
L’ actriu espanyola Inma Cuesta protagonitza la comèdia Tres bodas de más, estrenada al  desembre del 2013. FOTO: ARXIU
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CIUTAT DEL 
CINEMA  
Tarragona acull algunes  
de les millors cintes nacionals i 
internacionals dins del Festival REC 
2015. Es projecten Mustang i Son  
of Saul, les cintes recentment 
triomfadores del Festival de Canes  
i candidates al premi Oscar al millor 
film de parla no anglesa.
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Als parcs naturals s’hi pot gaudir del paisat-
ge, les activitats a l’aire lliure i, també, de 
la cultura. Amb aquest objectiu, la Diputa-
ció de Barcelona hi programa exposicions 
i audiovisuals, alguns dels quals se centren 
a difondre l’art, com les del Centre Expe-
rimental de les Arts a Vallgrassa, al Parc 
del Garraf, i el de La Cabanya, al Parc del 
Castell de Montesquiu. 

� MOSTRES I AUDIOVISUALS 

Parc del Garraf. A Vallgrassa, en un punt de 
trobada entre artistes i visitants, entre crea-
ció i observació instal·lat en una antiga ma-
sia rehabilitada, aquesta tardor s’hi po-
den veure tres noves exposicions d’artistes 
vinculats al Parc del Garraf, amb obres de 
Patricio Vélez, Mercè Bubaré i Roger Vilà 
que, amb diferents tècniques artístiques 
mostren el seu punt de vista més perso-
nal de la natura i de l’ànima d’aquest es-
pai natural. 

També el Garraf és el bressol de l’espe-
leologia catalana i el Centre Cívic d’Olesa 
de Bonesvalls ens ho descobreix amb una 
mostra de fotografies dels primers espe-
leòlegs que van atrevir-se a entrar als nom-
brosos avencs que hi ha al massís, i que 
es completa amb els vestits que s’utilitza-
ven per practicar aquest esport des de prin-
cipis del segle XX fins ara.  
Parc del Castell de Montesquiu. La Ca-
banya del castell de Montesquiu acull fins 
al 29 de novembre la mostra Estrelles a la 
neu, esquiadors de cine, amb cartells, pro-
grames de mà, fotografies d’escena i de ro-
datge de pel·lícules protagonitzats per es-
trelles de cinema i campions d’esquí i  de 
patinatge. A més, del 5 de desembre al 31 
de gener del 2016, s’hi ha programat Natu-
ra i color, en què l’artista Rosa Alonso Gar-
cia expressa la vitalitat de la natura i la com-
bina amb la vida dels colors que omplen les 
seves obres.  

Al castell de Montsequiu hi ha, a més, 
l’exposició permanent Mirabilia sunt ope-
ra tua Domine  dedicada al darrer propieta-
ri del castell, Emili Juncadella, que inicià 
la narració de vint de les travesses que va fer 
els anys 1908 i 1913 amb aquesta frase en 
llatí. El seu quadern és una descripció mi-
nuciosa del que l’envolta, i una reflexió de 
la seva personal manera de practicar i com-
prendre l’excursionisme.  

 A més, el castell conserva una magní-
fica col·lecció de vidres fotogràfics rea-
litzats per Juncadella, molts dels quals fan 
referència a excursions descrites en el seu 
quadern, i donar a conèixer un dels recur-

sos més interessants i menys coneguts del 
Parc del Castell de Montesquiu: els seus 
fons documentals. Una altra proposta del 
mateix parc és una representació del sis-
tema solar a escala, que es pot veure tot 
l’any als jardins del castell, amb una esplèn-
dida maqueta del sistema solar amb el sol 
i els planetes reduïts 550 milions de vega-
des més petits, per comprendre les grans 
magnituds de l’univers que ens envolta. 
Espai Natural de les Guilleries-Savasso-
na. Al Centre d’Informació de Sant Julià 
de Vilatorta, es poden descobrir tots els se-
crets de l’aigua i aprendre, tot jugant, la 
història i les tradicions que hi ha al vol-
tant d’aquest element, de les cingleres, els 
boscos i els torrents per on flueix des de 
fa centenars d’anys, amb la mostra perma-
nent  Els usos de l’aigua. Al poble de Folgue-
roles, podem trobar la Casa Museu Jacint 
Verdaguer, un edifici del segle XVII on es 
pot resseguir la trajectòria vital i l’obra del 
poeta, a més de la vida quotidiana de la 
seva època, a través dels objectes i els tex-
tos que s’hi exposen. 
Parc Natural del Montseny. Més cultura, 
però força més antiga, és la que s’exposa a la 
Rectoria del Brull, al parc del Montseny, amb 
la mostra  Fortificació ibèrica del Turó de 
Montgrós, que recupera la història de la mu-
ralla que controlava el pas pel Congost i 
Collformic, i on també s’expliquen les obres 
de rehabilitació que s’hi han fet. A més, es 
poden fer visites guiades al jaciment ar-
queológic els caps de setmana i els festius. 

