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EL REGNE DELS 
VOLTORS A 
CATALUNYA

L’Espai Natura Muntanya d’Alinyà és un refugi d’espècies en perill i 
l’única regió d’Europa on nidifiquen i es poden veure amb facilitat 
quatre espècies de voltors: el comú, el trencalòs, el negre i l’aufrany

Un grup d’excursionistes 
albirant voltors a la vall 

d’Alinyà, a l’Alt Urgell. FUNDACIÓ 

CATALUNYA-LA PEDRERA



2 Dimecres, 14 de juny del 2017 — OCICAT — 20MINUTOS

els secrets d’un dels llocs més 
màgics d’Alinyà. A banda, el 
set de juliol i dins del Festi-
val de senderisme dels Piri-
neus es fa una ascensió al Roc 
de la Pena per inaugurar els 
dos nous recorreguts per pu-
jar al cim més característic de 
la Muntanya d’Alinyà. 

La vall també és un lloc 
magnífic per descobrir-hi an-
tigues ermites, com la de San-
ta Pelaia, d’estil romànic.  

Val la pena fer l’esforç 
d’arribar-s’hi tot i que està a 
1.262 metres d’altitud, per-
què les vistes de la vall i del 
Roc de la Pena són fantàsti-
ques. Al municipi també hi 
ha altres esglésies romàni-
ques que formen part de la 

ruta turística de la Via 
Romànica de l’Alt Urgell com 
les de Sant Víctor de Fígols, 
Sant Esteve d’Alinyà i Sant 
Romà de Perles.  

I si volem acostar-nos una 
mica més a la història 
d’aquesta vall, podem anar 
fins a l’extrem nord-occiden-
tal del terme, vora el pont 
anomenat de la Torre i a la 
dreta del Segre, on trobem els 
Pontarrons, un seguit de 
ponts medievals que forma-
ven part de l’antic camí d’Or-
ganyà a la Seu d’Urgell.  

Van ser construïts entre el 
1026 i el 1054 per iniciativa del 
bisbe Sant Ermengol per sal-
var les profundes escletxes de 
la roca.  

Per altra banda, gràcies a la 
seva riquesa natural de bos-
cos i pastures, aquesta terra 
està poblada des de la pre-
història, fa uns 4.500 anys. 
Actualment, els habitants de 
la muntanya i la vall d’Alinyà 
han mantingut les activitats 
tradicionals com la ramade-
ria extensiva de vaques i ove-
lles i els conreus de patata. Per 
això, durant les nostres excur-
sions i en els mateixos camps 
de conreu, és fàcil que trobem 
els anomenats “forats dels 
trumfos”, unes construccions 
de pedra seca mig soterrades, 
destinades a la conservació i 
emmagatzematge de la pata-
ta, especialment de la varietat 
del bufet, molt preuada i que 

es conrea en camps d’altitud. 
Aquests “forats” són circu-
lars, excavats, amb parets de 
pedra seca i una volta també 
de pedra,  estan coberts amb 
terra i herba i que acostumen 
a tenir capacitat per guardar-
hi uns 70 sacs de patates.  
DESTÍ FOTOGRÀFIC. També hi 
ha propostes pels qui els agra-
da la fotografia. Alinyà ja és 
un destí fotogràfic força cone-
gut, perquè disposa d’un dels 
millors aguaits fotogràfics del 
país per retratar voltors, au-
franys i trencalossos. Però ara 
s’hi ha creat també una xarxa 
de llocs amb paisatges espec-
taculars on s’hi troben con-
sells pràctics per fer-hi bones 
fotos i facilitats per compar-

UNA LLAR PELS  
VOLTORS AL COR  
DE L’ALT URGELL 
Els trobem a l’Espai Natura Muntanya 
d’Alinyà on podem fer desenes 
d’activitats de natura en família

EN RUTA

PILAR MAURELL  
zo na20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 
Viatgem fins a l’Alt Urgell per 
visitar la Vall d’Alinyà. Arriba-
rem a la població que porta el 
mateix nom des de Coll de 
Nargó per la L-401, i que jun-
tament amb Fígols conforma 
el municipi. Allà ens espera 
l’Espai Natura Muntanya 
d’Alinyà, de la Fundació Cata-
lunya-La Pedrera, un escena-
ri fantàstic, refugi d’espècies 
en perill i l’única regió d’Eu-
ropa on nidifiquen i es poden 
veure amb facilitat quatre 
espècies de voltors: el comú, 
el trencalòs, el voltor negre –
considerat l’ocell més gran 
d’Europa- i l’aufrany, el més 
petit de la seva espècie.  

A més, hi podem fer dese-
nes de rutes a peu per infini-
tat de senders per conèixer la 
natura que ens envolta. De 
fet, aquí hi ha molts camins 
amb història, dreceres que 
portaven els nostres 
avantpassats de poble en po-
ble, i que ara s’estan recu-
perant. 

