INDICADORS
DE QUALITAT

2.275

estudiants
d'intercanvi de 49 països

45%

dels estudiants
de màster i doctorat són
internacionals

91%

dels graduats
tornaria a escollir la UPF

Informació general
Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)

Servei de Relacions Internacionals
Oficina de Mobilitat i Acollida

C/ Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona
C/ Roc Boronat, 138 - 08018 Barcelona
C/ Dr. Aiguader, 80 - 08003 Barcelona
Tel.: 935 422 228
info@upf.edu - http://www.upf.edu

C/ Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona
C/ Roc Boronat, 138 - 08018 Barcelona
Tel.: 935 422 203 / 12 64
oma.incoming@upf.edu http://www.upf.edu/incoming/
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La UPF és una universitat
pública, internacional
i intensiva en recerca.
Fundada el 1990, en poc
temps s’ha situat al nivell
de les millors universitats
europees.

URL | UNIVERSITAT RAMON LLULL
La URL en xifres

19,2%

20.129

ÀMBIT
ACADEMICODOCENT*
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Estudiants maWULFXOats

14

CENTRES
UNIVERSITARIS

3.856 Estudiants matriculats

52,2%

Dones

3

INSTITUTS
UNIVERSITARIS

PROJECCIÓ
INTERNACIONAL*
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60

11

GRAUS

MÀSTERS

DOCTORATS

+800
C.-5'-*2&'/1:%3*04'2
#,$',/1'2'2*-3'1-#%*.-#+2

Titulacions pròpies curs 2020-21

+300
Una federació d’institucions
universitàries

url.edu

La Universitat Ramon Llull (URL), situada
a Barcelona, és una universitat privada
d’inspiració humanista i cristiana, sense
ànim de lucre, que promou un servei
públic. El seu principal objectiu és
proporcionar una formació de qualitat,
centrada en la persona i que doni
resposta a les necessitats de la societat.
A més, fa una clara aposta per la
internacionalització de la seva activitat
per promoure una formació acadèmica i
investigadora d’excel·lència.

+4.000

F*-#-;#,'-3.$3*-(43
&>:,$*3'41./'4

RECERCA
I INNOVACIÓ*

BaFhelors, màsters, diplomes
d'espeFialitzDFió, postgraus
i títols d'expert universitari

45

Convenis amb empreses
LLQVWLWXFLRQV

15 = 1,47
Biblioteques

   ?
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Milions
de volums

IF
C

Universitat amb el
IRQVELEOLRJU¢ƓFP«V
gran de Catalunya

33

436

CCC
I+CI

ICCII"
!FCIC

*Dades corresponents a la Memòria del curs 2019-20

La URL està integrada per institucions
d’ensenyament superior i recerca de
gran tradició i prestigi a Catalunya: IQS,
Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia,
Esade, Facultat d’Educació Social i
Treball Social PereTarrés, Facultat de

Turisme i Direcció Hotelera Sant lgnasi,
lnstitut Universitari Observatori de l’Ebre,
Institut Universitari de Salut Mental Vidal
i Barraquer, lnstitut Borja de Bioètica i un
centre adscrit (Escola Superior de Disseny
ESDi).

Informació general

Oficina de Relacions Internacionals

C/ Claravall, 1-3 - 08022 Barcelona
Tel.: 936 022 200
Fax: 936 022 249
info@url.edu
www.url.edu

C/ Claravall 1-3 - 08022 Barcelona
Tel.: 936 022 231
Fax: 936 022 249
vicerectorat.rrii@url.edu
http://www.url.edu/internacional
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UVIC-UCC | UNIVERSITAT DE VIC UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA
Oberta al món i enfocada al servei
integral dels estudiants, la Universitat de
Vic – Universitat Central de Catalunya
imparteix estudis en els àmbits de les
Ciències, l’Educació, l’Empresa, la Salut,
les Biociències, les Enginyeries, les
Humanitats, el Disseny i la Comunicació.
Situada en un entorn ciutat-universitat,
la UVic-UCC posa un èmfasi especial en
la relació professor-estudiant pensant
en la formació global i la inserció
professional, manté vius els valors de la
unitat del saber, de la formació humana
per la via de l’adquisició de la ciència,
de la pràctica de la investigació i de
la innovació tecnològica al servei del
progrés i de la qualitat de vida.
L’opció d’estudiar a Vic significa apostar
per la qualitat educativa i de vida d’una
ciutat universitària a la mida humana.

1. Curs acadèmic / Programa semestral
Aquest programa està dirigit a
estudiants internacionals que volen
passar un o dos semestres a Barcelona.
La UVic-UCC ofereix cursos de castellà
que es poden combinar amb altres
cursos en anglès en les àrees d’Empresa,
Disseny i Innovació.

3. International Summer Term
Programes intensius a temps complet
que ofereixen als estudiants l’oportunitat
de participar en seminaris pràctics, així
com activitats de camp i activitats fora
del campus. Es realitzen a Barcelona
durant l’estiu:
• Spanish Language and Culture in
Barcelona
• Marketing and Business 4.0
Per a més informació:
www.uvic.cat/en/international/studyabroad

2. Cursos a mida
La UVic-UCC ofereix cursos a mida
per a grups d’estudiants i professors
internacionals en els àmbits de les Arts i
les Humanitats, les Ciències Socials, les
Ciències, les Ciències Experimentals, la
Tecnologia, l’Enginyeria i les Ciències
de la Salut. Els programes poden ser
exclusivament acadèmics o combinats
amb visites culturals i excursions.

UVic-UCC

Àrea de Relacions Internacionals

C/ Sagrada Família, 7 - 08500 Vic
Tel.: 938 861 222
universitatdevic@uvic.cat

C/ Sagrada Família, 7 - 08500 Vic
Tel.: 938 816 176
relin@uvic.cat

Programes Study Abroad a BCN
BAU, Centre Universitari de Disseny de BCN
C/ Pujades, 118 - 08005 Barcelona
Tel.: 938 815 522
studyabroad@uvic.cat
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El Campus Internacional és el paraigües
per a les activitats internacionals de
la UVic-UCC: programes de mobilitat
i intercanvi de professors, cursos de
postgrau, recerca, educació continua i
projectes de cooperació internacional.
Trenta-un grups de recerca, cinc
centres de recerca i de transferència
de coneixement i tretze càtedres duen
a terme l’activitat investigadora de la
UVic-UCC.

Study Abroad – Programes a Barcelona
Els cursos següents són pels estudiants
universitaris que desitgin passar unes
setmanes a la Universitat de Vic –
Universitat Central de Catalunya a
Barcelona per ampliar els seus estudis
en les àrees de l’empresa, la innovació i
el disseny. Aquesta formació innovadora
no està inclosa en cap dels programes
de mobilitat estàndards i esquemes
de cooperació internacional. La UVicUCC ofereix tres tipus de programes
diferents:

UIC Barcelona

uic.es

Universitat Internacional de Catalunya
Campus Barcelona
C/ Immaculada, 22
08017 Barcelona
Tel.: 932 541 800
info@uic.es
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Campus Sant Cugat
C/ Josep Trueta, s/n
Edifici Hospital Universitari General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 935 042 000
info@uic.es

UAO CEU |
UNIVERSITAT
ABAT OLIBA
CEU

Conscient de la importància que té sobre
el futur professional dels estudiants,
la Universitat ha desenvolupat una
metodologia docent basada en classes en
grups reduïts, tallers i seminaris pràctics,
programes de tutories individualitzades,
i programes de desenvolupament de
competències i mobilitat internacional
amb pràctiques a l’estranger, entre
d’altres, per a la millor formació cara a
la incorporació al món professional dins
i fora del país. La taxa d’ocupació dels
alumnes és del 90,1%, una de les més
altes de totes les universitats catalanes
en l’àrea de les ciències socials (enquesta
d’inserció laboral AQU 2017).
La Universitat Abat Oliba CEU està
compromesa amb l’excel·lència
acadèmica i professional, així com amb la
formació integral dels alumnes.

Servei d’Informació
C/ Bellesguard, 30 - 08022 Barcelona
Tel.: 932 537 200
futursalumnes@uao.es
uaoceu.cat

RAONS PER ESTUDIAR A LA UAO CEU
EXPERIÈNCIA
La Universitat Abat Oliba CEU és una
de les tres universitats del grup CEU, la
institució privada més gran d’Espanya:
• Més de 85 anys formant professionals
• Més de 210.000 alumnes han passat per
les nostres aules
OCUPABILITAT
• El 90,1% dels nostres alumnes troba feina
en acabar els estudis
• El 90% dels titulats de la UAO CEU amb
ocupació desenvolupa funcions de nivell
universitari

participació en projectes de recerca
internacionals i estades breus o llargues
en universitats estrangeres.
SERVEIS D’ACOLLIDA INTERNACIONAL
Si ets un alumne internacional, la
Universitat Abat Oliba CEU et facilita
l’obtenció de la documentació necessària
per formalitzar la matrícula (credencial
de la UNED o de l’homologació del títol)
i t’ajuda amb tots els tràmits necessaris
per traslladar-te (NIE, targeta sanitària...).
Per això, has de posar-te en contacte
amb el Servei d’Informació i
Orientació de la Universitat a través de
futursalumnes@uao.es

Enquesta realitzada per l’AQU (Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya) el 2017.