En el mateix parc, al Casal de Cultura del 
poble de Montseny, s’hi pot veure durant 
tot l’any el fruit de la recerca del pastor Jau-
me Traveria Vila, que va recuperar cente-
nars d’esquelles de diferents tipus i pro-
cedències fins a formar una col·lecció ex-
tensíssima que ara es pot veure a la mostra 
permanent Les esquelles d’en Jaume. 
Parc Natural de Sant Llorenç, del Munt i 
l’Obac. I si us acosteu al Pont de Vilomara 
i Rocafort, al nord del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, hi descobrireu 
Les tines al mig de la muntanya, un tipus de 
construccions fetes amb pedra seca aixeca-
des a finals del darrer terç del segle XIX quan 
en aquesta zona del Bages la vinya va te-
nir un període de gran auge arran la plaga 
de la fil·loxera que es patia a la veïna França, 
i que permetien recollir i premsar el raïm al 
mateix costat dels camps de conreu.  

El mateix parc també proposa una vi-
sita guiada al conjunt històric del monestir 
de Sant Llorenç del Munt, un cenobi bene-
dictí al cim de la Mola que té els seus orí-
gens al segle X, i on es pot visitar l’església 
i una exposició permanent sobre l’ocupa-
ció humana del massís. 

ALS PARCS ES FAN 
ESPAIS PER GAUDIR 
TAMBÉ DE LA CULTURA  

Les mostres permanents i les exposicions temporals 
comparteixen espai amb la riquesa del paisatge que 
les envolta i permeten fer una visita completa a 
través de la història, la natura i la creació artística

XARXA DE PARCS 

NATURALS DE  

LA DIPUTACIÓ  

DE BARCELONA

EXPOSICIONS INTERACTIVES SOBRE EL SECRET DE LA FAUNA DELS PARCS NATURALS 

La tecnologia i la natura s’alien per la protecció de les espècies més vulnerables i per donar a conèixer a 
tots els visitants els secrets de la fauna que habita als parcs naturals, amb exposicions interactives que 
s’endinsen en la intimitat dels nius, i imatges inèdites.

PARC DEL GARRAF 
� L’àguila cuaba-
rrada. Pels 
amants de la 
fauna, al Parc del 
Garraf es poden 
seguir l’evolució i 
els programes de 
conservació de 
l’àguila cuabarra-
da, una espècie 
catalogada de 
vulnerable, a 
través d’imatges 

en temps real de 
la vida d’aquests 
animals que 
s’aconsegueixen 
gràcies a 
videocàmeres en 
els llocs on fan 
el niu (Ho podeu 
seguir també a la 
web http:parcs.di-
ba.cat/web/Ga-
rraf/aguila-cua-
barrada. Obert 
cada dia de 10 a 

15 hores. Lloc: 
Centre d’Informa-
ció de la Pleta).   

PARC DEL 
MONTNEGRE � 
‘Fauna vertebra-
da del Montne-
gre’. També el 
Parc del Monte-
gre i el Corredor 
és un dels llocs 
privilegiats per 
gaudir de la 

natura i alhora 
conèixer els 
animals que 
habiten la zona 
amb la mostra de 
caràcter perma-
nent Fauna 
vertebrada del 
Montnegre 
instal·lada a 
Arenys de Munt, a 
la comarca del 
Maresme (Lloc: 
Parc de Can Jalpí, 

La Central, 
d’Arenys de Munt. 
Horari de visita: 
dissabtes, 
diumenges i 
festius de 10 a 14 
hores, excepte el 
25 i 26 de 
desembre i l’1 i 6 
de gener. Cal 
concertar les 
visites en  
grups en dies 
feiners). 
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Parc Natural de la Serra de Collserola. La 
serra de Collserola és un dels pulmons na-
turals de Barcelona i un espai lúdic i de 
coneixement. S’hi fan moltes propostes des 
d’avistament d’aus a rutes en bicicleta o a 
peu, com la que arriba fins al pantà de 
Vallvidrera. Però si voleu conèixer tots els 
secrets del parc, la mostra permanent 
Collserola Parc Natural. Pensada per fer 
pensar us resoldrà preguntes com quins 
canvis ha sofert en els últims 120.000 anys, 
en una mostra creada perquè els visitants 
no només coneguin l’espai sinó també els 
seus usos, els sistemes naturals que hi ha 
i els recursos que té.  

