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NATURA 
ACCESSIBLE 
La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona facilita serveis, materials i activitats 
adaptades per a persones amb discapacitat i 
que també s’obren a la resta de la ciutadania. 
Es pot participar d’itineraris adaptats, rutes 
guiades i activitats lúdiques, entre d’altres.

Quatre portadors condueixen un excursionista en una cadira Joëlette per tal que pugui fer un cim d’un parc natural català.  JOSEP MELERO / XPN
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Gaudir del medi natural al nostre 
abast no entén de barreres físiques. 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona treballa des 
de fa uns anys per tal d’organitzar ac-
cions que facilitin l’accés a la Xarxa de 
Parcs Naturals a les persones amb al-
guna discapacitat. Aquestes activitats 
no són exclusives del col·lectiu, sinó 
que són totalment inclusives i s’obren 
a tota la ciutadania. Es pot prendre 
part d’itineraris adaptats, rutes guia-
des, activitats lúdiques i sortides esco-
lars, entre d’altres.  

Aquest programa s’impulsa amb 
recursos propis de l’Àrea així com 
mitjançant el conveni de col·labora-
ció existent entre l’Obra Social de La 
Caixa i la Diputació de Barcelona per 
al desenvolupament del Pla de ges-
tió integral per a la conservació dels 
sistemes naturals de la Xarxa de Parcs 
Naturals. Amb aquests recursos és 
possible adaptar itineraris senyalit-
zats i programes pedagògics al col·lec-
tiu de persones amb discapacitats fí-
siques i sensorials.  

La Xarxa de Parcs Naturals de la Di-
putació de Barcelona la formen el 
Parc del Castell de Montesquiu, l’Es-
pai Natural de les Guilleries-Savasso-
na, el Parc Natural del Montseny, el 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac, el Parc del Montnegre i el Co-
rredor, el Parc de la Serralada Litoral, 
el Parc de la Serralada de Marina, el 
Parc Natural de la Serra de Collsero-
la, el Parc Agrari del Baix Llobregat, 
el Parc del Garraf, el Parc d’Olèrdola i 
el Parc del Foix.  

�  ITINERARIS I RUTES  
Itineraris adaptats. En total són 7, els 
quals estan senyalitzats i són acces-
sibles per a persones amb discapaci-
tat física de mobilitat o visual. Estan 
en funcionament els següents: Itine-
rari sensorial de Can Grau al Parc del 
Garraf; Itinerari botànic de la Pleta al 
Parc del Garraf; itinerari La font del 
Frare a Santa Fe, al Parc Natural del 
Montseny; itinerari L’Obac Vell al Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac; itinerari de Can Mateu a l’Es-
pai Natura de les Guilleries-Savasso-
na; Itinerari dels jardins del castell 
de Montesquiu al Parc del Castell de 
Montesquiu i l’itinerari del camí del 
Fondal al Parc Natural de la Serra de 
Collserola.  
Rutes teatralitzades. Els espais natu-
rals escollits per aquesta experiència 
integren natura, cultura i història 

mitjançant l’expressió artística i 
simbòlica del teatre. En alguns parcs 
les rutes estan especialment adreça-
des a la participació de persones amb 
discapacitat visual i/o auditiva i de 
persones amb mobilitat reduïda.  

Actors professionals, alguns amb 
alguna discapacitat, s’encarreguen de 
tirar endavant i fer realitat la ruta que 
segueix els itineraris adaptats de la 
Casa Nova de l’Obac, al Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
(anomenada NatUra) i de la font del 
Frare, a la vall de Santa Fe, al Parc Na-
tural del Montseny (anomenada Ai-
gua). Els intèrprets apel·len a  què el 
públic faci servir els cinc sentits (vis-
ta, tacte, oïda, gust i olfacte) per tal de 
descobrir la diversitat de l‘entorn na-
tural que visiten.  
Rutes accessibles. Amb recursos adap-
tats a persones amb discapacitat vi-
sual. Els participants disposen d’una 
audioguia del recorregut a partir del 
recurs Woices i un joc de geocerca 

(geocaching) amb pistes per trobar 
«tresors» amagats. Les rutes i geoca-
ching en funcionament són les de  la 
font del frare del Montseny, la font 
de la Portella de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac, l’itinerari botànic de la Pleta, 
al Garraf, l’itinerari sensorial de Can 
Grau, al Garraf; l’itinerari del Centre 
d’Informació de Colleserola i l’itine-
rari del Castell a Montesquiu.  