VOCACIÓ INTERNACIONAL
Els nostres estudiants adquireixen els
coneixements lingüístics i culturals
necessaris per treballar en qualsevol lloc
del món.
• 13 programes en modalitat bilingüe /
anglès
• programes d’especialització als EUA i
Alemanya
• visites a empreses i centres de
producció tant nacionals com
internacionals mitjançant stages
• més de 100 convenis per fer part
dels estudis o pràctiques a les millors
universitats de més de 25 països
d’Europa, Amèrica i l’Àsia
PROGRESSIVE INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
Nou itinerari d’experiència internacional
que fomenta que els alumnes de
tots els graus puguin viure una
internacionalització dels seus estudis des
de primer curs fins a quart amb activitats
de col·laboració internacional, intercanvis
acadèmics de professorat i alumnes,

TALENT & WORK AREA
Nova àrea pensada per formar persones
i projectar professionals a través d’un
sistema de pràctiques i ocupació efectiu
que comprengui i integri les necessitats
de les empreses i que potenciï el millor de
cada estudiant per desenvolupar-ne les
competències i ajudar-lo a aconseguir les
seves metes professionals. Inclou:
• Servei d’Orientació Professional
• Servei de Pràctiques i Ocupació
• Àrea d’Emprenedoria
• Relació amb l’Empresa
BEQUES I AJUTS A L’ESTUDI
El CEU és la institució educativa que més
beques i ajuts a l’estudi concedeix als seus
alumnes.

Servei de Relacions Internacionals
C/ Bellesguard, 30 - Despatx 2.01 - 08022 Barcelona
Tel.: 932 540 918
internacional@uao.es
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La Universitat Abat Oliba CEU, situada
a Barcelona, és una de les tres
universitats d’iniciativa social i gestió
privada del grup educatiu CEU, obra de
l’Associació Catòlica de Propagandistes.
Constituïda com a universitat el 2003,
disposa de més de quaranta anys de
trajectòria impartint estudis superiors.
La seva estructura actual consta de tres
facultats (Dret i Empresa; Comunicació,
Educació i Humanitats, i Psicologia), en
què s’imparteixen estudis de grau i de
postgrau. Entre els seus trets distintius,
hi ha la satisfacció de l’alumnat i
l’elevada taxa d’ocupabilitat dels seus
titulats, segons constaten diversos
estudis d’entitats independents. A
més, en una aposta decidida per la
internacionalització dels estudis, la
Universitat també ofereix diversos graus
en la modalitat bilingual degree.

INCUBADORES
Promouen i donen suport a la
creació i el creixement
d’empreses.
Almogàvers
La incubadora té com a objectiu
col·laborar amb altres
organitzacions per impulsar
ma emprene
l’ecosistema
emprenedor. Des
0 també allotja el
del 2020
ma CREAmedia, que
programa
ort a la creació
dona suport
d’empreses en l’àmbit de les
indústries creatives.
Centre d’Empreses del Parc
Tecnològic
Facilita un entorn per al
creixement d’empreses
tecnològiques que tenen més
d’un any i mig de vida. Potencia
la indústria avançada i fomenta
aspectes com la robòtica,
l’internet de les coses o la
impressió 3D.

Barcelona Activa

EMPRENEM
EMPREN

Glòries
Dona suport a empreses de
nova creació altament
innovadores. Disposa d’un
UXLab per ajudar les start-ups
en el disseny de productes
centrats e
en usuaris.
InnoBAdora
cre
Espai nou de creixement
col·laboratiu vinculat a l’univers
de les economies
transformadores i especialitzat
en iniciatives d’innovació
socioeconòmica.
MediaTIC
don suport a la
Promou i dona
ió i al creixement
creació
d’empreses intensives en el
desenvolupament de
tecnologia: intel·ligència
artificial, internet de les coses,
robòtica, big data...

Barcelona és sinònim de talent
emprenedor. És el principal hub de
start-ups del sud d’Europa, el tercer pol
preferit dels creadors de start-ups, i té
una taxa d’activitat emprenedora per
sobre de la mitjana europea. Des del
1986, quan l’Ajuntament impulsa la
creació de Barcelona Activa, l’agència
de desenvolupament local que llavors
neix com a viver d’empreses, fa una
aposta clara per les polítiques de
promoció econòmica de la ciutat.
Gairebé 35 anys
després, té una línia
d’actuació específica
d’emprenedoria per
estimular l’ecosistema
emprenedor, cosa que
contribueix a la creació de llocs de
treball de qualitat i posiciona la capital
catalana com a referent internacional
d’emprenedoria. Barcelona Activa
ofereix serveis de difusió i orientació a
l’emprenedoria amb sessions
informatives presencials en català,
castellà i anglès, fomenta la
sensibilització emprenedora
col·laborant amb universitats i escoles
de negoci, té un servei
d’assessorament i acompanyament a la
creació d’empreses i ofereix serveis en
línia i activitats formatives per
emprendre.
emprenedoria.barcelonactiva.cat

Barcelona Activa

ACCELERADORES
Impulsen les primeres fases d’una empresa i l’ajuden a créixer exponencialment i a
buscar inversors per al projecte.
Conector
Acceleren start-ups innovadores de base tecnològica que estan a la fase seed. Ajuden
els emprenedors a impulsar el seu projecte per passar al següent nivell en sis mesos:
milloren les seves habilitats, els aporten els contactes que necessiten i els ajuden a
madurar i validar els projectes amb una xarxa de mentors. www.conector.com
Ship2B
Compten amb diferents programes d’acceleració i inversió sectorials per a start-ups i
spin-offs tecnològiques d’impacte social o mediambiental. Acceleren el seu
creixement a través d’aliances, mentoring, finançament i impact business.
www.ship2b.org

Barcelona Activa

SeedRocket
Des del 2008 impulsen start-ups amb un alt potencial de creixement per presentar a la
seva xarxa d’inversors i mentors. A més, els ofereixen un espai comú de treball i
coneixement que potencia les sinergies entre els emprenedors. www.seedrocket.com
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TRANSFERÈNCIA
DE CONEIXEMENT

L’any 2020 passarà a la història com l’any del covid-19. Gairebé la meitat de la població mundial
confinada a casa per un virus que ha causat una veritable crisi sanitària, econòmica i social. Un
context que ha posat en valor la feina dels investigadors i la importància de la recerca més que
mai. Tothom està pendent dels avenços en biomedicina i altres àrees científiques per aturar la
pandèmia, però hi ha altres vessants de la investigació que també connecten les universitats i
els centres de recerca amb la societat

L’APLI QUE T’AJUDA A ESTALVIAR
Goin és l’aplicació mòbil que et permet
estalviar i invertir automàticament sense
que hagis de preocupar-te de res ni tenir
coneixements de finances. Els cofundadors
de l’start-up –David Riudor, Gabriel Esteban
i Carlos Rodríguez– es van conèixer en una
competició d’enginyeria quan encara eren
estudiants de la UPC. Després de guanyar
amb la seva idea de negoci el
HACKcelerator d’AngelHack i el programa
de Techstars als Estats Units, es van
instal·lar a l’Espai d’Emprenedoria Emprèn
UPC, on ja són gairebé una trentena de
treballadors. L’objectiu per al 2021 és estar
presents en la majoria de països de la Unió
Europea i més endavant acabar sortint a
borsa. goin.app
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El 2014 va néixer Chordata Motion, un model de captura
de moviment amb sensors que incorpora un sistema de
codi obert. Des dels seus inicis, aquest vestit capaç de
representar el moviment en tres dimensions té vocació
de ser un projecte empresarial. Ara, com a spin-off de la
UOC, té una trentena d’usuaris arreu del món, sobretot
als mercats americà, anglès i alemany. El prototip actual
té aplicacions en diferents àmbits, com la robòtica, les
arts visuals, els videojocs o les ciències de la salut i
l’esport. Després d’haver fet una campanya de
crowdfunding per implementar-hi noves funcionalitats,
preveuen que el 2021 Chordata estarà disponible al
mercat i es podrà comprar online. chordata.cc

Goin

Simone Proietti Marcellini

CAPTANT EL MOVIMENT
EN CODI OBERT

CORRETGES
DE MONITORATGE
PER A EMBARASSADES
Treematernity és l’start-up
de la URV, creada per les
llevadores Vanessa Sanz,
Montse Gasparín i Mabel
Gendre, diplomades en
infermeria a la mateixa
universitat. La seva creació
és el Belty, unes corretges
de monitorització d’un sol
ús, una nova generació de
cinturons obstètrics
–pretallats, segurs,
higiènics, aptes per al part a
l’aigua i més confortables
per a l’embarassada– que
creen amb la idea de
millorar l’assistència a les
dones i facilitar la feina de
les llevadores. Després
d’haver tramitat la patent i
gràcies a la dotació
econòmica del Premi
Innovació Infermera 2019,
han fabricat els primers
2.000 prototips amb la
finalitat de validar-los.
www.treematernity.com