A més, amb la mostra L’home i el medi a 
Collserola, sabreu com eren les masies dels 
segles XVIII, XIX i començaments del XX, 
i com l’activitat humana ha anat modelant 
el paisatge del parc amb el pas dels anys. La 
història també té molt a veure amb la pro-

posta del Palau Robert de Barcelona, gràcies 
a la qual es poden resseguir els Camins de 
natura, itineraris vitals, una iniciativa que 
coincideix amb els 40 anys de la creació del 
primer itinerari de natura a Catalunya, al 
bosc de Santiga, a Barberà del Vallès, i alho-
ra, els 30 anys de la fundació de la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental. 

 A més s’han programat 52 excursions 
guiades per educadors ambientals en els iti-
neraris que es presenten a l’exposició, i les 
visites organitzades per grups i escolars 
compten també amb un expert guia me-
diambiental.

* OCIpèdia

CONGLOMERATS 
A la Casa Nova 
de l’Obac, un 
gran casal del 
segle XVII, a 
peu de la 
carretera entre 
Terrasa i 
Vacarisses, s’hi 
pot veure 
l’exposició Els 
parcs naturals 
de Sant 
LLorenç del 
Munt, un títol 
que demostra 
la diversitat de 
paisatges i la 
riquesa del 
patrimoni 
cultural que 
amaga aquest 
singular espai 
protegit. 

� � � 

UNIVERS 
PATXOT 
La vida i obra 
de Rafel Patxot, 
un rellevant 
home de 
ciència, 
humanista i 
mecenes català 
de la primera 
meitat del 
segle XX és el 
que podeu 
veure a la 
planta baixa de 
Masia Mariona, 
seu de l’oficina 
del Parc 
Natural del 
Montseny, a 
Mosqueroles. 

 

Trobareu totes les propostes a:  

http://www.parcs.diba.cat 

                        @xarxadeparcs 

        xarxadeparcsn
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Camins de natura. 

Itineraris vitals (foto 

gran), es pot veure fins el 

gener de 2016 al Palau 

Robert.  El Centre 

Experimental de les Arts. 

Vallgrassa, al cor del 

Garraf (foto superior).  

La sala d’exposicions  

La Cabanya, al Parc del 

Castell de Montesquiu 

(foto central). 

Guilleries-Savassona,  

a gran escala (foto 

esquerra) exposició de 

maquetes al poble de 

Tavèrnoles. Una de les 

sales de la mostra 

Univers Patxot, 

a Masia Mariona de 

Mosqueroles (foto 

inferior).
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Agenda de tallers

� MACRAMÉ PLANT HANGER 

MEUBLÉ 

Vols fer-te un original regal deco 
aquest Nadal? En aquest interessant 
monogràfic aprendràs a fer un 
penjador de plantes o gerros amb la 
tècnica del macramé. Mitjançant els 
nusos crearàs una estructura plant 
hanger que podràs portar-te a casa.  
El curs, de dues hores, l’impartirà la 
Clàudia Font el 28 de novembre a les 11 
del matí.  C/ Martinez de la Rosa 34, local 3. 

� SERIGRAFIA INTENSIU 

OUT OF OFFICE 

Curs ideal per a iniciar-se a la tècnica 
de serigrafia artesanal. S’impartirà el 2 
de desembre a les 10 del matí, té una 
durada de 5 hores i aprendràs el procés 
d’emulsionat i foto-gravat de la 
pantalla. Estamparàs a un color sobre 
paper i/o tela i crearàs una pantalla 
serigrafiada que et podràs endur a 
casa. Tot el material bàsic necessari 
està inclòs. C/ Consell de Cent, 266, 4-2 . 

 � CORONA DE NADAL 

STUDIO FLORAL 

Si t’agrada fer la teva pròpia decoració 
nadalenca, aquest és el teu curs. El 5 
de desembre (10.30 h) podràs construir 
amb les teves mans una espectacular 
corona amb materials totalment 
naturals. A més a més, tindràs 
l’oportunitat d’aprendre la tècnica del 
filat amb guia aplicat a aquest tipus de 
treballs. Triomfa aquest Nadal! Av Rius i 

Taulet, 120, local 35, Sant Cugat del Vallès. 

� MODELATGE EN GRES 

EL TORN BARCELONA 

Amb aquest curs de cap de setmana 
tindràs el teu primer contacte amb la 
ceràmica, treballant tècniques de 
modelatge per a la construcció de 
peces utilitàries. Podràs fer bols, 
tasses, plats… Un cop al forn, 
t’ensenyaran a esmaltar les teves 
peces. Durada: dissabte 12 i diumenge 
13 de desembre de 10 a 16 hores.  
C/ Àvila, 124, 2n 1a de Barcelona. 