VALL D’ALINYÀ 
POBLADA DES DE LA PRE-
HISTÒRIA. L’Espai Natura 
Muntanya d’Alinyà, situat en-
tre la serra del Cadí i el riu 
Segre, és una finca de més de 
5.000 ha, amb paisatges de 
pastures, rius, boscos de pi 
negre i pi roig, cims, penya-
segats i tarteres. Al costat de 
l’església d’Alinyà, a la Recto-
ria, hi ha el centre de visitants 
on, a més de tota la informa-
ció de les activitats que po-
dem fer en aquestes mun-
tanyes, hi trobarem una agro-
botiga especialitzada en 
productes de la zona, a més 
d’una exposició de les carac-
terístiques i trets més signi-
ficatius d’aquest territori. Per 
això, la Rectoria és un bon 

punt per començar la visita -
que es pot fer per lliure o amb 
guies especialitzats- o per 
apuntar-nos a les activitats 
que s’organitzen des de la 
Fundació Catalunya-La pe-
drera. A més, per aquest es-
tiu hi ha moltes propostes 
noves entre sortides, tallers i 
pels amants de la fotogra-
fia, agrupades en tres àmbits 
temàtics -senderisme, foto-
grafia i natura- que s’uneixen 
a altres activitats tradicio-
nals com les observacions de 
voltors, que es fan tots els 
dissabtes al matí.  
RUTA PEL CAMÍ DE LA MOIXA. 
Si optem pel senderisme, te-
nim un calendari d’excur-
sions de diferents nivells de 
dificultat i que es fan els da-
rrers diumenges de mes. 

Aquest pròxim 25 de juny 
podem conèixer la natura 
que envolta la vall amb una 
ruta pel Camí de la Moixa, un 
itinerari circular fàcil i curt 
a prop d’un dels punts pa-
noràmics més espectaculars 
de la vall: Santa Pelaia, des 
d’on podem veure el roc Ga-
lliner i el cim del Turp. El 30 
de juliol, la ruta ens portarà 
pel camí de Tarrés, una ex-
cursió  que ressegueix un tros 
del camí ral de Solsona a la 
Seu d’Urgell.  
EL CAMÍ DE L’AIGUANEIX. Men-
tre que el 20 d’agost, la pro-
posta és fer el Camí de l’Ai-
guaneix, un trajecte fàcil i cir-
cular que ens porta fins a un 
dels punts més emblemàtics 
de la Muntanya d’Alinyà: la 
surgència de l’Aiguaneix on 
trobarem una vegetació exu-
berant i d’una bellesa im-
pressionant. 

De fet, el pròxim 9 de juliol 
s’inaugura el circuit autoguiat 
de l’Aiguaneix, amb punts 
d’interès naturalístic al llarg 
del recorregut i amb cartells 
interpretatius per descobrir 
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LES CISTELLES  
A Cal Gilet i a Cal Graell, al 
nucli de la Vall del Mig, hi 
trobareu artesans cistellers. 
Fan cistelles de vimet, 
cistellons i paneres, però no 
els comercialitzen.  Si els 
voleu veure treballar, heu de 
concertar prèviament la 
visita (només de juny a 
setembre), als telèfons 973 
37 02 39 i 973 37 01 53. 

� � � 

ELS DINOSAURES  
DE COLL DE NARGÓ  
Val la pena aturar-se a Coll 
de Nargó per veure el Centre 
Paleoambiental Dinosfera, 
que us farà recular 70 milions 
d’anys, quan els Pirineus tot 
just començaven a aixecar-
se i el Pre-Pirineu era una 
zona costanera amb platges i 
deltes on vivien els 
dinosaures. Els jaciments de 
Sellent són un dels llocs del 
Pre-Pirineu més importants 
en fòssils d’aquests animals i 
a l’espai Dinosfera podrem 
veure ous i nius de dinosaure 
i conèixer com vivien.  

� � � 

LA RUTA DE SANTA FE 
Una mica més al nord 
seguint el riu Segre hi ha 
Organyà. Si voleu gaudir 
d’una excursió de poc més 
de sis quilòmetres i 
contemplar alhora una bella 
panoràmica sobre Organyà i 
la vall del Segre, és molt 
recomanable fer la pujada a 
Santa Fe (1.209 metres). Però 
si voleu tenir una altra 
perspectiva sobre la vall, la 
muntanya del Cogulló, al 
nord d’Organyà, és un lloc 
ideal per llençar-se en 
parapent. Hi ha fins a tres 
escoles de vol. 

tir-les a les xarxes socials. A 
l’estiu s’hi celebrarà el Dia 
mundial de la fotografia, i a la 
tardor, es farà un taller per 
aprendre tots els trucs i tècni-
ques per prendre les millors 
fotografies. 
SORTIDES I TALLERS DE GEO-
LOGIA. Si anem amb canalla, 
a més de les rutes de senderis-
me, a Alinyà podem gaudir de 
sortides i tallers de geologia, 
de plantes aromàtiques, so-
bre els grans arbres de la vall 
d’Alinyà, d’anellament de 
moixons, la migració dels 
ocells rapinyaires, l’observa-
ció d’isards, la recollida de bo-
lets, la fabricació de menjado-
res per a moixons, el reconei-
xement de rastres d’animals... 