Treematernity

MICROORGANISMES
PER ENTENDRE
EL SARS-COV-2
Des del 2015 Núria Montserrat, professora d’investigació
ICREA a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC),
treballa amb cèl·lules mare generant organoides per
estudiar com es creen els teixits del nostre cos i
entendre com perden la seva funcionalitat quan hi ha
una malaltia. Utilitzen enginyeria genètica i
bioenginyeria per fer créixer microorganismes i fan
servir la impressió 3D o sistemes de microfluídica –els
sistemes que reprodueixen a nivell micro paràmetres
físics que tenen els nostres òrgans com el reg o la
pressió sanguínia–. També investiguen per trobar
fàrmacs i solucions terapèutiques. Arran de la crisi del
covid-19, l’equip de Montserrat, en col·laboració amb
científics de Suècia, el Canadà i Àustria, ha identificat un
fàrmac que podria frenar la infecció del coronavirus en
ronyons. El fàrmac (APM01), que ja estava disponible a
nivell comercial –es va dissenyar per a la malaltia de la
SARS–, actua com a porta falsa amb el SARS-CoV-2
creant una proteïna soluble similar a la de l’enzima a
través de la qual es replica el virus. Així “enganya i
segresta” el covid-19, que no troba ni el material genètic
ni les cèl·lules que necessita per replicar-se. Aquesta
malaltia és multiorgànica: a més dels pulmons, afecta
altres òrgans com els ronyons o el cor, per això a l’IBEC
estan creant microronyons i microcors, per explicar
l’entrada que té el virus a les cèl·lules d’aquests
organismes i veure quins són els senyals cel·lulars
comuns i diferenciats que s’activen als dos òrgans. Això
permetrà saber més de la malaltia i identificar possibles
dianes terapèutiques. “Veiem què passa a l’òrgan
afectat pel virus, encara que sigui un microorganisme.
El pas següent és saber què passa a les cèl·lules en la
postinfecció i si el tractament que hem utilitzat funciona
a més llarg termini –explica la investigadora–. Copiant
les condicions sistèmiques de la diabetis o la
hipertensió en els cultius d’organoides, intentarem
emular amb bioenginyeria la manera com afecta el virus
a aquest tipus de pacients”. www.ibecbarcelona.eu
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BETAHAUS
Amb quotes mensuals fixes o flexibles tens accés a aquest
coworking de sis plantes amb despatxos oberts per treballar,
oficines privades i sales de reunions totalment equipades, a
més d’espais socials com les terrasses –en tenen cinc!–, el
terrat o la cafeteria. Hi ha membres de perfils variats
–autònoms, emprenedors, start-ups i pimes– de 45
nacionalitats diferents. www.betahaus.es

Betahaus

KUBIK
El primer coworking del país acull una comunitat
transdisciplinària d’emprenedors en 900 m2 repartits en tres
plantes. Amb tarifes per a tots els gustos: espais flexibles,
fixos, per a equips o passis per dies. Para especial atenció a la
#ZonaDeConfortCreativa amb tallers, xerrades, presentacions
o workshops, la majoria gratuïts. www.kubikbcn.com

Kubik

LA VACA

La Vaca

Al barri del Poble-sec la rehabilitació d’aquesta antiga vaqueria s’ha
convertit en un coworking amb sis tarifes diferents que s’adapten a les
necessitats d’autònoms, emprenedors, nòmades digitals o start-ups.
Organitzen un munt d’esdeveniments socials i professionals
–tallers i Meetups– i activitats en què l’esport i l’art –tenen un Afterwork
Artístic– són els grans protagonistes. www.lavacacoworking.com

COWORKING
COWO

La demanda dels espais d
de treball compartit no para de créixer.
sinergies, reduir costos, fer contactes i conciliar
L’oportunitat de crear sine
personal atrau especialment treballadors
la vida professional i perso
digitals. Els més de 100 espais de coworking que
autònoms i nòmades digit
majoria als districtes de Gràcia, l’Eixample i el
hi ha a Barcelona –la majo
networking i la mobilitat del talent internacional, i
22@–, afavoreixen el netw
millor opció per a determinats perfils
s’han convertit en la mi
punt que la contractació d’espais de coworking
professionals, fins al p
supera la d’oficines tradicionals.

MOB

Mob

Disposen de tres espais –a l’Eixample, el Born i Sant Antoni– que
reuneixen una comunitat de més de 300 empresaris amb accés a les
tres localitzacions i a tots els esdeveniments que organitzen. Pots
triar la modalitat que s’ajusta més a les teves necessitats: passi diari,
hot desk –taula sense lloc assignat en espai compartit– o taula fixa, a
més de la sala de reunions, la de tallers i la d’actes.
mob-barcelona.com

WE WORK

We Work
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La multinacional present a 127 ciutats d’arreu del món té cinc espais
en ubicacions estratègiques de la capital catalana. Sent-ne membre
pots utilitzar les instal·lacions de qualsevol dels països on són. Al
coworking de Glòries, a banda dels serveis habituals per treballar-hi,
et fan la vida més fàcil amb una sala de benestar, jocs recreatius, el
guardabicis i la possibilitat de dur el teu gos. www.wework.com

CRISTINA PUJADES
Científica i catedràtica
de la Universitat Pompeu Fabra

OPINIÓ

BCN EN TEMPS
DE CORONAVIRUS:
UNA CIUTAT
MÉS ENLLÀ
DEL TURISME

B

Getty

arcelona és coneguda arreu del món
com una ciutat turística; una ciutat
que combina l’accés al mar i a les
platges, amb una vida al carrer
agradable, divertida. Però Barcelona és
alguna cosa més que això, i ho hem pogut
comprovar durant la crisi global sanitària que ha
comportat la pandèmia del coronavirus. S’ha
demostrat la capacitat de Barcelona per afrontar
aquest repte, gràcies als grans professionals de
què disposa i als hospitals públics, que han
assumit aquesta responsabilitat en unes
condicions molt millorables.
Actualment Barcelona és un pol científic
important i de reconegut prestigi internacional
pel que fa a la recerca biomèdica. Això es deu
sobretot a una voluntat col·lectiva continuada,
tant política, per part de les administracions
públiques i les institucions acadèmiques i
sanitàries, com també dels mateixos
investigadors. Junts hem sigut capaços de
construir en els últims 20 anys un sistema de
recerca científica rellevant, ja que als anys 80 ja
es van establir les bases del sistema R+D a
Espanya amb el segon govern en la nostra nova
democràcia. L’any 2000, amb la creació d’un
departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació (DURSI), Catalunya va apostar
clarament per la recerca científica, primer
creant centres de recerca d’excel·lència (CERCA)
i atraient talent internacional (ICREA) i més tard
promovent investigadors acadèmics (distincions

nacionals i ICREA Academia). Finalment, es van
posar en marxa les grans infraestructures de
suport a la recerca, en col·laboració amb el
govern espanyol. Aquestes inversions han
comportat que puguem disposar
d’infraestructures tan importants com el
superordinador MareNostrum (2004), el Centre
Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG, 2009) o el
Sincrotró Alba (2010). Tot un entramat complex i
coordinat amb l’objectiu de posar-nos en el
mapa de la ciència mundial i generar un pol
científic internacional. Hem sigut prou atractius
perquè centres de recerca internacionals
pensessin que valia la pena establir-se a
Barcelona, com va ser el cas, el 2017, de
l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL),
un centre internacional pioner en estudis de
biomedicina.
Per tant, tenim una ciutat que té grups de
recerca biomèdica reconeguts internacionalment
i hospitals públics amb professionals molt
potents en la investigació mèdica, i en els últims
anys hem construït infraestructures que fa 30
anys no hauríem ni pogut imaginar. A més, hem
aconseguit construir una comunitat científica
internacionalitzada, connectada i multi i
interdisciplinària, preparada per encarar els nous
reptes de benestar planetari. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Barcelona ha apostat per
desenvolupar el projecte de la Ciutadella del
Coneixement, un projecte que hauria de posar la
recerca científica al centre geogràfic de la ciutat,
en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra
i altres institucions científiques de primer nivell.
L’emergència sanitària actual ens ha recordat
la nostra vulnerabilitat. És interessant destacar
que a Barcelona hi ha molts grups de recerca
que estan investigant diferents aspectes de la
covid-19 (virologia, immunologia, epidemiologia,
etc.) i treballant-hi intensament. Aquests estudis
van des d’intentar entendre com el virus utilitza
la maquinària cel·lular per multiplicar-se i altres
aspectes fonamentals de la infecció fins a la
cerca de les maneres possibles d’atacar el virus,
una vegada infectat, a partir de la utilització
d’antivirals ja coneguts, o del desenvolupament
de noves molècules que podrien inhibir-lo. Això,
juntament amb el desenvolupament de les
indústries i spin-offs entorn de la biomedicina,
permet creure que en un futur no gaire llunyà
podrem continuar treballant en els nostres
laboratoris amb més tranquil·litat respecte a la
nostra salut de la que tenim ara.
Esclar que, sense un suport financer decidit i
compromès per part de les institucions
públiques i privades, serà molt més difícil que
arribin els fruits de la investigació i la seva
capacitat de transformació de la nostra
economia. Seria una gran llàstima perdre aquesta
oportunitat per a una ciutat com Barcelona, que,
amb urgència, necessita creure’s amb convicció i
compromís que de debò aspira a ser molt més
que el magnífic destí turístic que la pandèmia ha
posat contra les cordes.
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1
‘DEEP TECH’

Mobile World Capital Barcelona

La deep tech és tecnologia en estat pur. Innovacions científiques i
tecnològiques amb valor afegit, diferents i protegibles, fruit d’una
recerca avançada capaç de generar solucions disruptives i
competitives en diferents àmbits, que tenen un impacte profund
en la vida de les persones. El desenvolupament d’aquestes
tecnologies –intel·ligència artificial (IA), internet de les coses (IoT),
biotecnologia, nous materials, machine learning o blockchain,
entre d’altres– requereix una inversió en R+D a llarg termini, un risc
que l’inversor privat no sempre està disposat a assumir. Per això
també cal una inversió pública, que acaba revertint en la societat.
A Catalunya hi ha diferents institucions que fomenten la deep
tech i treballen en col·laboració amb universitats, centres de
recerca i oficines de transferència de coneixement per acostar la
investigació bàsica al mercat empresarial i generar riquesa i un
impacte positiu amb solucions concretes.