 � CURS D’AQUAREL•LA 

ATELIER CARLES PELLEJERO 

Pensat per als que volen un intensiu 
(19 i 20 de desembre). La metodologia 
està basada en la pràctica constant, la 
manera més eficaç de submergir i 
investigar l’aquarel·la. Treballaràs l’ús 
dels pigments, les tècniques i els 
materials, la dicotomia entre la 
humitat i la densitat, i un esquema 
bàsic per a dominar el medi.  
C/ Floridablanca 146, Barcelona.

RENOVA  
EL TEU PUF  
Personalitza el teu puf sempre que vulguis amb 
un disseny nou. Juga amb els colors i els 
estampats més actuals i integra’l a la decoració 
de casa teva.

PAS A PAS

PAS A PAS

De vegades els petits detalls són els que donen un aire nou als diferents racons de la teva llar. La Meritxell Gran (www.Fanatica-
Barcelona.etsy.com) ens proposa aquest tutorial per a renovar la funda del teu puf preferit. Només necessites trossos de roba 
que t’agradin, tisores, agulla i fil. És senzill i no trigaràs res! DIANA RODRÍGUEZ

1Retallem la roba. Mesurem 
els costats del puf i retallem 

5 quadrats de tela de la mateixa 
mida més 1 cm per banda per 
fer les vores. Poden ser tots 
iguals o amb estampats 
diferents. Si la tela és loneta 
millor, és més resistent. 

2Embastem i cosim. Ara 
triem les 4 peces que aniran 

als laterals del puf i farem una 
vora al costat que després 
quedarà a la base del nostre 
seient. És millor embastar 
abans de cosir per fixar la tela i 
assegurar que no es mourà. 

3Cosim les peces. Unim les 4 
peces laterals pel revés, 

fins a obtenir una tira de 4 
quadrats. És important deixar 
1 cm sense cosir a la part 
superior de cada peça perquè 
el necessitarem més tard per 
afegir la peça superior del puf. 

4Afegim l’última peça. Unim 
la peça de la part superior 

del puf a un dels quadrats de 
la tira, al costat oposat al que 
hem fet la vora. Ara anem 
cosint els diferents costats de 
la peça superior amb la resta 
de quadrats de la tira.

‘Tilda hecho en casa con cariño’. 
L’Editorial el Drac ha presentat 
una nova edició de les nines Tilda 
amb idees de labors per decorar 
la casa a la tardor, hivern i Nadal 
de manera divertida i creativa. 
Les Tilda estan realitzades per la 
reconeguda autora Tone 
Finnanger. El llibre Tilda hecho en 

casa con cariño també inclou més 
de 20 projectes amb els seus 
tutorials i amb els seus patrons 
d’innovadors dissenys com ara 
arbres de Nadal, rens, mussols o 
pràctics coixins d’agulles o quilts, 
entre d’altres. Treballs amb 
l’aparença i l’encant d’estar fets a 
mà. Més info: www.editorialeldrac.com.

CUSTOMITZAR
És un mot que no 
forma part del 
diccionari però 
que té un ús 
freqüent en moda 
i màrqueting. 
Prové del terme 
anglès customize 
i significa 
modificar un 
objecte segons 
les preferències 
personals, fent-lo 
exclusiu.

* OCIpèdia UN LLIBRE

Festivalet. És una fira indepen-
dent de productes fets a mà o 
manufacturats a petita escala  
que se celebra cada desembre a 
Barcelona i és ja tot un referent 
del sector. En aquesta 8a edició 
trobaràs propostes de deliciós 
menjar, una àmplia gamma de 
productes que et facilitaran 
portar a terme qualsevol dels teus 
projectes i diferents publicacions 
independents en paper. Podràs 
conèixer als dissenyadors en 
persona i comprar els regals de 
Nadal sense intermediaris. El 12 i 
13 de desembre al Museu Marítim 
de Barcelona. www.festivalet.org.

UNA FIRA

5Retallem les vores.  
Tanquem la funda cosint el 

lateral que resta obert unint 
l’inici i el final de la tira dels 4 
quadrats. Retallem les vores 
interiors amb unes tisores en 
zig-zag perquè no es desfilin. 
Donem la volta a la funda.

Fet a mà Oci creatiu
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

El MINIPUT és l’única mostra sobre televisió de 
qualitat de l’Estat. És un espai de debat i innovació 
que segueix l’estructura de l’INPUT, la conferència 
internacional sobre televisió pública. S’hi podran 
veure programes seleccionats pel seu planteja-
ment experimental, l’ús que fan de les noves 
tecnologies o la polèmica que han creat al seu país 
d’origen. Un dels que destaquen és Benefits Camp, 
un reality de la televisió holandesa, que tracta la 
reinserció laboral dels «ociosos» i «pobres».

MINIPUT 2015 

Proposta: 21a Mostra de Te-

levisió de Qualitat de Bar-

celona. 

Quan? El 28 de novembre, 

de 10 a 22 hores. 