El pròxim 17 d’agost, per 
exemple, podem participar 
en l’activitat Testimonis del 
temps a la Muntanya d’Alinyà 
de descoberta dels magnífics 
arbres centenaris que hi ha a 
la vall, per conèixer la seva 
història i totes les llegendes 
que amaguen.  

El 24 d’agost hi ha una pro-
posta pels qui els agraden els 
ocells: des d’un dels passos 
migratoris de la vall, el coll 
d’Ares, i amb els prismàtics, 

es podrà observar el pas de les 
aus rapinyaires que es despla-
cen cap al sud per passar l’hi-
vern. Però si encara els volem 
veure de més a prop, cada dis-
sabte podem anar a veure 
com s’alimenten al Mirador 
dels Voltors (a 1.200 metres 
d’altitud). Acompanyats d’un 
guia-tècnic de fauna podrem 
observar amb telescopis 
aquests magnífics animals, 
com s’alimenten i interactuen 
entre ells i amb altres espècies 
i com sobrevolen el mirador.  
GUARDES FORESTALS PER UN 
DIA.També hi ha la possibili-
tat de fer de guardes forestals 
per un dia, ajudant als profes-
sionals de la Vall d’Alinyà a 
alimentar els voltors. Entra-
rem amb un tècnic al punt 
d’alimentació suplementària 
i els podrem veure volant en 
cercles sobre nostre a molt 
pocs metres, preparant-se per 
aterrar.  

També podem fer una ex-
cursió fotogràfica fins a 
l’aguait dels voltors amb 4×4. 
Allà haurem d’estar en silen-
ci durant quatre hores per 
veure de ben a prop els voltors 
que s’alimenten a l’esplanada 
que hi ha just al davant nos-
tre. L’espectacle s’ho val. �

*    OCIpèdia

1.200 
metres d’altitud. Des del Mira-
dor dels Voltors podem veure 
com aquests s’alimenten.

Uns excursionistes 
observen la vall 
des del cim de la 
Muntanya 
d’Alinyà; A dalt i a 
la dreta, exemplars 
de voltors; a sota, 
un grup de 
persones observen 
menjar els voltors 
amb telescopi des 
del mirador.  
FUND. CAT-LA PEDRERA
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AGENDA 
ELABORACIÓ DE VAIXELLA 
BAS. En aquest taller no importa 
l’edat ni tenir coneixements previs, 
només cal tenir ganes de passar un 
matí junts, amb els nens, experi-
mentar amb la ceràmica i deixar 
anar la creativitat. Faràs el teu bol 
del desdejuni, la tassa de la xocola-
ta o els plats per menjar i a casa po-
dreu continuar jugant i aprenent 
junts! Dissabte 17 de juny. C/ França Xica 
30, Barcelona. 

CORONA DE FLORS 
IRENE MAGO. T’agraden els com-
plements? Apunta’t a aquest taller i 
crearàs corones amb flors preser-
vades. Es faran servir principalment 
hortènsies i roses. Anima’t i podràs 
fer la combinació que més t’agradi. 
Després podràs lluir-la en ocasions 
especials. A més a més, es conserva 
durant molt de temps i podràs fer-la 
servir anys.  Dissabte 17 de juny. C/ Fo-
ment 39, Granollers. 

LLUM D’ORIGAMI 
LAVIU. Realitzaràs una introducció 
a l’origami on aprendràs les nocions 
bàsiques del plegat de paper per 
així reconèixer plantilles, experi-
mentar i poder arribar a crear les te-
ves pròpies figures geomètriques. 
Aprendràs a construir dos originals 
llums mitjançant diferents patrons 
que podràs portar a casa i gaudir 
quan vulguis.  Dissabte 17 de juny. C/ Cu-
ba 3, Barcelona. 

APRÈN A COSIR 
MIONA FASHION LAB. En aquest 
curs t’ensenyaran a fer anar la 
màquina de cosir, a enfilar-la i a co-
sir línies rectes i corbes. I realitzaràs 
un moneder, clutch o estoig per lluir 
de vacances aquest estiu. El mate-
rial està inclòs. Aprendràs mentre 
t’acompanyes d’un deliciós berenar 
i, el més important, amb molt bona 
companyia. Dissabte 17 de juny. C/ 
Telègraf 67, Barcelona. 

MINI ANELL DE PLATA 
EL PATIO DE MI CASA I AMARILLO 
REMÓN. Has somiat mai a fer-te la 
teva pròpia bijuteria? Els comple-
ments ideals per a cada ocasió, tu 
tries! Amb aquest curs podràs fer-
te tu mateix un anell amb fil de pla-
ta. Aprendràs a calcular les mides, a 
soldar i a donar-li forma perquè 
després o apliquis als teus projec-
tes. Dilluns 19 de juny. C/ Secretari Coloma 
3, Barcelona. 

Mercat Solidari Dona Kolors. El 
pròxim 16 de juny, a partir de 
les 11 hores, Barcelona acollirà 
una nova edició del mercat 
d’estiu solidari al Museu Marí-
tim de Barcelona. Dona Kolors i 
el centre especial de treball Es-
tel Tàpia organitzen aquest es-

deveniment on podreu trobar 
productes artesanals i únics 
amb descompte. Els comple-
ments de moda i llar de Dona 
Kolors estan fets a mà per do-
nes amb risc d’exclusió social a 
Barcelona. També podràs gau-
dir de música en directe. Més in-
formació: www.donakolors.com. 