3

THE COLLIDER
The Collider és el programa d’innovació i transferència de tecnologia,
promogut per Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), que
connecta el talent científic amb l’empresarial per impulsar la
innovació creant start-ups basades en tecnologia disruptiva com IA,
IoT, blockchain, XR/3D, nous materials, 5G, dispositius, hardware i
robòtica. L’objectiu és transformar l’excel·lència científica en valor de
mercat creant companyies que donin resposta als reptes existents.
Per aconseguir-ho col·laboren amb corporacions de diversos sectors
–salut i benestar, mobilitat, energia i indústria 4.0– per identificar els
principals problemes a què s’enfrontarà la indústria en el futur. Cada
any llancen una convocatòria a l’ecosistema científic perquè presenti
projectes validats al laboratori, que puguin ser transferits al mercat.
Per a les 15 propostes triades –en reben més de 300– busquen
emprenedors d’arreu del món –2 per projecte– amb prou
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experiència, que vulguin liderar projectes deep tech amb impacte
social i econòmic per formar equips mixtos –científics i
emprenedors–. A partir d’aquí es creen les condicions necessàries
perquè en poques setmanes (12) el projecte de recerca es validi al
mercat i es converteixi en una companyia d’alt valor que respon als
reptes de la indústria. Des de finals del 2017, quan neix The Collider, la
seva aposta per crear nous mecanismes de transferència
tecnològica i donar suport a la creació de start-ups tecnològiques ha
evidenciat que Barcelona té un ecosistema madur capaç d’atraure el
millor talent nacional i internacional –més de 1.300 emprenedors de
36 països sol·liciten incorporar-se al programa–, que sumat a
l’excel·lència de la recerca científica creen riquesa, donen resposta a
les necessitats de la societat i milloren la vida de les persones.
thecollider.tech

2

Mobile World Capital Barcelona

1. Imatge de les oficines de The Collider.
2. Speed dating al 4YFN.
3. Estudiants del programa d·HEALTH Barcelona durant
la seva immersió clínica a l’Institut Guttmann.

BARCELONA
DIGITAL TALENT
L’eclosió de l’economia digital de Barcelona
ha posicionat la capital a la part alta dels
rànquings de les ciutats més tecnològiques,
és el principal hub tecnològic del sud
d’Europa. Aquesta acceleració és fruit de
l’expansió de l’ecosistema de start-ups
tecnològiques –és una de les deu ciutats
europees més atractives per impulsar un
negoci digital i capta el 60% de la inversió de
start-ups de tot l’Estat–, de la facturació
significativa de les scale-ups que requereixen
de talent tecnològic, de la capacitat de
Barcelona per atraure els centres de serveis
digitals de grans multinacionals i de la
transformació digital d’indústries més
tradicionals com el sector de l’automoció o la
banca, entre d’altres. En els últims dos anys la
demanda de talent digital a Barcelona ha
augmentat un 80%, mentre l’oferta que
sorgeix del talent que generen les
universitats, la formació professional, els
bootcamps o programes de més curta
durada, a més del talent que atrau d’altres
ciutats, tan sols ha crescut un 30%.
Barcelona Digital Talent és la iniciativa que
treballa per reduir la bretxa de talent digital,
posicionar Barcelona com a pol de talent
digital i ajudar les empreses a accedir al
talent, el principal obstacle per al seu
creixement. L’aliança publicoprivada liderada
per MWCapital permet impulsar una
estratègia comuna entre diversos agents,
sumar recursos i generar més impacte. El
programa promou el reskilling –reorientació–
en competències digitals dels professionals i
l’atracció local i internacional de nous
professionals en el mercat.
barcelonadigitaltalent.com

Biocat

BIOCAT
Un dels grans blocs tecnològics de la deep tech és la biotecnologia,
que inclou nous medicaments sintètics, productes biològics
avançats, teràpies cel·lulars i gèniques necessàries per a la lluita
contra el càncer o per a les vacunes contra el covid-19. Des de
Biocat, la institució que accelera la BioRegió de Catalunya*,
maximitzen l’impacte final de la recerca perquè tinguem una salut
més bona basada en innovacions que tenen un component de
deep tech. Treballen perquè la cadena de valor generada pel sector
de la recerca i l’emprenedoria en salut avanci fins a trobar solucions
en els camps de la biotecnologia, les tecnologies mèdiques i el
digital health. Biocat compta amb diversos projectes estratègics
entre els que hi ha CRAASH Barcelona, el programa d’acceleració
per a projectes d’innovació en tecnologies mèdiques avançades
–dispositius mèdics, diagnòstic, e-health i digital health–, guiat per

mentors experts de l’acceleradora CIMIT de Boston. I el programa
de postgrau d·HEALTH Barcelona, en què els participants fan una
immersió clínica en hospitals per identificar necessitats clíniques no
cobertes –processos, aplicacions o tecnologies– i desenvolupar
start-ups amb un component altament tecnològic basades en
aquestes necessitats. Biocat també identifica i atrau inversió
internacional per invertir en companyies deep tech des de les fases
inicials fins a les més avançades, unes inversions que alhora
generen ocupació amb valor afegit. www.biocat.cat

*BioRegió de Catalunya
L’ecosistema que reuneix tots els agents –universitats, centres de
recerca, hospitals, start-ups i administracions– que treballen en
l’àmbit de la salut i les ciències de la vida a Catalunya.
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OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és el
compromís dels estats membres de les Nacions Unides aprovat
l’any 2015. El pla d’acció per al període 2015-2030 neix a favor
de les persones, el planeta i la prosperitat, amb la intenció
d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia. L’Agenda planteja
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites
per al desenvolupament de l’agenda política internacional que
abasten les esferes econòmica, social i ambiental, amb la idea
que tots els agents implicats –estats, institucions i ciutadans–
facin un pas endavant per aconseguir-ho.

ALIANÇA CATALUNYA 2030
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El febrer del 2020 neix l’Aliança Catalunya
2030, una gran coalició de país –més de 300
persones, representants d’una trentena
d’organitzacions i entitats catalanes públiques
i privades de diversos àmbits– per compartir
recursos i impulsar iniciatives conjuntes per fer
realitat els ODS. Totes les universitats
catalanes, públiques i privades, s’hi han sumat,
conscients de la seva capacitat
transformadora tant a nivell individual
–formació de persones– com col·lectiu
–generadores de coneixement–. Des del maig
del 2019, treballen en aquesta línia amb el
Grup de Treball de l’Agenda 2030, integrat a la
Comissió General de Política Universitària del
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). La
coordinadora, Pastora Martínez Samper,
vicerectora de globalització i cooperació de la

UOC, explica que s’està fent un diagnòstic de
la situació de les universitats respecte a la
incorporació de l’Agenda 2030 i durant el
2020 tenen previst presentar un pla d’acció
col·lectiu del sistema universitari per generar
un canvi dins de les universitats: “És una
oportunitat per crear el pla comptant amb la
participació de les comissions del CIC,
repensant la universitat que volem de manera
conjunta”. Les universitats, que treballen tant a
nivell intern com conjuntament sobre quatre
eixos –docència, recerca, gestió i compromís
de la comunitat universitària–, poden fer grans
aportacions amb una de les qüestions
bàsiques de l’Agenda, el coneixement: “Tenim
l’oportunitat de crear un full de ruta per
contribuir amb el nostre coneixement i
experiència”, apunta Martínez.

PLA NACIONAL PER A L’AGENDA 2030
L’objectiu del Pla Nacional, aprovat a finals del 2019, és la
implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, vetllant per
l’assoliment dels 17 ODS a través de les polítiques públiques
impulsades pel Govern. És un instrument per garantir la
coherència de les polítiques per al desenvolupament

sostenible. El contingut –inclou 696 compromisos únics–, està
disponible en dades obertes i es revisa anualment. En el període
2014-2019 Catalunya ha contribuït a aquests reptes amb
gairebé 1.800 projectes finançats pels fons europeus per a la
recerca i la innovació.

2

3

4

5

6

31 projectes
27 entitats
16.696.237 €
fons captats

67 projectes
93 entitats
44.604.316 € fons
captats

162 projectes
145 entitats
98.404.132 € fons
captats

28 projectes
33 entitats
18.543.015 € fons
captats

23 projectes
18 entitats
14.239.762 € fons
captats

98 projectes
117 entitats
69.193.751 € fons
captats

7

8

9

10

11

12

342 projectes
244 entitats
239.257.646 € fons
recaptats

Objectiu
transversal que
està present en
altres projectes

Objectiu
transversal que
està present en
altres projectes

83 projectes
62 entitats
36.084.743 € fons
captats

279 projectes
265 entitats
171.883.449 € fons
captats

194 projectes
197 entitats
115.904.282 €
fons captats

13

14

15

16

17

220 projectes
190 entitats
140.677.208 € fons
captats

44 projectes
33 entitats
17.295.489 € fons
captats

55 projectes
47 entitats
23.790.672 € fons
captats

141 projectes
124 entitats
77.423.041 € fons
captats

Objectiu
transversal que
està present en
altres projectes

● Font d’informació: Plataforma RIS3-MCAT

1

RIS3-MCAT
La Plataforma RIS3-MCAT, cofinançada pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional i el departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat, és un projecte de govern obert
–polítiques que persegueixen una comunicació bidireccional,
transparent i permanent entre l’administració i la ciutadania– que a
través de la intel·ligència artificial i la visualització de dades relaciona
dades obertes de projectes de ciència i innovació per entendre com
els fons europeus contribueixen a donar respostes innovadores als