On? Al Teatre del CCCB. Ca-

rrer de Montalegre, 5. 

www.cccb.org. 

Preu: gratuït. Cal inscriure’s 

al web www.miniput.cat.

El millor de la història de l’Orquestra Simfònica de 
Cobla i Corda de Catalunya (SCCC). La SCCC torna 
a l’Auditori de Girona per presentar el seu setè CD. 
És una recopilació de les peces més emblemàti-
ques del seu repertori, que van des de la música 
tradicional catalana fins al més pop rock més 
actual. Els artistes Albert Guinovart, Pep Poblet, 
Cris Juanico, Beth i Manu Guix interpretaran les 
peces sota la direcció de Francesc Cassú. La 
formació ja compta amb vuit anys de trajectòria.

Simfònica de 
Cobla i Corda 

Proposta: les millors peces 

de l’Orquestra Simfònica de 

Cobla i Corda de Catalunya. 

Quan? Divendres 27 i dis-

sabte 28 de novembre. 

On? Sala Montsalvatge de 

l’Auditori de Girona. Pg. de 

la Devesa, 35. www.audito-

rigirona.org. 

Preus: 15, 20 i 25 euros.

BarGelona 

Proposta: la pista de pati-

natge sobre gel més gran 

d’Europa. 

Quan? Del 27 de novem-

bre al 10 de gener. De 

diumenge a dijous, de 10 

a 21 hores. Divendres i 

dissabte, de les 10 a les 

23 hores. 

On? La Farga de l’Hospi-

talet. www.bargelona.cat 

Preu: 7 euros per 30 mi-

nuts, 10 euros per 1 hora.

La pista de gel es trasllada 
fora de Barcelona. Enguany 
serà a la Farga de l’Hospita-
let, a partir del pròxim 
divendres 27 de novembre i 
fins al 10 de gener de 2016. 
BarGelona té com a objectiu 
promocionar l’oci familiar i 
l’esport, i dinamitzar la zona 
comercial durant la cam-
panya de Nadal. La iniciativa 
la va crear la Fundació 
Barcelona Comerç i durant 
els darrers quatre anys ha 
estat situada a la plaça de 
Catalunya de la ciutat 
comtal. Però l’Ajuntament va 
rebutjar la instal·lació de la 
pista el passat setembre, ja 

que l’alcaldessa, Ada Colau, 
considera que la iniciativa no 
és sostenible en termes 
econòmics ni ambientals. El 
canvi d’espai ha permès 
l’ampliació de l’estructura 
general a 4.000 m2. La pista 
de gel, de 1.600 m2, és la més 
gran d’Europa i té un 
aforament màxim de 350 
persones. A la pista infantil, 
els més petits comptaran 
amb l’ajuda dels monitors 
per tal d’iniciar-se al 
patinatge amb seguretat.  
L’accés a les grades, a la 
cafeteria i a la zona d’esbarjo 
serà gratuït. En aquest espai 
es duran a terme activitats i 

exhibicions, per a nens, joves 
i adults. «BarGelona ha estat 
molt ben rebuda per tot el 
teixit comercial de l’Hospita-
let de Llobregat i per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelo-
na», assegura un portaveu 
d’AP Productions, l’empresa 
organitzadora. Però aquesta 
no serà l’única pista de gel 
de la temporada de Nadal a 
l’Hospitalet. L’empresa 
Icepark n’instal·larà una altra 
a la Fira de Nadal i Reis que 
té lloc a la rambla de La 
Marina. Tindrà una superfí-
cie de 500 m2 i funcionarà en 
una carpa que estarà oberta 
de dilluns a diumenge, de l’1 
de desembre al 10 de gener. 
La pista d’Icepark es dirigeix 
a un públic infantil i no 
suposarà cap cost per al 
municipi. L’entrada per als 
escolars valdrà 2 euros, i per 
als adults, 6 euros.

XAVIER GARCIA  
Director del Servei Terapèu-
tic de Cel Obert ( 93 311 69 
05, xavigarma@gmail.com) 

DESCONNECTA 
FÀCILMENT 
Les coses no em van massa bé al cole. 
Em costa molt atendre allò que diu el 
professor. Sento que els altres són més 
intel·ligents que jo. Sento constantment 
una veu interna que em diu que no 
entendré res, que no m’esforci, que sóc 
ximple, que els altres poden i jo no. Amb 
aquests pensaments va parlant el 
professor i jo perdo el fil del que diu. Ell 
m’avisa, «Pep, ja estàs al teu món? Què 
farem de tu!» i jo no tinc resposta. 
Voldria explicar-li que no sóc jo qui 
decideix deixar d’atendre, que em 
distrec i no ho puc evitar. Ell em crida 
l’atenció i m’adono del que he fet i li dic 
que no tornarà a passar, però torna a 
passar, perquè no ho puc controlar. De 
vegades em castiguen, amb tota la raó, i 
jo el que vull és que no torni a passar, 
però mai ho aconsegueixo. Diuen que 
em portaran a un psicòleg, perquè 
solucioni el problema que tinc i que 
estic causant a casa. Jo crec que seria 
millor que m’ajudés el meu mestre, i 
que els pares entenguessin que no em 
despisto per gust, que no m’agrada que 
em renyin sempre, i que necessito que 
ho acceptin i m’ajudin a millorar. No sé, 
potser un psicòleg m’ajudi a atendre. Jo 
sé que el que em passa té a veure amb 