�  MATERIALS ADAPTATS 
Bicicletes de mà o terceres rodes. S’ofe-
reixen als equipaments de diferents 
parcs amb un servei gratuït de préstec 
de material adaptat, que ajuden a fer 
més accessibles els espais naturals. Es 
poden demanar al mateix parc om-
plint una fitxa de préstec. I també de 
forma anticipada. Entre aquest mate-
rial hi ha bicicletes de mà (handbike), 
terceres rodes adaptables a cadires de 
rodes, cadires Joëlette, tàndems, ba-
rres direccionals, dossiers en braille 
dels itineraris adaptats i una col·lec-
ció de fitxes de flora i fauna amb sons 
i olors, també disponible en braille. El 
material juga un paper molt impor-
tant en favor d’una educació ambien-
tal inclusiva dins dels parcs naturals. 

Les rutes 
teatralitzades
inclusives estan 
pensades per  a 
tots els públics 
(adalt); A la dreta, 
de dalt a baix, 
usuaris  de 
handbikes i d’una 
cadira Joëlette  
(les persones amb 
mobilitat reduïda 
poden accedir a 
indrets que serien 
inaccessibles). 
FOTOS: JOSEP 

MELERO / XPN

Les handbikes estan pensades per a 
persones amb dificultats motrius al 
tronc inferior. Les bicicletes tàndem 
s’adrecen a persones amb discapaci-
tats visuals o invidents. Les terceres 
rodes s’adapten a les cadires de ro-
des convencionals.  

La Joëlette és un estri pensat per a 
superar desnivells importants per a 
persones amb discapacitats de mobi-
litat també importants.  Es tracta 
d’una bicicleta d’una sola roda central 
que permet, amb l’ajut de dos o més 
portadors, poder endinsar-se en llocs 
que serien del tot inaccessibles a per-
sones tetraplègiquess.  

Gràcies a aquest invent, poden pu-
jar. per exemple, fins al cim de la Mo-

la, a Sant Llorenç del Munt. Les barres 
direccionals permeten poder circular 
pel bosc a persones invidents acom-
panyades.     
Joc interactiu inclusiu. Aquest recurs 
digital està dirigit a tothom, però es-
pecialment als públics jove i familiar. 
La web proposa itineraris adaptats 
per a persones amb discapacitats de 
mobilitat. La web és www.rutesacces-
sibles.diba.cat i convida als internau-
tes a jugar a dos jocs: Els secrets dels 
parcs, per descobrir els diferents ele-
ments que hi ha als parcs (es tracta de 
buscar-los en una fotografia d’un 
bosc, on estan amagats) i L’ànima dels 
parcs, per descobrir algunes de les 
moltes activitats que es poden fer a 

7 
itineraris adaptats senyalitzats són 
accessibles per a persones amb discapacitat 
física o visual.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona posa a l’abast de tots els públics 
materials, serveis i activitats adaptats per a 
persones amb discapacitats físiques i sensorials

XARXA DE PARCS 
NATURALS

L’ESPAI NATURAL NO 
ENTÉN DE BARRERES
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la Xarxa de Parcs Naturals: reconèixer 
els ocells, conèixer la història i el pa-
trimoni dels seus espais, obtenir re-
cursos com la llenya... 

�  PROGRAMES ESCOLARS  
Pedagògics i inclusius. Són programes 
pedagògics desenvolupats per la Di-
putació de Barcelona de forma ininte-
rromput, alguns des de l’any 1984. Es 
tracta de Coneguem els nostres parcs 
i del programa escolar Viu el parc. Des 
de l’any 2007 s’adapten els recursos 
d’aquests programes a les necessitats 
de nens i nenes amb dificultats d’ac-
cessibilitat. Avui dia, qualsevol grup 
escolar que participi en algun 
d’aquests programes i compti amb al-

gun alumne amb discapacitat, pot 
participar plenament sense que 
aquest company de classe s’hagi de 
quedar a casa o a l’escola.  