ODS. La Plataforma permet mapar i caracteritzar l’activitat de 2.589
projectes del programa europeu Horitzó 2020 de 1.103 entitats,
finançats amb una inversió total superior als 1.600 milions d’euros. Es
poden visualitzar els resultats després d’aplicar una sèrie de filtres
com l’àmbit al qual pertany, el tipus de tecnologia que aplica, el tipus
d’entitat –administració pública, centre de recerca, empresa o
universitat, entre d’altres–, la província o la vinculació a algun/s o tots
els ODS de l’Agenda 2030. ris3mcat.gencat.cat
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BARCELONA
INTERNATIONAL
WELCOME

Barcelona International Welcome (BIW) és l’eina creada per l’Ajuntament de Barcelona per captar, acollir i fidelitzar talent
internacional. El portal web, dissenyat perquè als nouvinguts els resulti el més fàcil possible instal·lar-se a la ciutat, conté
informació pràctica i consells –habitatge, sanitat, educació, bancs i pagaments, impostos, drets i serveis socials, circulació o
mascotes–, tràmits amb la informació en anglès per als procediments burocràtics imprescindibles, activitats per conèixer la
ciutat i notícies. Està previst que els pròxims mesos, a més de la web, compti amb un punt físic de servei d’atenció presencial al
talent, que s’ubicarà al districte 22@. www.barcelona.cat/internationalwelcome
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*La celebració d’aquest esdeveniment estarà
subjecta al permís de les autoritats sanitàries
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So
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L’Ajuntament de Barcelona promou
aquest punt d’informació pràctica
sobre el Brexit en col·laboració amb
el Consolat General britànic a
Barcelona, que estarà operatiu com
a mínim fins al desembre del 2020.
L’objectiu d’aquesta iniciativa
pionera és donar informació
pràctica i suport –a través de la web,
sessions informatives específiques i
atenció personalitzada amb cita
prèvia–, a la comunitat britànica que
viu a Barcelona, a les empreses i
organitzacions establertes a la ciutat
que tenen interessos al Regne Unit, i
al talent internacional i empreses
que vulguin establir-se a la capital
catalana arran del Brexit.
barcelona.cat/brexit-info

La
ur
a

L’Ajuntament de Barcelona també
organitza una sèrie d’activitats durant
tot l’any pensades sobretot per a la
comunitat internacional, entre les
quals hi ha el Barcelona International
Community Day (BICD)*, per entendre
millor la ciutat, fer contactes i
descobrir l’esperit acollidor de
Barcelona. A conseqüència de la
pandèmia del coronavirus l’edició
d’enguany del BICD es posposa a la
tardor del 2021. Malgrat tot, l’octubre
del 2020 s’organitza una trobada
alternativa amb un nou format per
mantenir l’esperit del dia i fer
networking. La jornada, que comptarà
amb talent internacional, potenciarà la
connexió en streaming i es planteja la
possibilitat de fer una fira virtual, per
conèixer l’experiència de diverses
empreses ubicades a la ciutat.

Aj
un
ta
m
en
td
e

www.barcelona.cat/internationalcommunityday

BARCELONA
INTERNATIONAL
COMMUNITY DAY
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BREXIT
INFORMATION
POINT

ESTUDIANTS

Getty

Universitat. Aprofita les activitats
“extraescolars” que ofereix la teva
universitat. Que ser estudiant sigui molt
més que passar per l’aula.

INTEGRA’T

Estrenar-te en una ciutat implica una sèrie de
canvis: una altra cultura, incorporar nous hàbits,
potser una llengua desconeguda, el lloc on vius, els
estudis o la feina i, per descomptat, les relacions
humanes. Possiblement el que marcarà la
diferència d’aquesta experiència serà la teva nova
xarxa de companys, amics i coneguts. Saps com
aconseguir-la? Rosaura Alastruey, experta en
networking professional ben fet, et dona les claus
perquè t’integris sense problemes
independentment del motiu que et porta a viure
aquesta aventura.

PUNTS EN COMÚ
Per començar, i fer-ho fàcil, pots crear xarxa en un
entorn on et sentis còmode. Busca les associacions o
els llocs on es reuneixen els teus compatriotes o
aquells amb qui comparteixes aficions. És un bon punt
de partida per conèixer gent.

Associacions. Dins i fora de la
universitat. Per exemple associacions
d’emprenedors o les Cambres de
Comerç Europees. Algunes tenen
apartat per a joves professionals.
Xarxes socials. LinkedIn pot ser una
bona eina per començar a connectar
amb professors que estiguin en
contacte més directe amb el món
empresarial.

PROFESSIONALS
‘Coworkings’. Hi ha espais de
coworking especialment actius després
de la jornada laboral que programen
activitats professionals i lúdiques
obertes a tothom.
Barcelona Activa. A més de
cursos, organitza altres activitats
de tendències i networking
pròpiament dit.
www.barcelonactiva.cat
ACCIÓ. L’Agència per a la
Competitivitat de l’Empresa de la
Generalitat té un butlletí
d’esdeveniments que resulta molt útil.
Subscriu-t’hi. www.accio.gencat.cat

TOTHOM
AGENDA AUTOMATITZADA
L’oferta d’activitats per fer networking és tan extensa
que si intentessis anar a totes no tindries temps de fer
res més. Filtra la informació, fes-te una agenda i,
sobretot, intenta automatitzar-la. Aprofita les eines
digitals per subscriure’t al que t’interessi més.

Eventbrite. Web de gestió
d’esdeveniments on també tens l’opció
de buscar les propostes de networking
que s’organitzen a la teva ciutat.
www.eventbrite.es

VIU L’EXPERIÈNCIA

Meetup. La plataforma que permet
unir-te a grups o crear-ne en funció
dels teus interessos. Segur que trobes
el que busques.
www.meetup.com

Quan triïs l’esdeveniment al qual vols anar, ves-hi! No
preguntis si algú el coneix i li agrada. Viu l’experiència i
dedica-hi temps. Si vols ampliar el teu cercle ves-hi amb
la voluntat de conèixer gent, socialitza’t després de la
xerrada o l’activitat de què es tracti.

Voluntariat. L’oportunitat per conèixer
el lloc on vius des d’una altra
perspectiva, crear xarxa i alhora ser
una persona solidària.
voluntaris.cat
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CULTURA
I OCI

FESTIVALS

PRIMAVERA SOUND

MÚSICA

Cristina Calderer
Pere Virgili

A Barcelona trobes tota mena
d’esdeveniments musicals, des dels
clàssics fins als més eclèctics. És parada
habitual de les gires d’artistes nacionals i
internacionals i seu d’alguns dels millors
festivals de música del món

MÉS CLÀSSICS

Francesc Melcion

SÓNAR BARCELONA
17 al 19 de juny 2021
Barcelona
Fa més de 25 anys que
Barcelona aposta pels nous
corrents de l’electrònica de
ball. Aquest esdeveniment
cultural omple la ciutat de
música avançada durant tres
dies amb el Sónar de Dia i el
Sónar de Nit. En paral·lel hi ha
el Sónar+D, el congrés
internacional que explora nous
futurs a través de la creativitat.
sonar.es
Manolo García

FESTIVAL CRUÏLLA

GRAN TEATRE
DEL LICEU

Juliol / Barcelona
Musicalment eclèctic, ofereix
un cartell irresistible fidel als
valors del festival: diversitat,
igualtat, qualitat i innovació.
Uns 25.000 assistents diaris
es reparteixen entre els cinc
escenaris que ocupen el Parc
del Fòrum, on a més de
música repeteix La Fura dels
Baus, una de les companyies
de teatre més rellevants del
panorama català.
www.cruillabarcelona.com

Teatre d’òpera inaugurat el
1847 a la Rambla. Amb l’última
reconstrucció, després de
l’incendi del 1994, es van
ampliar i renovar les
instal·lacions escèniques.
Cada any programa una
quarantena d’espectacles
diferents: concerts i recitals,
dansa i sobretot òpera. Si tens
menys de 35 anys, aprofita la
Tarifa Under35.
www.liceubarcelona.cat
Manolo García

L’AUDITORI
Aquest edifici dissenyat per
l’arquitecte Rafael Moneo el
1999 acull concerts de música
simfònica, de cambra,
experimental, antiga, jazz,
concerts i activitats escolars i
familiars… També és la seu de
l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de
Catalunya, de la Banda
Municipal de Barcelona,
l’Escola Superior de Música de
Catalunya i el Museu de la
Música.
www.auditori.cat
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Del 2 al 6 de juny 2021
Barcelona
Comença el 2001 com una
jornada al Poble Espanyol i ara
és una cita d’abast
internacional. Cinc dies de
música en directe al Parc del
Fòrum, amb un cartell envejable
amb paritat de gènere que
convoca més de 220.000
assistents. Si hi vas, repeteixes.
www.primaverasound.com

Pere Virgili

FESTIVAL JARDINS
DE PEDRALBES
Juny i juliol / Barcelona
Torna a un dels jardins més
senyorívols de la ciutat el
millor festival d’Espanya del
2019 segons els premis Fest.
L’encant d’aquest espai obert
contribueix a fer de la música
a l’aire lliure un autèntic plaer.
Unes hores abans del concert
–a les 19.30 h– s’obre el
Village, l’espai per menjar i
ballar amb música en directe
d’artistes emergents.
www.festivalpedralbes.com

‘L’ESTEL MATINAL’,
DE JOAN MIRÓ
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
Situada en un edifici de Josep Lluís Sert –un
dels renovadors de la cultura arquitectònica
catalana–, conté aquesta i 14.000 obres
més de Joan Miró, un dels artistes més
influents del segle XX. La Fundació la va
crear ell mateix amb la voluntat que hi
hagués un espai mironià de referència
internacional. www.fmirobcn.org

ART
ABSIS DE SANT
CLIMENT DE TAÜLL
MNAC
Pots contemplar aquest absis, obra
mestra del romànic europeu, al Museu
Nacional d’Art de Catalunya, situat al Palau
Nacional de Montjuïc, des d’on tens unes
vistes espectaculars. El fons també inclou
gòtic, grans pintors europeus del
Renaixement i el Barroc, alguns dels
artistes més representatius del
Modernisme català i una col·lecció de
fotografia dels segles XIX i XX.
www.museunacional.cat

Pere Virgili

Fundació Joan Miró

Macba

Dani Ríos

Museu Picasso

‘PENTINAT FESTIU’,
DE JOAN BROSSA

‘EL MÓN NEIX
EN CADA BESADA’

MACBA

‘ARLEQUÍ’,
DE PABLO PICASSO

Mural fotogràfic de l’artista
Joan Fontcuberta, en
col·laboració amb Ceràmica
Cumella a la plaça Isidre
Nonell. El petó està fet amb
més de 4.000 fotografies de
ciutadans que reprodueixen
“moments de llibertat”.