alguna cosa que 
vaig sentir de ben 
petit, jo no ho 
recordo, però 
segur que els 
pares podrien fer 
l’esforç de 
recordar si va 
passar alguna 
cosa abans dels 

meus tres anys de vida. A casa em volen 
ajudar, però es desesperen, crec que no 
ho entenen i llavors sento que no 
m’estimen gaire. Això em porta a no 
estimar-me a mi mateix, i em sento molt 
derrotat i sense cap possibilitat de 
sortir del pou. Com més em criden, més 
em bloquejo, llavors ells es neguitegen i 
tot va empitjorant per culpa meva. Un 
dia vaig començar a plorar, quan els 
pares em demanaven de fer diverses 
coses, em vaig bloquejar i ja no podia 
fer cap d’elles. Vaig paralitzar-me i fins i 
tot em vaig espantar, no podia parar de 
plorar, un altre cop, no responia al que 
s’esperava de mi. Però aquell dia la 
mare es va adonar, em va abraçar tot 
dient-me «no passa res, estàs molt 
angoixat i és per això que no pots fer el 
que t’he encarregat, de vegades no 
m’adono que el teu ritme és diferent del 
meu». Va ser fantàstic, ni jo sabia el que 
em passava i vaig notar que ella sí que 
s’adonava. Malgrat continuava essent el 
ruc i inútil de sempre, la mama 
m’ajudava,  m’estimava. Quan va acabar 
d’abraçar-me, vaig fer tot el que 
m’havia dit i després la vaig abraçar jo a 
ella. Aquella comprensió em va ajudar i 
vaig entendre que necessito ajuda quan 
em despisto. 

NO TAN 
PETITS
NO TAN GRANS

La pista de gel més gran 
d’Europa s’instal·larà  
a la Farga de l’Hospitalet

Què passa si...

JO SÉ QUE EL 
QUE EM PASSA 
TÉ A VEURE 
AMB ALGUNA 
COSA QUE  
VAIG SENTIR  
DE BEN PETIT

Tingues en compte

� EL TOBOGAN. Una de les 
novetats d’aquest any és 
el tobogan de gel de 40 
metres, que s’ha pogut 
instal·lar gràcies a 
l’ampliació de l’espai. 
Segons l’organització, 
tindrà continuïtat en les 
pròximes edicions, on es 
preveu que hi hagi més 
atraccions. Hi podran 
accedir nens, joves i 
adults. El preu serà de 5 
euros per tres baixades.  

� ‘STREET CURLING’. Es 
podrà practicar aquest 
esport de precisió, típic 
del Canadà, el nord dels 
EUA i el nord d’Europa. És 
semblant a la petanca i 
consisteix a fer lliscar una 
pedra per la pista per 
encertar a la diana. 

PETITSP



DIMECRES, 25 DE NOVEMBRE DEL 2015 20MINUTOS  |  7 

OCI.CaT
@NEM-hi Propostes per a la setmana

T&T 
BCN

25 DE NOVEMBRE / 2 DE DESEMBRE : AGENDA
DIMECRES 25 
AUDIOVISUAL 

‘ZOOM 2015’, FESTIVAL DE 
FICCIÓ PER A TELEVISIÓ  
 
Arriba la 13a edició del Zoom amb les 
millors produccions internacionals 
per a televisió. S’hi podran veure 
pel·lícules, curtmetratges, documen-
tals i web sèries de diversos països. 
Enguany té una perspectiva més 
diversa i global, ja que s’hi han inscrit 
un 15% més de pel·lícules respecte a 
l’any passat. A més de les projec-
cions, el festival proposa classes 
professionals per a joves i converses 
amb representants del sector 
audiovisual actual. IGUALADA. Ateneu 

Igualadí. C. Sant Pau, 9. Del 25 al 29 de novembre. 

Preu entrada: gratuïta o 3 euros, segons la secció. 

www.zoomigualada.org. 