UNA CITA

Lost&Found. Vols gaudir 
aquest diumenge d’un dels 
mercats vintage i de segona 
mà de referència de Barcelona? 
Podràs trobar tot tipus de tre-
sors, des de moda fins a músi-
ca, decoració, joguines, llibres, 
còmics i molt més, a preus po-
pulars. Aquesta edició, la 19a, 
estrena nova ubicació: se cele-
bra al Moll de la Fusta! La sin-
gularitat dels venedors, l’apos-
ta per crear un lloc d’ambient 
festiu i el format de consum 
sostenible el fan un esdeveni-
ment imperdible. Més informació: 
www.lostfoundmarket.com.  

UN MERCAT

FET A MÀ

Necessitem 
Aquest tutorial és molt fàcil, 
però el resultat és bufó. No-
més necessitem paper es-
tampat, tisores, piruletes o 
Chupa Chups i adhesius di-
vertits (opcional). 

1

Comencem 
Agafem el paper estampat 
que haguem triat i retallem 
un triangle d’angle recte. Un 
cop el tinguem, dobleguem 
la punta superior fins a la ba-
se del triangle.

2

*    OCIpèdia
PLÀSTIC 
MÀGIC 
També conegut 
com shrink 
plastic, són 
unes làmines 
flexibles que, un 
cop cuites al 
forn,  
s’encongeixen i 
endureixen. És 
un material per 
fer manualitats 
conegut a 
Estats Units 
des dels anys 
70 i que fa poc 
temps que  
utilitzem.  
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Tallem 
Acabem el treball amb el 
paper estampat tallant amb 
les tisores la punxa supe-
rior de la figura. Ha de ser 
un tall petit. Finalment 
obrim l’embolcall.

Dobleguem 
Dobleguem cap amunt els 
extrems inferiors de la base 
del triangle que resten. El 
paper ha de quedar plegat 
amb forma de rombe, tal i 
com es mostra.

Girem 
Donem la volta al rombe. 
Ara agafem les puntes su-
periors i les girem, una cap a 
l’esquerra i l’altra cap a la 
dreta 180°. Ja estem aca-
bant el plegat.

6

3 4

Polim 
Rematem fent petits plecs 
als extrems, a banda i banda 
i a dalt del paper. Així ens as-
segurem que li donem forma 
de cor a la figura. Tornem a 
girar el paper.

5

Posem la piruleta 
Amb el paper desembolicat, 
situem la piruleta al mig, 
aprofitant el buit que hem 
deixat al tallar la punxa. Tor-
nem a embolicar i decorem 
amb els adhesius.   

7

PAS A PAS

EMBOLCALL  
DE PIRULETA 
Fer d’una llaminadura una sorpresa és 
molt senzill. A més, necessites poc 
material i només trigaràs cinc minuts. 
Triomfaràs a les festes infantils!  
DIANA RODRÍGUEZ 
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VINTENA 
DE LOCALS

Des de fa temps, Pla de Palau s’ha 
convertit en una cita obligada dels 
barcelonins amb els millors produc-
tes locals gràcies al Mercat Born 
Gourmet que s’organitza un cap de 
setmana al mes. Ara arriba la gran 
festa de la gastronomia popular i de 
carrer del barri, amb una nova edició 
–la quarta ja– de Born Street Food, 
que durant tot el cap de setmana 
del 16 fins al 18 de juny reunirà 
gairebé una vintena de locals del 
barri per degustar el millor de la 
gastronomia basca, mexicana i 
catalana. 

BORN STREET 
FOOD 

Proposta: El Born treu 
al carrer la seva millor 

gastronomia.   

Adreça: Pla de Palau. 

Pàgina web: 
www.varcelona-

borngourmet.com.  

NOVA 
CARTA

CHICHA LIMONÁ 

Proposta: Nous plats i 
una cocteleria més 

agosarada per aquest 
referent del Passeig de 

Sant Joan.  

Adreça: Passeig de 
Sant Joan, 80.  

Telèfon: 932 77 64 03. 

Pàgina web: 
www.chichalimo-

na.com. 

Preu mitjà: 25 euros.

BIG KOKKA

NIKKEI EN 
MAJÚSCULES 

Proposta: El germà 
gran d’una de les 

primeres barres Nikkei.  

Adreça: Passatge 
Mercantí, 1.  

Telèfon: 938  
55 23 04. 

Pàgina web: 
http://gruposantel-

mo.com/es/restauran-
tes/big-kokka. 

Preu mitjà: 25 euros.