Un dels molts poemes visuals de Brossa que hi ha a
la col·lecció permanent del Macba, formada per art
català, espanyol i internacional. Inclou obres des
dels anys 20 però se centra sobretot en el període
a partir dels anys 60. www.macba.cat

Cristina Calderer

MUSEU PICASSO

‘TOTS JUNTS PODEM PARAR LA SIDA’
Al Raval, a la plaça dels Àngels a tocar del Macba, hi ha la reproducció del mural que
l’artista nord-americà Keith Haring va pintar el 1989 a la plaça Salvador Seguí.

Dani Ríos

La pintura a l’oli que Picasso
pinta a Barcelona és una de les
peces més destacades del
museu, que té una col·lecció
permanent molt completa dels
seus anys de formació i una
col·lecció de gravats
important. Amb les
exposicions temporals pots
aprofundir en el coneixement
de l’artista malagueny.
www.museupicasso.bcn.cat

SPACE INVADERS

A L’AIRE
LLIURE

La invasió d’aquests petits
mosaics de ceràmica de
l’artista francès Invader també
va arribar a Barcelona. Caça’ls!
N’hi ha una desena de
col·locats estratègicament a
les façanes.
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Santi Iglesias

Pere Virgili

9 i 10 de setembre / Tàrrega
Mercat internacional de les
arts escèniques, que se centra
en les arts de carrer i l’espai
públic. Un referent des de fa
gairebé 40 anys per als
professionals i el públic en
general. A causa del covid-19,
el 2020 celebra una edició
especial amb trobades
professionals virtuals.
www.firatarrega.cat

La Biblioteca de Catalunya
cedeix al centre d’arts
escèniques La Perla 29 un espai
tan excepcional com la nau
gòtica, on pots veure clàssics,
nous llenguatges escènics i les
noves veus de la dramatúrgia.
www.laperla29.cat

TEATRE NACIONAL DE
CATALUNYA
Des del 1996 l’edifici d’estil
neoclàssic amb aspecte de
temple grec és un teatre
públic que promou i fomenta
el patrimoni i la cultura del
país: teatre clàssic,
contemporani i dansa. Per als
més petits, dona una ullada a
la programació del TNC Petit.
www.tnc.cat

SALA FLYHARD
Teatre català contemporani de
petit format, molt petit i molt
recomanable, al barri de Sants.
Hi fan sobretot produccions
pròpies, i algunes s’han
convertit en els grans èxits de
la temporada.
www.salaflyhard.com
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Manolo García

Sala Flayhard

David Borrat

Coneguda també com
l’Obrador Internacional de
Dramatúrgia, està instal·lada al
barri del Poblenou des del
2016. Hi has d’anar si vols estar
a l’última de la dramatúrgia
contemporània catalana.
www.salabeckett.cat

Conegut com la casa de la
dansa, ocupa l’edifici
noucentista del Palau de
l’Agricultura, a la muntanya de
Montjuïc. Dedicat a la dansa i les
arts del moviment, et proposen
diferents itineraris perquè
aprofitis la seva extensa
programació. mercatflors.cat

TEATRE BIBLIOTECA DE
CATALUNYA

FIRA DE TÀRREGA

SALA BECKETT

MERCAT DE LES FLORS

Dani Ríos

CLÀSSIQUES

FESTIVALS

ALTERNATIVES

ARTS
ESCÈNIQUES

TEMPORADA ALTA
D’octubre a desembre
Girona i Salt
Conegut com el millor festival
de tardor del sud d’Europa, és
un gran aparador d’arts
escèniques amb els millors
espectacles catalans i
internacionals. La programació
àmplia i variada et permet
conèixer les tendències del
moment.
temporada-alta.com

TEATRE LLIURE
Té dues seus, una a Gràcia –on
es va fundar el teatre el 1976– i
l’altra a Montjuïc. Combina
artistes consagrats amb
propostes de joves creadors.
Si tens menys de 30 anys feste de la Generació Lliure, aniràs
al teatre per 9 €.
www.teatrelliure.com

V.O.

FESTIVALS

FILMOTECA DE CATALUNYA

FIRE!!

Amb nova seu al barri del Raval des del 2012,
disposa de dues sales de projeccions, espais
expositius, la Biblioteca del Cinema i serveis de
bar-restaurant i llibreria. Si tens intenció d’anar-hi
sovint, mira’t els abonaments.
filmoteca.cat

Juny / Barcelona
El primer festival de cinema de temàtica LGTB
creat al nostre país compleix 25 anys i continua
en plena forma: llargmetratges, curts,
documentals, la secció Pantalla trans, el cicle A
l’est de l’Edèn en col·laboració amb la Casa Àsia i
sessions matinals per als alumnes de centres
educatius. Dues setmanes amb realitats i
ficcions que aborden la diversitat afectiva.
mostrafire.com

MALDÀ
Maratons de cinema en versió original. Es
presenten com un cinema de cinèfils per a
cinèfils. Pagues una entrada –6 € entre
setmana– i pots veure totes les pel·lícules del
dia –en projecten 4 o 5–, des de primera hora
de la tarda i fins a les 21 h.
www.cinemamalda.com

PHENOMENA EXPERIENCE
Va començar el 2010 amb la idea de tornar a
Barcelona el cinema de barri i les seves sessions
dobles. La sala d’ara té una de les pantalles més
grans del país, i hi pots veure des de clàssics fins
a estrenes, passant per blockbusters i films
inèdits. www.phenomena-experience.com

SALA MONTJUÏC
Juliol i agost / Barcelona
Marca a l’agenda aquest cicle de cinema a la
fresca que dos dies a la setmana projecta
llargmetratges d’ara i de sempre, però dels que
cal veure, precedits de música en directe. On? Al
fossat de Santa Eulàlia, al Castell de Montjuïc, on
pots portar-hi el pícnic i la cadira o llogar
gandules i comprar alguna cosa als food trucks
que s’hi instal·len.
www.salamontjuic.org

SITGES FILM FESTIVAL
Del 8 al 18 d’octubre / Sitges*
És el primer festival de cinema fantàstic del
món, punt de trobada per a professionals i cita
imprescindible per als amants del gènere. A
més de les estrenes –més de 200 pel·lícules–, hi
ha un munt d’activitats paral·leles, com ara
curtmetratges a l’aire lliure, la Sitges Bacanal –
proposta gastronòmica que reinterpreta el
leitmotiv de l’edició en curs–, o la Zombie Walk,
una experiència terrorífica que no voldràs
oblidar. sitgesfilmfestival.com

EL MEU PRIMER FESTIVAL

A
M
E
N
I
C

Del 14 al 29 de novembre / Barcelona*
Des de fa 12 anys, el festival internacional de
cinema per a nens i nenes d’entre 2 i 12 anys
mostra un cinema plural i creatiu d’arreu del
món i de tots els temps. Una oportunitat per
descobrir en família i amb l’escola pel·lícules
que no sempre arriben a les sales comercials.
elmeuprimerfestival.com
*La celebració d’aquest esdeveniment estarà subjecta
al permís de les autoritats sanitàries
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DE FESTA

VILA DE GRÀCIA

ZONES
GAIXAMPLE
LOCALS
SALA APOLO
Una de les sales de ball
més antigues de tot
Europa, que continua sent
un referent, ara com a
club nocturn i sala de
concerts, i que també
acull altres esdeveniments
culturals. Festa
assegurada amb bona
música: indie, electrònica i
d’altres gèneres.
www.sala-apolo.com

A l’esquerra de l’Eixample –la zona delimitada pels
carrers de Balmes, Gran Via, Urgell i Aragó–, hi ha
tot tipus de locals, comerços, bars i restaurants
orientats al públic LGTBI, però sense excloure
ningú. Pots prendre una copa a la terrassa de
l’Hotel Axel –el primer de la ciutat destinat a la
clientela gai i lesbiana– o anar de festa a algun dels
establiments més emblemàtics, com les
discoteques del Grup Arena.

Un cúmul de carrers petits i
places plenes de vida de dia i
sobretot de nit, amb bars i
restaurants a cada cantonada, on
regna l’ambient bohemi. Si vols
poesia i música en directe passa
per l’Heliogàbal o el Cara B,
especialistes en gintònics a
L’Entresòl o el Bobby Gin,
discoteca i karaoke a
l’Almodobar… Però el millor que
pots fer és descobrir-ho en
primera persona.