Els anys 2006 i 2007 es van encarre-
gar estudis per a l’adaptació del dos 
programes escolars per a persones 
amb discapacitats i grups d’educa-
ció especial.  Segons aquests dos in-
formes, es van organitzar dos cursets 
de formació específica per a tot el per-
sonal implicat en la programació i en 
l’execució de les activitats pedagògi-
ques. El darrer curs es va repetir l’any 
2012 i va anar adreçat als responsa-
bles dels equipaments d’educació 
ambiental i d’informació al públic vi-
sitant de la Xarxa de Parcs Naturals.  

GEO RUTA 
A través d’un joc 
es pot trobar un 
tresor amagat a 
un punt de 
l’itinerari. Per a 
trobar-lo, s’han 
de resoldre un 
seguit de pistes 
fent ús del  
l’ enginy i amb el 
suport d’un 
dispositiu GPS. 
Les respostes a 
les preguntes  
portaran a 
obtenir la 
coordenada on 
es troba amagat 
el tresor. 
Algunes 
respostes es 
poden trobar al 
web de la 
Diputació de 
Barcelona i 
d’altres 
s’obtenen 
mentre es 
desplaça pel 
parc.Les pistes 
estan a la pàgina 
oficial de la 
geocerca: 
www.geocatchi
ng.com. 

* OCIpèdia

Material educatiu. S’han editat diver-
sos materials pedagògics adreçats al 
públic escolar. Alguns són específics 
dels dos programes esmentats (Cone-
guem els nostres parcs i Viu el parc) i 
d’altres poden ser emprats pel públic 
en general, escolar i visitant que ho 
demani a l’emplaçament. La Guia 
dels parcs es pot consultar en braille 
i incorpora dibuixos en relleu i macro-
caràcters. La col·lecció de contes in-

fantils de La Xarxa i el Pau es posa 
igualment a l’abast en braille.  

Les fitxes inclusives (pensades per 
que les utilitzin tota la població, tin-
gui alguna discapacitat o no)de flora i 
de fauna de la Xarxa de Parcs Naturals 
estan fetes en braille i amb macro-
caràcters i dibuixos en relleu, amb su-
ports sonors i olfactius. Els mapes tàc-
tils dels parcs porten macro caràc-
ters i relleus.   

Trobareu totes les propostes a:  

http://parcs.diba.cat/web/accessibilitat 

        @xarxadeparcs 

        facebook.com/xarxadeparcsn

+
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Fet a mà Oci creatiu

Agenda de tallers 
 
� BRUSA BACK 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

Un taller de confecció per a 
principiants, amb una mica 
d’experiència en l’ús de la 
màquina de cosir, per fer una 
brusa amb un escot de vertigen. El 
berenar està inclòs. On? Costuretas 

Social Club.  Carrer Verdi número 81 de 

Barcelona; Quan? 10 de juliol a les 17 hores. 

www.costuretas.com.  

� MIQUEL BARCELÓ 

MIQUEL BARCELÓ 

La pintura és la protagonista 
d’aquest taller infantil per 
aprendre, a més de l’obra de 
l’artista, a experimentar amb els 
colors i diferents maneres 
d’aplicar-los. On? Cadàver Exquisit 

(carrer Santa Clotilde, 6 de Barcelona); Quan? 

11 de juliol a les 10 hores. www.cadaverexqui-

sit.com. 

� ESPARDENYES 

LIANA TALLERS 

Es parteix des de zero per crear 
aquest calçat tan estiuenc 
personalitzat al màxim. Per això, 
fins i tot es pot portar la roba de 
casa. On? Liana Tallers (carrer Perpetuo 

Socorro 10, baixos (Poble Sec) Sitges); Quan? 

11 de juliol a les 17h. www.lianatallers.com. 

� SAMARRETA RECICLADA 

ROSA CRAFTS 

Aina Oset és l’encarregada 
d’impartir aquest taller de 
reciclatge que permetrà transfor-
mar una vella samarreta i perso-
nalitzar-la mitjançant una barreja 
de tècniques. On? Rosas Crafts (carrer 

Lluís el Piadós, 5 de Barcelona) Quan? 15 de 

juliol a les 17 hores. www.rosascrafts.com. 