La petita barra nikkei de Kokka amb la 
seva interessant fusió de la cuina japo-
nesa i peruana s’ha quedat petita. Així 
que ara neix Big Kokka, en un dels ra-
cons més emblemàtics del Born i amb 
Juan Olivo i Kyoko Li al capdavant 
d’una cuina que promet seguir donant 
a parlar. Als clàssics de Kokka (cebi-
ches, tiraditos, gyozas...) se sumen ara 
noves opcions en un menú en què la 

robata (barbacoa  ja-
ponesa) és protago-
nista de plats tan reco-
manables com el peix 
mantega o la cavalla 
brasejada. Entre els 

plats calents, els woks amb arròs i fi-
deus també tenen un lloc destacat, 
amb opcions com el curiós arròs verd 
amb soft shell crab, un petit cranc del 
qual es menja absolutament tot. El seu 
menú del dia entre setmana a 16 euros 
és una excel·lent excusa per apropar-
se ja mateix a descobrir aquest nou  
Big Kokka, que ha obert fa només unes 
poques setmanes. 

El seu menú del dia entre 
setmana a 16 euros és una 

excel·lent excusa  per apropar-
se a descobrir el nou Big Kokka

TASTETS
PISCO I SAKE. 
Entre les 
novetats de Big 
Kokka destaca 
també la seva 
barra de còctels, 
en les que el 
pisco peruà i el 
sake japonès són 
el maridatge 
perfecte per a la 
seva cuina 
nikkei. Val la 
pena tastar els 
diferents pisco i 
sake sours, tot i 
que aquells que 
es decantin pel 
vi també 
gaudiran amb la 
seva carta de 
vins naturals i 
biodinàmics. 
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PARADA I FONDA Per Iker Morán / La Gulateca

Aquells que necessitin una nova 
excusa per tornar per Chicha Limoná, 
un dels clàssics del Passeig de Sant 
Joan, aquí la tenen: el local, un dels 
primers a posar de moda aquest 
carrer, estrena carta i còctels. Una 
bona manera de celebrar el seu tercer 
aniversari, amb els plats de Carlos 
Ortiz Chávez (menció especial al 
salmorejo amb pop, al paté casolà, als 
rotllets de bulgur o a l’arròs) i els 
còctels signats per Carlos Bonnin. I 
atents cada dijous a la nit als seus 
esdeveniments Apaga y vámonos, ara 
a base de #CocktailandFish.  
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Una formiga amiga dels contes. Un carretó de 
contes recorre diumenge vinent el recinte del Po-
ble Espanyol de Montjuïc per al gaudi de tota la 
família. L’espectacle arrenca amb aquest carretó  
on a més de contes viu Rodoneta, una formiga que 
no sap fer-se gran. En aquest viatge pel món dels 
somnis, els espectadors coneixeran escarabats, 
vespes, aranyes, libèl·lules i altres animalons que 
acompanyen Rodoneta en les seves aventures. La 
companyia Festuc Teatre, fundada a Lleida l’any 
2003 per Ingrid Teixidó i Pere Pàmpols, s’encarre-
ga de la posada en escena de l’obra.

‘CARRETÓ  
DE CONTES’ 

Proposta: Espectacle 
de titelles.  

On: Poble Espanyol. 

Quan: Diumenge 18 de 
juny de les 12.30 a les 

13.30 hores.  

Pàgina web: 
www.poble-espa-

nyol.com. 

Preu: inclòs en 
l’entrada al recinte.

‘Don Giovanni’. La producció del director d’esce-
na Kasper Holten per a la Royal Opera House de 
Londres que ara arriba al Liceu adapta l’òpera 
clàssica de Mozart Don Giovanni, probablement, 
la peça de teatre musical més important de tots 
els temps. Don Giovanni, que en aquesta posada 
en escena té una important càrrega tecnològica 
(una plataforma mòbil gira i situa els personatges 
en les diferents localitzacions de l’obra), parla 
des de fa més de dos segles d’amor, de desig, de 
traïció, de penediment i d’engany, temàtiques 
que no han perdut en absolut la seva vigència. 

ÒPERA  
I TECNOLOGIA  

Proposta:  
Don Giovanni.  

On: Liceu (La  
Rambla, 51). 

Quan: Del 19 de juny 
fins al 2 de juliol. 

Pàgina web: 
www.liceubarcelo-

na.cat. 

Preu: de 18 a 290,25 
euros.

‘BJÖRK DIGITAL’ 

Proposta: Una 
exposició que 

permet viure una 
experiència 

sensorial amb la 
icònica artista 

islandesa.   

On: CCCB. 

Quan: del 13 de juny 
al 25 de setembre. 

Pàgina web: 
bjorkdigital.cccb.org. 

Preu: Des de 12,5€.

El Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona(CCCB) 
inaugura a partir d’aquest di-
mecres Björk Digital, una ex-
posició immersiva de reali-
tat virtual que permet viure 
en primera persona una ex-
periència sensorial, gairebé 
teatral, de connexió amb l’ar-
tista islandesa. Es tracta 
d’una mostra que ha estat co-
missariada per la mateixa 
Björk, i per tant és capaç d’en-
dinsar al públic en el seu par-
ticular univers creatiu pre-
sentant treballs digitals i de 
vídeo fruit de la seva col·labo-
ració amb alguns dels millors 
programadors i artistes vi-
suals del món.  