Vila de Gràcia

SALA RAZZMATAZZ
El club per excel·lència de
la ciutat. Programa cada
dia als cinc espais
diferents que té amb
concerts, DJs i festes
temàtiques. En els últims
20 anys han passat pel
Razz alguns dels millors
artistes locals i
internacionals de pop,
rock i música electrònica.
www.salarazzmatazz.com

Gaixample
Sant Antoni

SIDECAR
Fa més de 35 anys que per
aquest local petit de la
plaça Reial hi trobes
moltes de les tendències
creatives de la ciutat. Té el
bar a l’entrada i la sala de
concerts al soterrani. A
més dels concerts,
sessions de DJs,
exposicions, xerrades,
projeccions, festes i bons
còctels. A l’estiu aprofita la
terrassa.
sidecar.es
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SANT ANTONI
Els últims anys s’ha guanyat ser un
dels barris que està més de moda: al
carrer Parlament –un dels eixos
principals– hi ha alguns dels bars i
restaurants més cool de Barcelona.
Tens molts números per començar a
mig matí fent el vermut i acabar
passada la mitjanit.

Anar a comprar a la capital catalana
és tota una experiència que t’ofereix
múltiples oportunitats, des del
comerç de barri fins a grans centres
comercials, passant per botigues de
firmes nacionals i internacionals,
establiments singulars i centenaris,
eixos comercials –n’hi ha 24–, ateliers
de disseny, showrooms privats, tallers
d’artesania, galeries, mercats o fires al
carrer.
barcelonashoppingcity.com

EXPERIÈNCIES
ARTESANIA
Pràcticament a tots els barris tens comerços
d’artesania pròpia: joies, espardenyes,
ceràmica, regals inspirats en Barcelona,
complements, roba o calçat fet a mà. Al
recinte del Poble Espanyol hi ha una vintena
d’artesans del vidre, del cuir, de la ceràmica
o de la joieria elaborant peces úniques que
si vols pots comprar.

EIXOS COMERCIALS

‘SHOPPING’
CARRER DE SANTS
El carrer comercial més llarg
d’Europa! És l’artèria principal
del barri de Sants. La intensitat
de gent amunt i avall en horari
comercial es mereix un
passeig. I si busques alguna
cosa concreta, tens la
tranquil·litat que ho trobaràs
segur.
Ruth Marigot

SAGRADA FAMÍLIA
El barri és molt més que el
temple de la Sagrada
Família i les botigues de
souvenirs. Et sorprendrà la
diversitat de locals i el munt
d’iniciatives que dinamitzen
la zona: ruta de tapes,
campanyes de promoció,
passarel·les de moda o fires
de comerç al carrer.

Cèlia Atset

MERCATS
ENCANTS VELLS

Dani Ríos

Diuen que cada dia és diferent en
aquest mercat centenari a l’aire lliure ple
d’oportunitats on pots trobar tota mena
d’objectes nous, antics i de segona mà.
¿T’agraden les subhastes públiques?
Dilluns, dimecres i divendres en fan de 8
a 9.30 h. www.encantsbarcelona.com

MERCAT MASADAS

Pere Tordera

Si ets aficionat al modelisme, aquest és
el teu mercat! Models i maquetes de
cotxes, trens, avions, vaixells, soldats
de plom, cases de nines... Cada primer
diumenge de mes –excepte a l’agost–
de 10 a 14 h. al Canòdrom Meridiana –
Parc de la Recerca Creativa.
www.agrupament.cat

Getty
Manolo García

PASSEIG DE GRÀCIA
Passejar-hi contemplant l’arquitectura és
una meravella, però per rematar-ho ves-hi a
comprar. Tens dissenyadors locals i les
marques internacionals més exclusives. Al
desembre, amb la Nit del Passeig de
Gràcia, l’avinguda s’omple de música,
gastronomia, cultura i compres amb
descomptes fins a la mitjanit.

PALO MARKET FEST
El primer cap de setmana de cada mes
–dissabtes i diumenges d’11 a 21 h– se
celebra aquest mercat de disseny i
artesania amb expositors, música en
directe, tallers familiars i food trucks,
amb edicions temàtiques.
www.palomarketfest.com
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ATIPA’T

APROFITAMENT

TRINXAT

CUINA TRADICIONAL
La gastronomia catalana es basa en la dieta
mediterrània. És una cuina en què la terra és molt
present i la varietat de productes és un reflex de la
riquesa geogràfica. El resultat és hereu de la influència
de les diferents civilitzacions que s’hi han instal·lat al
llarg de la història. També són típiques la cultura de
l’aprofitament, les combinacions enginyoses i les salses
per sucar-hi pa, amb tècniques elaborades i d’altres de
més senzilles. Tira-t’hi de cap, no te l’acabaràs!

TERRITORI

PACIÈNCIA

Plat d’hivern, calòric, propi
de la Cerdanya, fet amb col,
patata i cansalada.
Originàriament es cuina per
sopar amb les restes de la
jornada. Si vols conèixer
tots els seus secrets, ves a
Puigcerdà a finals de febrer,
quan fan la Festa del Trinxat.

CANELONS
Un clàssic del dia de Sant
Esteve (26 de desembre)
per al qual s’aprofiten les
restes dels dies previs, que
es cargolen en una massa
de pasta fina i beixamel. Els
tradicionals són de carn
però també se’n fan de peix
i de verdures.

INFLUÈNCIES

UNES SALSES

MAR I MUNTANYA

XUP-XUP

PA AMB TOMÀQUET

ALLIOLI

Pollastre amb escamarlans,
calamars farcits de carn,
mandonguilles amb sípia,
paella mixta, bacallà amb
botifarra de perol, peus de
porc amb gambes, ànec
amb llagostins… Tots
aquests són plats on es
barregen els gustos del mar
amb els de l’hort i la
muntanya, un reflex de la
riquesa i varietat del
territori que arriba a la
taula.

Moltes receptes catalanes
apel·len a la paciència amb
cassoles i olles als fogons
fent xup-xup, l’onomatopeia
de guisats, estofats i
sofregits que van bullint
sense pressa. Per llepar-te’n
els dits amb calma. El
fricandó de vedella amb
bolets, el pollastre rostit,
l’estofat de vedella,
l’escudella i carn d’olla, les
faves a la catalana i els peus
de porc amb cargols en són
alguns exemples.

Un dels trets més distintius
de la cuina catalana. Sense
el tomàquet que va arribar
d’Amèrica, seria impossible
sucar el pa amb mig
tomàquet madur, que
després amanim amb oli
d’oliva i sal.

Salsa espessa, habitual al
Mediterrani, que
acompanya molts plats de
carn, sobretot a la brasa.
Feta amb all, oli i un pessic
de sal.
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ESPINACS A LA
CATALANA

La barreja d’espinacs amb
panses i pinyons, típica
arreu del país, és herència
de la gastronomia àrab. Una
recepta senzilla i saludable
que ja existia a l’època
medieval.

XATÓ
Tot i que cada poble en fa
la seva versió, el xató és
una salsa típica del Garraf i
el Penedès que
condimenta una amanida
d’escarola amb anxoves,
tonyina i bacallà.

CUINA
D’ESTRELLES

Dani Ríos

COCINA
HERMANOS
TORRES
El projecte de Javier i
Sergio Torres et permet
viure una nova experiència
culinària. En aquesta antiga
nau de neumàtics
convertida en una cuina
amb restaurant, el client és
el gran protagonista i veu
en primera línia l’espectacle
de l’elaboració dels plats.
Menú degustació a partir de
155 €.
C/ del Taquígraf Serra, 20
cocinahermanostorres.com

La cuina catalana és sinònim de prestigi.
Alguns cuiners, també cuineres, han
revolucionat els fogons. Apostant per la
qualitat del producte i la llibertat creativa
han aconseguit aparèixer al capdavant
dels rànquings internacionals. Barcelona
és la ciutat de l’Estat que té més estrelles
de la ‘Guia Michelin’. Si estàs pensant que
no t’ho podràs permetre, estigues alerta
per quan arribin oportunitats com el
Passeig de Gourmets, el festival
gastronòmic que acosta la cuina d’elit a
totes les butxaques
David Borrat

Francesc Melcion

David Borrat

MOMENTS
Raül Balam Ruscalleda i
Carme Ruscalleda
presenten plats catalans
amb un toc modern. Cada
temporada tematitzen el
menú degustació, ja ho han
fet inspirant-se en clàssics
del setè art, viatjant pel
món o dedicant-lo a l’òpera.
L’últim, inspirat en contes
tradicionals, pots degustarlo a partir de 150 €.
Passeig de Gràcia, 38-40
www.mandarinoriental.es

EL CELLER DE
CAN ROCA
Està entre Els Millors dels
Millors, el reconeixement
que la revista britànica
Restaurant Magazine dona
als que ja han estat número 1
a la llista de millors
restaurants del món. Des de
fa més de 30 anys, els
germans Roca –Joan, Josep i
Jordi, cap de cuina, cap de
sala i responsable de la cuina
dolça, respectivament– ho
han aconseguit amb una alta
cuina creativa i d’estil lliure.
Menú degustació a partir de
190 €.
C/ Can Sunyer, 48 Girona
cellercanroca.com