 
DIJOUS 26 
TEATRE 

REPRESENTACIÓ CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
No solo duelen los golpes forma part 
de la programació del Dia Internacio-
nal Contra la Violència vers les Dones 
2015. L’obra serà interpretada per 
l’actriu Pamela Palenciano i es basa 
en la seva pròpia història personal. 
Pamela utilitza un llenguatge directe i 
realista que connecta amb els joves, 
desperta consciències i desfà 
estereotips. EL PRAT DE LLOBREGAT. Teatre 

Modern. Pl. de la Vila, 5. A les 12.00 hores. 

Inscripcions al web municipal www.el-

prat.cat/educacio 

 
DIVENDRES 27 
FESTIVAL 

‘FANTÀSTIK 2015’, CINEMA 
FANTÀSTIC I DE TERROR 
 
El Festival Fantàstik arrenca 
divendres i durarà fins diumenge. En 
aquesta 4a edició es projectaran 
diversos llargmetratges i curtmetrat-
ges internacionals. A la secció 

Curtàstik hi competeixen 14 curts 
espanyols, francesos, noruecs i 
estatunidencs. Dissabte al matí hi 
haurà un piscolabis inclòs amb 
l’entrada, i a la tarda es farà l’entrega 
de premis. GRANOLLERS. Centre Cultural de 

Granollers. C. de Joan Camps, 1. Preu: 5 euros per 

sessió, 15 euros per l’abonament per a tot el 

festival. www.fantastikgranollers.cat.  

 
DISSABTE 28 
DANSA  

CERTAMEN DE  
COREOGRAFIA URBANA 
 
Lleida es converteix en la ciutat 
referent de la dansa urbana europea 
amb la celebració del 4t Certamen 
Coreogràfic de Dansa Urbana The 
Best On, the Europe’s Dance 
Companies Competition. S’hi 
enfrontaran 11 companyies 
professionals d’Espanya, Alemanya, 
Polònia i Rússia. LLEIDA. Teatre de la Llotja 

de Lleida (Palau de Congressos). A les 18.00 hores. 

Preu: 20 euros. www.thebeston.es. 

MOSTRA 

FIRA DE SANT ANDREU 
 
Torna una de les tradicions més 
arrelades de Torroella de Montgrí. 
Una fira multisectorial que compta 
amb la mostra comercial, l’espai 
d’agricultura tradicional, jocs 
infantils, visites guiades, el Campio-
nat de Catalunya de coloms de raça, 
la Fira ramadera, la Fira comercial i 
artesana, l’exposició de maquinària 
agrícola, el Concurs de Gossos 
d’Atura, la Festa dels Cavalls i dels 
Carruatges i altres activitats. 
TORROELLA DE MONTGRÍ. Recinte Firal (Espai 

Ter) i altres espais. 28 i 29 de novembre. 

www.firestorroella.com. 

 
CINEMA INFANTIL 

‘L’ESTIU I LA TARDOR  
AL REGNE D’ESCAMPETA’ 
 
Es projecta aquesta pel·lícula 
francesa dins la programació del 
CINC, una iniciativa de la Generalitat 
per fer créixer l’oferta i el consum de 
cinema infantil en català. Durant les 
nits d’estiu, en Bonifaci festeja la 
reina Eloïsa. La filla de la reina i els 
seus amics voldran impedir que es 
casi amb aquest mentider. A la tardor 
hauran de trencar el malefici d’en 
Bonifaci i la banya d’unicorn. RIPOLL. 

Teatre Cinema Comtal. C. Pirineus, 8. A les 18.15 

hores. Preu: 4,50 euros. Més informació a 

www.gencat.cat/llengua/cinema. 

 
DIUMENGE 29 
MÀGIA 

IL·LUSIONISME EN FAMÍLIA 
 
Kharisma és un espectacle familiar 
que convida a viure en primera 
persona el poder de les grans 
il·lusions, l’escapisme i el mentalis-
me. Jordi Quimera i els seus ajudants 
faran que el públic es qüestioni els 
límits de la realitat. LA GARRIGA. Teatre de 

la Garriga-El Patronat. El Passeig, 42. A les 17.00 

hores. Preu: 5 euros. www.teatrelagarriga.cat. 

DILLUNS 30 
XERRADA 

‘ELS DARRERS BATECS  
DEL TÈXTIL A MOLLET’ 
 
El Centre d’Estudis Molletans 
organitza un cicle de xerrades sobre 
la indústria tèxtil local. La d’aquest 
dilluns porta per títol Els darrers 
batecs del tèxtil a Mollet del Vallès: 
Shappe-tex (Texlene) i La España 
Industrial, i anirà a càrrec de la 
historiadora M. Carme Macià i 
Gràcia. MOLLET DEL VALLÈS. Ateneu Gran. C. 

de Gaietà Vínzia, 3. A les 18.00 hores. Activitat 

gratuïta. www.molletvalles.cat/cem. 