L’exhibició, com no podia ser 
d’una altra manera, és multi-
format: combina performan-
ce, cinema, instal·lació, vídeo 
i interacció, i inclou diverses 
peces audiovisuals produïdes 
amb l’última tecnologia en el 
camp de la realitat virtual. En-
tre el contingut estrella 
d’aquesta mostra, que podria 
marcar un abans i un després 
en les exhibicions del CCCB, 
es poden citar l’innovador vi-
deoclip Black Lake, que Björk 
va crear per encàrrec del Mu-
seu d’Art Modern de Nova 
York i que busca impactar a 
l’espectador amb imatges pa-
noràmiques i amb un tren-
cador sistema de so dissen-

yat a mida. Es va rodar a les 
muntanyes d’Islàndia sota la 
realització d’Andrew Thomas 
Huang, qui també va col·labo-
rar amb la cantant en Stone-
milker VR, que permetia as-
sistir a una representació pri-
vada de la primera cançó de 
l’àlbum de Björk Vulnicura. En 
la mostra també es podrà 
gaudir d’un recital filmat en 
una platja islandesa gràcies a 
la realitat virtual amb tecno-
logia 360º. Després del seu 
pas per Tòquio, Sidney, Mont-
real, Reykjavík, Londres i Los 
Angeles, per fi arriba a Barce-
lona, el que suposa una oca-
sió única per visitar l’exposi-
ció al nostre país. La inaugu-
ració de la mostra coincideix 
amb la participació de Björk 
aquest mateix dimecres al 
Sónar edició 2017. 

NO TAN 
PETITS

Björk, protagonista per partida doble 
al Festival Sónar i al museu CCCB
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PETITS GRANS

TINGUES 
EN COMPTE
AMB ‘BJÖRK DIGITAL’  
el CCCB inicia una línia 
de programació 
d’aquests llenguatges 
que sens dubte s’estan 
convertint en un 
prometedor nou 
llenguatge per a les 
institucions culturals  
del segle XXI. 

L’EXPERIÈNCIA DURA 
90 MINUTS i és per a 
majors de 14 anys.  És 
necessari arribar a la sala 
de l’exposició amb una 
antelació de 20 minuts. 

Por Xavier García 
Director del Servei Terapéutic 
del Cel Obert (93 311 69 05, celobert@cel-
obert.org) 

 

E
starem d’acord que escoltar 
mentides en boca dels fills ens 
desperta la ràbia. Ens costa 
tolerar-les i pensem que en un 

futur seran delinqüents, vividors o, 
fins i tot, polítics. Els adults no 
estem lliures de dir mentides. 
Mentim a la feina, als amics  i  també 
mentim als nostres fills, per evitar 
mostrar la nostra part més vulnera-
ble. Així es fa difícil exigir als nostres 
fills que no facin el mateix. Si parem 
atenció a les raons per les quals diem 
mentides, descobrirem que el que 
sentim és por. Por que descobreixin 
com som, a mostrar la nostra 
debilitat i que ens deixin d’estimar. 
Als nens els passa el mateix. Quan 
menteixen als seus referents, ho fan 
per por. La por a quedar-se sols, els 
porta a, si cal, negar l’evidència, cosa 
que  posa a prova la paciència de 
l’adult, que sol actuar amb la 
retirada d’afecte i l’expressió de la 
seva decepció, alimentant així la por 
dels infants a deixar de ser estimats. 
Aquestes pors les veiem en nens que 
han patit situacions especialment 
traumàtiques. Per exemple, els 
adoptats porten la vivència d’haver 
estat abandonats.  Sovint necessita-
ran dir allò que creuen que l’adult 
vol escoltar, amb la por profunda de 
ser abandonats una altra vegada. 
Podem caure en mostrar la nostra 
decepció, però això només fa que 
confirmar les pors que l’han portat a 
la mentida. L’infant es veurà obligat, 
en futures situacions,  a sofisticar-la, 
per no ser descobert. Només podrem 
ajudar als fills si els podem dir que  
tranquils, que no passarà res, que 
també estem al seu costat quan no 
són capaços de dir la veritat. No 
proposo passar per alt la mentida, 
però en una situació que els nostres 
fills senten que es juguen la vida, no 
és el millor moment de retreure el 
que han fet, i encara menys de donar 
explicacions lògiques sobre la 
importància de dir sempre la veritat. 
Com en totes les actuacions 
educatives, primer atendrem al que 
li està passant a l’infant i després 
parlarem del que ha fet. Només 
connectant amb l’emoció que hi ha 
darrere de cadascuna de les 
conductes podrem provocar canvis 
estables i significatius. �  

k  
QUÈ PASSA SI... 

El nostre fill diu 
mentides 
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DEL 14 AL 21 DE JUNY:  AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 14 

TEATRE 

‘EL PREU’, D’ARTHUR MILLER 

Pere Arquillué i Ramon Madaula 
protagonitzen El preu, una obra de 
teatre escrita pel dramaturg Arthur 
Miller i dirigida per Sílvia Munt. La 
història comença quan dos germans 
es retroben a les golfes de la casa 
familiar després de 16 anys sense 
parlar-se. Envoltats d’andròmines i 
records, els personatges pensaran en 
com podrien haver estat les coses si, 
en cert moment, haguessin pres 
unes altres decisions. BARCELONA. 
Teatre Goya. Carrer de Joaquín Costa, 68. Fins 
al 23 de juliol. Entrada general: 24 €. 
www.teatregoya.cat. 