� TRANSFERÈNCIA D’IMATGES 

CREA, DECORA, RECICLA 
Un taller per aprendre la tècnica de 
transferir imatges de paper al 
damunt de diferents superfícies 
com fusta, roba o objectes pintats 
en chalk paint. On? Mercantic (avinguda 

Rius i Taulet, 120 de Sant Cugat del Vallès); 

Quan? 11 de juliol a les 10.30 hores. 

www.creadecorarecicla.com. 

� LLETRA DE FUSTA 

ECTA-3 

Amb pintures acríliques, chalk 
paint i papers de scrapbooking es 
pot decorar una lletra gran de 
fusta, ideal per a vestir qualsevol 
racó de casa. On? Ecta-3 (carrer Doctor 

Trueta, 23-25 de Castelldefels); Quan? 9 de 

juliol a les 10.30 hores. www.ecta-3.com. 

� MIXED MEDIA 

100X100 MANUALITATS 

Mireia Carbonell ensenyarà a 
crear un àlbum des d’un full en 
blanc amb tècniques de resistèn-
cia i utilitzant nous colors distress. 
On? 100x100 Manualitats (Gran Via de Carles 

III, 65 de Barcelona) Quan? 10 de juliol a les 16 

hores. www.100x100manualidades.es.

1Preparem la base. De la part 
recta d’una ampolla de plàstic 

retallem una tira d’uns 1,5 cm 
d’ample i de llarg la mida que 
necessitem. Després l’assequem 
totalment.

2Decorem amb ‘washi tape’.  
De la part recta d’una ampolla 

de plàstic retallem una tira d’uns 
1,5 cm d’ample i de llarg la mida 
que necessitem. Després 
l’assequem totalment.

4Preparem la tanca. Amb les 
tisores arrodonim els extrems i 

amb la perforadora o la part 
punxeguda de les tisores fem un 
forat a cada extrem i hi passem 
baker twine o cordill. 

PAS A PAS 

La mar de Washi Tapes (www.lamardewashitapes.es) ens mostra com crear unes polseres amb washi tapes i una ampolla de plàstic. També ens cal 
baker twine o un cordill, tisores i una perforadora. MENTA VENTURA

Mercat d’scrap  
de segona mà.  
Les botigues 
Scraphouse de 
Barcelona (carrer 
Notariat), Reus i 
Puigcerdà, a més de 
Vitòria, organitzen la 
quarta edició de la 
fira second hand 
d’scrapbooking a 
partir d’aquest 
divendres i fins al 18 
de juliol. Aquesta 

iniciativa, procedent 
dels Estats Units, té 
com a objectiu que 
els aficionats a 
aquest treball manual 
puguin desprendre’s 
d’aquells materials 
que ja no fan servir i, 
a canvi, amb els 

diners aconseguits 
de la venda dels 
productes que tenien 
per casa, n’adquirei-
xin de nous, com 
papers, segells o 
diferents tipus 
d’eines. 
www.scraphouse.es.

UNA FIRA

* OCIpèdia

‘MUG CAKES’  
Els pastissos dins 
d’una tassa són la 
darrera tendència 
de pastisseria 
creativa, 
provinent dels 
Estats Units. Per 
a fer-los, a més 
dels ingredients, 
només es 
necessita la 
tassa, una 
cullera, una 
forquilla i un 
microones, on es 
couen, la majoria 
de les vegades, 
en menys de cinc 
minuts.

Amigurumis de 
Yan Schenkel. La 
famosa dissenya-
dora argentina de 
personatges de 
ganxet, com la 
guineu Lucas o la 
gavina Alberto, ha 
tret al mercat el 
llibre El mundo de 
Pica Pau (editorial 
Monoblock) que 
ha arribat a 
Catalunya de la 

mà de Duduá 
(http://duduadu-
dua.blogs-
pot.com) on es 
pot adquirir. 
Comparteix 22 
patrons originals 
dels seus 
amigurumis més 
coneguts i 25 
tècniques per a 
teixits tridimen-
sionals explicats 
pas a pas en 250 
fotografies. Hi ha 
treballs que 
s’adrecen tant a 
principiants com 
d’altres només 
per a mans 
expertes.www.el-

mundodepicapau.com. 