 
DIMARTS 1 
EXPOSICIÓ  

EL NEOCOLONIALISME  
AL NORD DE L’ÀFRICA 

L’œil impératif (L’ull imperatiu) és 
una mostra de María Ruido que 
explica com es perpetua l’empremta 
del colonialisme i el neocolonialisme 
als antics protectorats hispans-fran-
cesos. Ho fa mitjançant l’anàlisi de 
mecanismes polítics, econòmics i de 
representació. BARCELONA. Arts Santa 

Mònica. Les Rambles, 7. Entrada gratuïta. De 

dimarts a dissabte d’11 a 21 hores, diumenges i 

festius d’11 a 17 hores. Fins al 10 de gener. 

www.artssantamonica.cat. 

 
DIMECRES 2 
EXPOSICIÓ 

‘VITRALLS: LA LLUM DE LA 
CATEDRAL DE GIRONA’ 
 
Per primera vegada, es podran veure 
al Museu d’Art els vitralls del s. XIV de 
la Catedral de Girona. Els fragments 
van decorar l’absis i actualment 
estan conservats en magatzems. 
L’exposició també explora el procés 
de creació del vitrall. GIRONA. Museu d’Art 

de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Entrada 

gratuïta. De dimarts a dissabte de 10 a 18 hores, 

diumenges i festius de 10 a 14 hores. Fins al 22 de 

maig. www.museuart.com.

� CINEMA 
@@Cinemes_Girona:  
23a Mostra Internacional de 
Films de Dones: Empieza en 
ti de Marta Vergonyós.  
Dimecres 25 de novembre.  

� MÚSICA 
@nitsdeclassics:  
Aupa Quartet portarà la 
seva #música al Teatre 
Principal de #Valls el 26 de 
novembre. T’hi esperem! ;-)  

� TEATRE 
@turismeolot:  
Neix un nou festival de 
teatre: @elpetitformat. Del 
27 al 29 de novembre, a 
#Olot. 

� FOTOGRAFIA 
@PalafrugellCult: 
Fotografia submarina del 
fons marí de Calella. Expo al 
Teatre Municipal de 
Palafrugell, fins al 29 de nov. 

� EXPOSICIÓ 
@museudeldisseny:  
El 25 de novembre a les 
19.30 h inaugurem 
l’exposició temporal 
#DistincioModa. 

� TEATRE 
@bcn_hg:  
Teatre: Boscos Endins 
Del 21 al 28 de novembre  
a partir de les 18 hores  
als Lluïsos d’Horta.

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� CONCERTS DE MADONNA. Dimecres 25 de 
novembre. Hora: 21 hores. Recomanació de 

transport: per anar al Palau Sant Jordi, pots agafar la 
línia de bus 150 (Pl. Espanya - Castell de Montjuïc), que 
es reforça. A la sortida del concert hi haurà un servei 
especial d’autobusos entre el recinte i la plaça 
d’Espanya. Per a més detalls, pots consultar  
el web de Madonna (www.madonna.com).  

� METRO. Obres d’accessibilitat a les andanes de 
l’estació Diagonal de la L3. Fins a finals de gener del 
2016 es duran a terme obres a les andanes de l’estació 
Diagonal (L3) per anivellar-les i posar-les a l’alçada del 
tren. D’aquesta manera, es facilitarà l’entrada als 
combois a les persones amb mobilitat reduïda. 
Els treballs per apujar l’andana es realitzaran 
gradualment de nit, de manera que no es tancarà cap 
andana i es podran continuar utilitzant amb normalitat 
(www.tmb.cat).

CINEMA 

FESTIVAL REC 2015 
 
Tarragona acollirà la 15a edició 
del festival internacional de 
cinema. Es projectaran 17 
pel·lícules procedents de 10 
països. Dues de les apostes més 
fortes d’enguany són Mustang i 
Son of Saul. Ambdues són òperes 
primes, van triomfar al Festival de 
Cannes i són favorites a l’Òscar a 
millor pel·lícula de parla no 
anglesa. Una altra obra destacada 
és As I Open My Eyes, un 
llargmetratge de ficció sobre la 
primavera àrab que va guanyar el 
Premi del Públic al  Festival de 
Venècia. La majoria dels films que 
es presentaran són estrenes a 
Catalunya. A la imatge, el film 
català10.000 km. TARRAGONA. 

Diversos espais. Preus: 3 pel·lícules per 10 

euros, 5 per 15 euros i 8 per 20 euros. Del 2 al 7 

de desembre. www.festivalrec.com.

oci  Cat SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ 
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS 

Han col·laborat en aquest número.  
David Velasco (redactor en cap de 
disseny), Marta de los Dolores i Henar 
de Pedro (disseny), Pilar Maurell, Diana 
Rodríguez, Puri Caro, Carla Mercader i 
Júlia Rodríguez (agenda i redacció).
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