DIJOUS 15 

MÚSICA 

SÓNAR 2017 

El festival de música electrònica més 
important de Catalunya celebra la 
seva 24a edició i ho fa entre dos 
recintes: Fira Montjuïc (Sónar de Dia) 
i Fira Gran Via (Sónar de Nit). 
Enguany, del 15 al 17 de juny aquests 
espais de Barcelona acolliran més de 
150 actuacions. D’entre aquestes 
destaquen les del duet francès 
Justice, que presentarà el seu últim 
disc Woman, i la del músic i 
productor d’origen xilè Nicolas Jaar. 
BARCELONA I L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT. Fira Montjuïc (Av/ de la Reina 
Maria Cristina de Barcelona) i Fira Gran Via 
(Av/ de Joan Carles I, 64 de L’Hospitalet de 
Llobregat). Del 15 al 17 de juny. Entrades: Sónar 
de Dia: 54 € Sónar de Nit: 72 €. sonar.es. 

DIVENDRES 16 

MÚSICA 

CONCERT DE SOUL  
AL CASTELL DE MONTJUÏC  

El pati d’armes del Castell de 
Montjuïc acull aquest divendres el 
concert de The Excitements. La 
banda barcelonina oferirà el seu 
repertori de soul i rhythm & blues en 
un entorn envoltat d’història. Allà, a 

part d’escoltar música, tots els 
assistents podran tastar les delícies 
culinàries de les caravanes ambu-
lants de menjar i gaudir, a la vegada, 
de les vistes nocturnes de la ciutat 
des de la Terrassa del Castell. 
BARCELONA. Castell de Montjuïc. Ctra. de 
Montjuïc, 66. Dv. 16 de juny de 20 a 00 h. 
Entrada gratuïta. ajuntament.barcelo-
na.cat/castelldemontjuic.  

DISSABTE 17 

MÚSICA 

LUAR NA LUBRE INAUGURA  
EL FESTIVAL DESFOLCA’T 
Són uns referents de la música celta i 
enguany compleixen tres dècades de 
trajectòria. El grup gallec Luar na 
Lubre actua aquest dissabte a les 
21.45 h a la plaça dels Arbres de 

Calaf, en un concert on es podrà 
escoltar el seu repertori de músiques 
d’arrels gallegues. L’acte s’inclou dins 
del festival desFOLCa’t, un esdeveni-
ment que se celebra aquest cap de 
setmana al municipi i en el qual 
actuaran una desena de grups 
tradicionals com Che Sudaka i Cor de 
Carxofa. CALAF. Diferents espais del 
municipi. 17 i 18 de juny. Alguns concerts són 
gratuïts (com el de Luar na Lubre) i en d’altres 
l’entrada val 6 €. desfolcat.cat. 

DIUMENGE 18 

TRADICIÓ 

FESTA DEL CORPUS DE SITGES  

Aquest diumenge 18 de juny se 
celebra la festa central del Corpus de 
Sitges. Durant tot el dia els carrers 
cèntrics del municipi estaran plens 
de catifes de flors elaborades amb 
clavells i altres elements naturals. 
Així, en espais com al carrer Major o 
el Cap de la Vila els visitants podran 
veure diferents exemples d’art floral 
que han creat els veïns del municipi.  
Ja a la tarda, a les 19 h, tindrà lloc la 
Missa Solemne a la Parròquia de 
Sant Bartomeu i Santa Tecla i, en 
acabar, començarà la Processó  
acompanyada pels gegants i altres 
elements de la cultura popular. 
SITGES. Carrers i places del municipi. Dg. 18 
de juny durant tot el dia. Entrada lliure. 
www.sitges.cat/html/festivitat_de_corpus. 

DILLUNS 19 

EXPOSICIÓ  

EL LLEGAT DOCUMENTAL  
DE PUIG I CADAFALCH  

L’Arxiu Municipal Contemporani  
commemora els 150 anys del 
naixement de Josep Puig i Cadafalch 
i ho fa amb una mostra que difon el 
llegat que aquesta personalitat ha 
deixat a la ciutat com a arquitecte, 
urbanista i polític. A través del títol 
Puig i Cadafalch, convertir Barcelona 
en la Brussel·les del migdia, 
l’exposició inclou plànols i documents 
escrits en què l’arquitecte plasma 
com és la seva Barcelona ideal, un 

model de ciutat que encarna 
Brussel·les. BARCELONA. Arxiu Municipal 
Contemporani. C/ del Bisbe Caçador, 4. Fins al 
28 de febrer del 2018. Entrada gratuïta. 
ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal. 

DIMARTS 20 

EXPOSICIÓ 

‘L’HOSPITAL DE NENS  
DE BARCELONA’ 

Fins al 28 de juny, el Centre Cívic Fort 
Pienc acull una exposició de 
fotografies sobre l’Hospital de Nens 
de Barcelona, tot un referent en el 
camp de la pediatria. Aquest centre, 
fundat l’any 1890, era un dispensari 
per ajudar infants desnodrits. En les 
imatges es pot veure el projecte més 
important que va impulsar, la Gota de 
Llet, un programa de tractament i 
d’higienització de la llet de vaca per 
ajudar famílies sense recursos. 
BARCELONA. Centre Cívic Fort Pienc. Plaça 
Fort Pienc, 4-5. Fins al 28 de juny. Entrada 
gratuïta. www.fortpienc.org.  