UN LLIBRE

PAS A PAS

3Rematem el ‘washi tape’ per 
darrere. Desenganxem el washi 

tape de la taula i l’anem fixant per 
la part interior de la polsera. Si és 
massa llarg, el tallem perquè no 
sobresurti,

POLSERA INFANTIL  
AMB ‘WASHI TAPE’   
L’estiu és un moment ideal per fer treballs manuals amb els 
més petits. Per això us proposem un tutorial per passar una 
bona estona de vacances.
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XAVIER GARCIA  
Director del Servei Terapèu-
tic de Cel Obert ( 93 311 69 
05, celobert@cel-obert.com) 

SI ES FA SOVINT 
EL NEN PETIT 
Les conductes que presenta un 
infant i que responen a etapes 
anteriors a la que li correspondria per 
la seva edat cronològica, s’anomenen 
regressions. Les regressions són 
l’expressió del nen o la nena, referent 
a què alguna cosa de les etapes 
anteriors, que no s’ha superat 
adequadament. Aquestes conductes 
ens permeten esbrinar en quin 
moment evolutiu es troben els 
nostres fills. Si un infant fa conductes 
de nadó, segurament ens està 
expressant una necessitat que no va 
ser coberta, i està al nostre abast 
poder ajudar-lo a superar-la, o bé 
deixar-la sense resposta, la qual cosa 
provocarà de ben segur, probable-
ment a l’adolescència, una expressió 
d’aquest nadó no atès, que expres-
sant-se amb un cos de 15 anys, farà 
molt de respecte. És per això que 
acompanyar als nostres fills en les 
seves conductes regressives, és  
l’única oportunitat que tenim 
d’ajudar-los a créixer i anar curant 
totes les ferides que van patir en 
etapes anteriors. Atendre les 
regressions i rebre a aquest nadó que 
hi ha dins dels nostres fills i que vol 

expressar-se, no 
té a veure amb 
no marcar els 
límits de 
comportament 
que considerem 
necessaris. Quan 
acompanyem a 
dormir als 
nostres fills, o bé 

els hi ajudem a vestir, perquè veiem 
que, d’alguna manera ens ho estan 
demanant, malgrat que ja ho saben 
fer tot sols, estem connectant amb 
ells, amb la seva necessitat de tornar-
se a sentir petits i tornar a experi-
mentar un procés de maternatge que 
segurament va quedar en algun 
aspecte incomplet. Els nens passaran 
per aquest procés d’una manera 
ràpida, però necessiten saber que 
estem disposats a cobrir allò que va 
quedant pendent, que aquest nen 
petit que senten dins i que demana 
sortir, té el permís de fer-ho, i que els 
pares estan encantats de rebre’l i 
d’acompanyar-lo. La nostra necessi-
tat que els fills vagin tancant etapes, 
ens porta sovint a exigir-los que facin 
les coses que els hi correspon per 
edat, comparant-los amb infants de 
la seva edat. De vegades perdem de 
vista el que els nostres fills ens estan 
dient, de la manera que poden, i 
sempre amb claredat si estem atents 
a escoltar-los. No hi ha cap nen gran, 
que vulgui mostrar-se com a més 
petit del que és. Si es manté l’actitud 
en el temps, haurem d’estar atents a 
aquesta necessitat de maternatge no 
cobert i que pot dificultar el desenvo-
lupament dels nostres fills. 

Què passa si...

NO ES TRACTA 
D’EXIGIR QUE 
SIGUIN EL QUE 
ESPEREM 
D’ELLS, SI NÓ 
D’ACCEPTAR-
LOS I AJUDAR-
LOS A CRÉIXER 

@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Festival Fantosfreak a Cerdanyola. La cita 
d’enguany ha designat 48 curtmetratges que 
optaran als cinc premis. Aquesta edició del festival 
ha triplicat el nom de curts rebuts respecte a la de 
l’any passat. En total, han estat més de 1.130 
productes audiovisuals els rebuts i els organitza-
dors asseguren que la qualitat també ha millorat. 
Pel seu director, Rafa Dengrà, la propera cita 
suposa la consolidació definitiva d’un festival únic 
a Espanya per la seva temàtica.

Festival únic  
a Espanya per 

la temàtica 

Proposta: festival de curt-

metratges de temàtica 

fantàstica, terror i freak. 

Quan? A partir de dilluns 13 

de juliol a les 21.30 hores 

fins al divendres 17 de juliol.  