LES COLS
Jordi Roviralta

DISFRUTAR
L’equip del restaurant, l’Oriol
Castro, l’Eduard Xatruch i el
Mateu Casañas, diuen que el
seu objectiu és agradar,
sorprendre, emocionar i
crear a través de la
gastronomia. Podeu estar
tranquils –tenen dues
estrelles Michelin–, que qui
passa pel restaurant disfruta
i molt amb els seus menús
degustació, a partir de 155 €.
C/ Villarroel, 163
www.disfrutarbarcelona.com

Fina Puigdevall i la nova
generació Puigvert
Puigdevall aposten pel
producte local i de
proximitat, una cuina
sostenible i d’estacionalitat
en un espai únic, que va ser
guardonat amb el prestigiós
premi Pritzker
d’arquitectura el 2017. Els
dijous pots dinar-hi per
25 €. Menú degustació a
partir de 165 €.
Ctra. de la Canya, s/n Olot
lescols.com

2020/21 Talent Guide | ara.cat | 71

CUINA
INFORMAL

HORARIS
En general tot comença a les 9 h,
dinem a les 14 h i sopem a partir de
les 21 h. El prime time és a partir de les
22 h, per sortir de festa passada la
mitjanit als pubs i després de les 2 h a
les discoteques. Està previst que el
2025 s’assoleixin els objectius del
Pacte per a la Reforma Horària
i els nostres hàbits horaris
siguin més cívics.
www.reformahoraria.cat

És evident que ens agrada
menjar, i menjar bé, però
no cal que ens entaulem
ni siguem sempre
cerimoniosos. A peu dret
o asseguts i
preferiblement amb
companyia, ens agrada fer
l’aperitiu –prendre alguna
cosa per obrir la gana–,
menjant tapes –fredes o
calentes– o compartint
racions, de quantitats més
generoses. Prepara’t per a
la salivera!

BOMBA

BRAVES

ESCALIVADA

Sembla una croqueta
rodona grossa, però a dins
hi ha patata i carn que es
cobreix o s’acompanya de
dues salses. És un invent
del 1955 de Maria Pla, del
restaurant La Cova Fumada,
de la Barceloneta. Aquesta
és l’original, però en
trobaràs tantes versions
com locals on en fan.

Potser és la seva senzillesa
el que les fa tan irresistibles.
És important que les patates
estiguin ben cuinades –se
solen coure primer i fregir
després–, però el que marca
la diferència és la salsa que
les acompanya.

Escalivar vol dir coure
directament sobre el caliu
del foc de llenya, però
també pots fer-ho al forn.
Després d’escalivar
l’albergínia, el pebrot
vermell i i la ceba, es pelen
i se serveixen a tires.

BUNYOLS DE
BACALLÀ
Si el resultat del que fas és un
bunyol vol dir que no t’ha
sortit bé. Res a veure amb els
bunyols de bacallà, una delícia
feta amb bacallà, farina, llet i
ous com a ingredients bàsics,
que es fregeix i té forma de
bola irregular.
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ESQUEIXADA
Aquesta amanida freda és un
plat senzill fet amb bacallà
cru, dessalat i esqueixat,
tomàquet, ceba tendra i
olives negres, amanit amb
oli d’oliva, vinagre i sal. Si
l’acompanyes amb
mongetes seques és el que
en diem un empedrat.

@mercatsBCN

@mercatsbarcelona

@mercatsBCN

Barcelona té una xarxa de 43 mercats
municipals, 39 d’alimentació i 4
d’especials no alimentaris, en 40
equipaments distribuïts per tots els
barris de la ciutat. Cada dia de dilluns a
dissabte pots anar al mercat del teu
barri, mirar, preguntar i deixar-te
assessorar pel paradista sobre quin és
el producte de temporada, i hi trobaràs
el millor producte fresc de proximitat,
saludable i de qualitat. Si ho prefereixes
també pots fer la compra en línia i
demanar que te la portin a casa.

de Bellcaire, Encants del Mercat de Sant
Antoni, Dominical del Llibre també al
Mercat de Sant Antoni, i les floristes de
la Rambla– hi trobaràs roba, accessoris,
antiguitats, flors i plantes i llibres de
segona mà, entre altres coses.

Però als mercats no només hi pots
comprar menjar: a les parades exteriors
dels mercats i als quatre mercats
especials no alimentaris –Encants-Fira

Cuida’t, relaciona’t i integra’t al barri a
través del teu mercat. Busca-ho al
mapa, segur que en tens algun a prop!
ajuntament.barcelona.cat/mercats

A més, mentre compres pots gaudir de
la bellesa arquitectònica dels mercats i
de les seves instal·lacions renovades,
aprendre a les aules gastronòmiques o
divertir-te amb les activitats que
t’ofereixen.

VERMUT
Aquest licor aromatitzat amb herbes
s’elabora amb més de 50 ingredients,
entre els quals no hi pot faltar el vi,
l’absenta i altres espècies amargues i
tòniques. Al Museu del Vermut tens la
col·lecció més completa del món
relacionada amb el licor.
C/ Vallroquetes, 7, Reus
www.museudelvermut.com

BEURE
Tan important com el que posem al plat és la
beguda amb què acompanyem els àpats.
Catalunya és una destinació enoturística que
també compta amb altres beuratges fruit de
tradicions mil·lenàries, creacions arriscades i
elaboracions pròpies. Noves oportunitats per
conèixer la cultura i el patrimoni del país que,
sobretot, t’alegren la vida

VI
Fa més de 2.500 anys
que fem vins. Amb
dotze denominacions
d’origen, tenim vins
per a tots els gustos:
negres, rosats,
blancs, escumosos,
dolços, rancis…
L’enoturisme és una
oportunitat per
conèixer i gaudir del
territori, la història i la
cultura catalana.
incavi.gencat.cat

ANÍS DEL
MONO
Ja fa 150 anys que a
Badalona s’elabora
l’Anís del Mono, un
licor digestiu. No et
perdis l’etiqueta: té
un mico amb la cara
de Darwin. A més,
l’ampolla es pot
convertir en un
instrument musical. I,
sobretot, visita la
fàbrica modernista,
és una autèntica joia.
www.anisdelmono.es
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RATAFIA
La ratafia és una de les begudes més
tradicionals de Catalunya. Està feta amb
plantes medicinals i espècies macerades en
aiguardent durant uns quaranta dies a sol i
serena. La temporada de degustació de la
ratafia comença amb la Festa de la Ratafia de
Santa Coloma de Farners. www.ratafia.cat

CERVESA

CAVA

CACAOLAT

Estrella Damm i
Moritz són les
cerveses vinculades
a la capital catalana.
Si visites l’Antiga
Fàbrica Estrella
Damm, escenari de
concerts i festivals,
coneixeràs la història
de la marca. A la
Fàbrica Moritz,
reoberta el 2011, tens
gastronomia, oci i
cultura. Descobreix
els productors de
cerveses artesanes al
portal del Gremi
d’Elaboradors de
Cervesa Artesanal i
Natural.
www.gecan.info

El cava és un vi
espumós que només
es pot elaborar al
territori de la
denominació
d’origen Cava, que
inclou 69 municipis.
Es dona a conèixer el
1872 a Sant Sadurní
d’Anoia, la capital del
cava, i ara se’n fa una
producció de més de
240 milions
d’ampolles.
www.docava.es

El primer batut de
cacau de fabricació
industrial. El 1933
Joan Viader fa per
primera vegada el
batut a la Granja
Viader (C/ Xuclà, 4-6)
de Barcelona, on
encara pots anar. A
més del batut
original, en tenen
altres versions: sense
lactosa, sense sucre
afegit, amb cafè, amb
més llet i veggie.
www.cacaolat.es

EL TOC DOLÇ
Les postres són una part important de la gastronomia. Tenim postres i dolços lligats a
la tradició que ens acompanyen en festes i dates assenyalades, i d’altres que han
superat la temporalitat perquè en podem gaudir en qualsevol moment

TORTELL DE REIS
El dia de Reis (6 de gener)
mengem aquest pastís en
forma de cercle amb fruita
confitada i sucre, que es
pot farcir de massapà,
crema o nata. Té amagades
dues sorpreses: una fava
seca –si et toca hauràs de
pagar el tortell– i una
figureta de rei, per la qual
seràs coronat.

XUIXO
Es va començar a fer a
Girona als anys 20, però ja
el pots trobar arreu. És un
pastisset en forma cilíndrica
farcit de crema, fregit i
ensucrat per fora. Molt dolç
i consistent, ideal per
berenar.

CREMA

BUNYOLS

NEULES

LA MONA

Als inicis es feia per Sant
Josep, una època en què les
gallines ponien molts ous,
però ara se’n pot menjar
durant tot l’any. Una de les
postres més típiques,
servida en cassoleta de
fang, amb sucre cremat per
sobre.

Són uns dolços ensucrats i
arrodonits amb un forat al
mig. Tradicionalment es
menjaven per la
Quaresma, els 40 dies
abans de la Pasqua. També
hi ha la varietat de bunyols
de vent, amb una massa
flonja i com si fossin buits
per dins, que es poden
farcir de nata, crema o
trufa.

Dolç lleuger, cruixent,
en forma de canó cargolat
i allargat, que ja existia a
l’Edat Mitjana. N’hi ha
diverses variants, com les
cobertes de xocolata o
farcides de torró. És
habitual menjar-ne per
Nadal, però també
se’n poden trobar la resta
de l’any acompanyant
gelats, sorbets, flams o
crema.

Tradició del Dilluns de
Pasqua, quan els padrins
regalen als fillols la mona,
originàriament un pastís en
forma de tortell amb ous
durs que han passat a ser
de xocolata. Ara, a més dels
ous, es fan figures de
xocolata que són veritables
obres d’art.
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