DIMECRES 21 

GASTRONOMIA 

TRES DIES DE MUSCLOS I CAVA 
ALS MERCATS DE BARCELONA 

Del 21 al 23 de juny els mercats de 
Barcelona oferiran racions gratuïtes 
de musclos del Delta de l’Ebre i 4.000 
copes de capa Segura Viudas. Ho 
faran dins del marc de Revetlles 
d’Estiu amb Musclos i Cava, una 
campanya impulsada l’any 2012 pels 
majoristes de peix i els peixaters amb 
l’objectiu de recuperar una vella 
tradició gastronòmica. Així, anterior-
ment, a molts pobles de la costa 
catalana les revetlles de Sant Joan i 
Sant Pere se celebraven amb grans 
cassoles de musclos coincidint que a 
l’estiu aquest mol·lusc està en el seu 
millor moment de sabor. BARCELONA. 
Les degustacions seran el dia 21 al Mercat del 
Ninot, el dia 22 als mercats del Clot, Horta, 
Lesseps, Sant Martí i Sants, i el dia 23 a la 
Concepció, les Corts i la Llibertat. Els tasts 
començaran a les 11.30 h. Activitat gratuïta. 
ajuntament.barcelona.cat/somdemercat.

PRESENTACIÓ DE 
LLIBRE. Presentem «No 
anem sobrats de bona 
gent» de @peremaruny, 
aquest dimecres, 14 juny, 
a Barcelona 

@LAIMPOSSIBLE_LL, 
19h. Us hi esperem!  
@brauedicions 
DIA MUNDIAL DEL 
DONANT DE SANG. 
Aquest dimecres, 14 de 

juny, arriba el Dia 
Mundial del Donant de 
Sang, #eldiaD. Veniu a 
donar sang durant tota 
la setmana, ho 
celebrarem  

@donarsang 
MADAME DE STAËL. 
14 de juny, 17 h, Sala 
Pompeu Fabra de 
l’@ateneubcn (C/ 
Canuda, 6), acte dedicat 

a Mme. de Staël amb 
motiu del bicentenari  
de la mort.  
@mmirovi 
FIRA DEL VI DE 
TARRAGONA. La Rambla 

Nova de #Tarragona 
esdevé una gran 
enoteca durant la Fira 
del Vi @DOTarragona, 
del 16 al 18 de juny 
@descobrircat

RECOMANAT  
A LES XARXES

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

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

@NEM-HI

TRANSPORT PÚBLIC 
SÒNAR 2017. DEL 15 AL 17 DE JUNY. Sónar de dia a la Fira 
Montjuïc Bus: les línies D20, H12, H16, V7, 13, 23 (dissabte 
no circula), 27, 37, 46, 50, 55, 65, 79, 91, 109, 150 i 165 (dissab-
te no circula) t’hi apropen. Durant la nit, disposes del Nit 
Bus. Metro: baixant a l’estació Espanya (L1/L3). Sónar de 
nit a la Fira Gran Via l’Hospitalet: Bus, les línies H12, 46, 65, 
79 i 125 t’hi porten. Pots consultar-ne els horaris a la secció 
de línies de bus. Durant la nit, disposes del Nit Bus. Metro: 

baixant a l’estació Fira (L9Sud). Els dijous el metro funcio-
na fins a les 24.00 h, els divendres fins a les 2.00 h i els dis-
sabtes durant tota la nit. www.sonar.es  i www.tmb.cat. 
FESTA MAJOR CIUTAT MERIDIANA.FINS AL 16 DE JUNY. 
Pots arribar als diferents espais on tenen lloc les activitats 
amb Bus: les línies 51, 62, 76, 103 (només circula els dies 
festius), 104 (només circula els dies festius) i 155 t’hi apro-
pen. Metro: baixant a les estacions Ciutat Meridianal (L11), 
Can Cuiàs (L11) i Torre Baró/Vallbona (L11).

A
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CULTURA POPULAR 

FLORS I PROCESSONS PEL CORPUS DE BARCELONA 

Del 15 al 18 de juny, amb motiu de la festivitat de Corpus, Barcelona 
acollirà diferents activitats de cultura popular. Per exemple, a l’Ajunta-
ment es podrà visitar una exposició del Seguici Popular, mentre que una 
quinzena de claustres i patis repartits per tots els districtes acolliran la 
tradició de l’ou com balla. Aquesta consisteix en un joc on ou buit va 
saltant damunt d’un brollador d’aigua envoltat de flors. Un dels espais 
més emblemàtics on es podrà veure aquesta tradició serà a l’Arxiu 
Històric de Barcelona, de dijous a dissabte de 9 a 20 h. Ja diumenge, a les 
19 h, sortirà la processó del Corpus Christi des de la plaça de l’Ajunta-
ment. BARCELONA. Actes lliures. lameva.barcelona.cat/culturapopular.
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