On? Parc del Turonet.  

Web: http://www.fantos-

freak.com/

Setmana d’Artesania. L’actuació del Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya apropa 
diferents activitats arreu del territori i el Saló The 
CraftRoom a El Born Centre Cultural és una d’elles. 
Hi haurà espais de venda directa de productes 
artesans, exposicions, així com lliuraments de 
premis i diplomes. A més, Japó presentarà els seus 
treballs i tècniques artesanes com a país convidat. 
The CraftRoom vol convertir-se en una referència 
de caràcter obligat de l’artesania catalana.

The CraftRoom 
al Born Centre 

Cultural 

Proposta: Saló sobre l’arte-

sania catalana i, enguany, 

japonesa. 

Quan? Els dies 10, 11 i 12 de 

juliol de 10.00 a 21.00 hores. 

On? El Born Centre Cultu-

ral. www.elborncentrecul-

tural.barcelona.cat. 

Entrada gratuïta.

Espectacle 
sobre la 

feminitat 

Proposta: un muntatge, 

protagonitzat majoritària-

ment per dones, que gira 

al voltant de la feminitat. 

Quan? Fins al 23 d’agost. 

On? Parc temàtic PortA-

ventura. www.portaven-

tura.es. 

Web de la companyia: 

w w w . c i r q u e d u s o -

leil.com.

Amaluna triomfa a Tarrago-
na. El Cirque du Soleil fa una 
setmana que presenta el seu 
nou espectacle a PortAventu-
ra, coincidint amb el 20è 
aniversari del parc temàtic. 
Fins al 23 d’agost, el públic 
podrà gaudir d’una cinquan-
tena d’artistes, majoritària-
ment dones, de 13 nacionali-
tats diferents que li farà 
viure una història centrada 
en la feminitat i l’amor. Es 
tracta d’un espectacle molt 
acurat de dues hores de 
durada amb números de 
primer nivell d’acrobàcia, 
dansa o pallassos, tot plegat 
acompanyat de música en 
directe produïda per la 

mateixa companyia 
canadenca. Franck Hansel-
mann, company i mànager 
de l’espectacle, va explicar 
que tot plegat va sorgir de la 
voluntat de fer un tribut a la 
dona, després d’adonar-se 
que en molts muntatges de 
la companyia els artistes 
eren, en la seva majoria, 
homes. El fil conductor, va 
detallar, s’inspira en La 
tempesta de Shakespeare, 
però també hi ha elements 
de Romeu i Julieta, així com 
elements de la mitologia 
nòrdica o grega. 
Per la seva part, el director 
general de PortAventura, 
Luis Herault, va qualificar la 

seva unió  amb el Cirque du 
Soleil de molt natural. «Ens 
volem diferenciar per tindre 
un resort amb el millor 
entreteniment», va assegu-
rar, «i pensem que Cirque du 
Soleil, que és una marca 
mundial reconeguda, ens 
aporta moltíssim en aquesta 
direcció». A més, Herault va 
afirmar voler superar els 
100.000 espectadors de 
l’estiu passat, i va calcular 
que es podrien arribar a 
assolir els 130.000. 
Pel que fa a la gira, Amaluna 
acaba de passar per Madrid, 
i durant el temps que estarà 
a Tarragona se’n faran 75 
representacions en total. La 
propera parada serà a 
Brussel·les a partir del 
setembre. PortAventura i el 
Cirque du Soleil van tancar al 
desembre un acord pel qual 
la companyia canadenca 
actuarà al parc fins a 2020.

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN GRANS

El Cirque du Soleil actua a 
PortAventura amb ‘Amaluna’ 
i triomfa en la seva estrena

Tingues en compte

� ‘VAREKAI’. A partir del 
primer dia de l’any de 
2016, el Cirque du Soleil 
actuarà a Barcelona amb 
Varekai, la representació 
d’un bosc de fantasia 
habitat per criatures 
encantades. Ja es troba 
disponible la reserva 
d’entrades. Palau Sant Jordi. 

Passeig Olímpic, 5-7. De l’1 de gener 

de 2016 fins al dia 10. Preu: de 32 a 

79 euros. www.cirquedusoleil.com. 

� ‘KOOZA’. Va ser 
l’espectacle d’èxit del 
Cirque du Soleil a 
PortAventura l’any 
passat. El muntatge  
continua de gira als 
Estats Units aquest estiu  
i explica la història 
d’Innocent, un solitari 
malenconiós que busca  
el seu lloc al món.
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8 DE JULIOL/15 DE JULIOL: ACTIVITATS
DIMECRES 8 
FESTIVAL 

POESIA I + 

El certamen es trasllada el 8 de 
juliol als Jardins de Can Caralt amb 
una proposta a càrrec d’Alvar Roda, 
un projecte musical a partir de 
textos de poetes catalans com Pere 
Quart, Joan Brossa, Joan Vinyoli o 
Narcís Comadira. SANT VICENÇ DE 

MONTALT.  

Més informació a www.svmontalt.cat i 

www.poesiaimes.cat. 

 
DIJOUS 9 
CINEMA 

CURTS DE NOUS DIRECTORS 

La quarta edició de Preview, el 
Festival de Curtmetratges de Nous 
Directors, acull la participació de 
més de 200 curtmetratges. La cita 
amb el cinema en curt és fins al 23 
de juliol al Centre Espai Cultural del 
Prat de Llobregat. El certamen 
també actua com un aparador per 
donar a conèixer les noves 
tendències en aquest gènere, tant 
per als amants dels documentals 
com per a públic general. Preview 
compta amb el suport de 
l’Acadèmia del Cinema Català i els 
dies 9,16 i 23 de juliol oferirà sis 
projeccions diàries i es convidarà 
als assistents a una petita presenta-
ció de les propostes a l’inici de cada 
sessió. EL PRAT DE LLOBREGAT. Centre 

Espai Cultural del Prat. Fins al 23 de juliol. 

Entrada gratuïta. Més informació: www.pre-

view.cat. 

DIVENDRES 10 
MÚSICA 

TROBADA D’ACORDIONISTES  

Diferents espais de Maçaners i Saldes 
apleguen les actuacions de la 31a 
Trobada d’acordionistes d’arrel 
tradicional. El vespre del dia 10 de 
juliol, un escenari obert permet que 
tot aquell que toqui un instrument 
pugui portar-lo per oferir la seva 
música folk. MAÇANERS. Diferents espais. Dia 

10 de juliol. A partir de les 22.00 hores. Entrada 

lliure. www.trobadamassanes.com.  

 
DISSABTE  11 
MUSEU 

EL SEXE EN TEMPS DE ROMA 

El Museu d’Arqueologia de Catalun-
ya (MAC) a Empúries organitza 
dissabte 11 de juliol una visita 
teatralitzada al marc de l’exposició 
El sexe a l’època romana. L’activitat 
porta per nom Lucilla. Una meuca 
romana i està recomanada als 
majors de 16 anys. Divendres dia 10 
de juliol  s’imparteix la conferència 
Arte y erotismo en el mundo clásico 
(19.00 hores). EMPÚRIES. Museu MAC. 

www.mac.cat. 

 
DIUMENGE 12 
FESTIVAL 

DEL ROMÀNIC I DELS CASTELLS 
DE FRONTERA 

El Castell de Mur, el Castell de Llordà i 
l’església de Covet esdevenen les seus 
de l’11è Festival del Romànic i dels 

Castells de Frontera. El cicle sintetitza 
la diversitat cultural, històrica, 
musical i natural de la comarca 
fronterera del Pallars Jussà. ISONA I 

CONCA DELLÀ. Del 12 de juliol fins al 2 d’agost. A 

les 19.00 h. Preu: 5 euros. www.pallarsjussa.cat. 

 
DILLUNS  13 
TRADICIÓ 

25È ANIVERSARI DEL  
RUC DE LA GRANADA 

En el marc de la Festa Major de La 
Granada, Baixada del Ruc Infantil, 
Cercavila i xocolatada per a tothom. 
LA GRANADA. Plaça de l’Església. Dia 13 de juliol. 

A les 17.30 hores. www.lagranada.com/elruc. 

 
DIMARTS 14 
CONCERT 

CICLE ‘MÚSIQUES  
DE LA MEDITERRÀNIA’ 

Actuació de Nights in Tunisia al 
Convent del Carme de Valls, un 
projecte que reuneix música i cant 
àrab amb jazz actual. VALLS. Convent del 

Carme. Dia 14 de  juliol (21 h). www.auditori.cat. 

 
DIMECRES 15 
FESTIVAL 

DE MÚSICA PAU CASALS 

L’Auditori Pau Casals del Vendrell rep  
l’actuació De Catalunya al món, a 
càrrec de l’Orquestra Camera 
Musicae, i dins del 35è Festival de 
Música Pau Casals. EL VENDRELL. Auditori 

Pau Casals. Dia 15 de juliol. A les 22.00 h. Preu: 20 

euros. www.auditoripaucasals.net.

� TORNEIG D’ESCACS 
OBERT @@Bcn_SantMarti: 
Dilluns 13 de juliol 
comença el XVII Torneig 
d’Escacs Obert 
Internacional Sant Martí 

2015. BARCELONA. Dia 13 de 

juliol. www.bcn.cat. 

� MOSTRA FIRE  
@MoritzBarcelona: 
AGENDA: Fins al 12 de 
juliol, @mostraFire! La 

Mostra Internacional de 
Cinema Gai i Lesbià. 
http://www.lambda.cat/ 
cinema. BARCELONA. Fins al 12 

de juliol. Més informació al web 

www.mostrafire.com.  

� FESTIVAL CRUÏLLA 
@claranarvion: Oju, el 
@cruillabcn convida a 
tothom que tingui entrada 
al concert inaugural: 
Asian Dub Foundation el 

dijous 9 de juliol les 
21.00h. Visca! BARCELONA. 

Dia 9 de juliol. Parc del Fòrum. A les 

21.00 hores. Més informanció: 

www.cruillabarcelona.com.  

� CINEMA A LES CORTS 

@BCN_LesCorts: Cinema 
al @CCLesCorts ‘Carmina 
o revienta’ 8 juliol a les 
17.00 hores. BARCELONA.  

Calle Dolors Masferrer I Bosch, 33 -

35. http://ccivics.bcn.cat/lescorts.

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT  
PÚBLIC 
 

� CONCERT DE SLASH. Sant Jordi Club. 
Dimecres 8 de juliol a les 18.00 hores. 
Línia de bus 150 (Pl. Espanya-Castell 
de Montjuïc), que es reforça. També en  
metro, baixant a l’estació Paral·lel 
(L2/L3) i enllaçant amb el funicular de 
Montjuïc. A la sortida del concert, 
servei especial d’autobusos entre el 
recinte i Plaça de Espanya. Més detalls 
a www.tmb.cat. 

AFECTACIONS A L’ESPAI 
PÚBLIC 
 

� OBRES. BP-1432 a l’Ametlla del Vallès. 
Calçada restringida. Desviaments  
a la via BP-1432 entre els quilòmetres 
29,50 i 30,10 en ambdós sentits, a 
l’Ametlla del Vallès.  
BV-5001 a Montcada i Reixac. Treballs de 
manteniment, amb calçada restringida 
a la carretera BV-5001 al quilòmetre 
7,30  en ambdós sentits de la marxa,  
a Montcada i Reixac.

MÚSICA 

SLASH, UN MAG A LA GUITARRA 

El mític guitarrista i compositor Slash (al centre de la imatge), el vocalista 
Myles Kennedy (Alter Bridge) i els músics Brent Fiz a la bateria i Todd 
Kerns  al  baix presenten el nou disc conjunt World On Fire a Catalunya 
amb una actuació avui dimecres 8 de juliol al Sant Jordi Club de Barcelona. 
Aquest és el segon àlbum de Slash al costat de Myles Kennedy & The 
Conspirators i el tercer treball de Slash en solitari després d’abandonar els 
grups Velvet Revolver i Guns n’Roses. Slash ha venut més de 100 milions de 
còpies dels seus discos, ha recollit un premi Grammy i és part del Rock and 
Roll Hall of Fame. BARCELONA. Sant Jordi Club. Pg Olímpic, 5-7. Dia 8 de juliol. A partir de les 

18.00 hores. Preu: 48,40 euros. www.ticketmaster.es.

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 Laura R. Medina (disseny), Puri  Caro i 
Daniel López (agenda i redacció), Menta Ventura (Fet a Mà) i Xavier Pons 
(distribució).
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