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EL TERROR
DOMINA
SITGES
El Festival Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya s’inaugura
divendres 9 d’octubre amb la cinta La
Bruja. Es projectaran 169 llargmetratges,
a més de curts i documentals, i es
premiarà al director Oliver Stone.

La cinta Le tout noveau testament del realitzador belga Jaco van Dormael presenta a la secció Oficial a Competició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges 2015.

FOTO: FESTIVAL DE SITGES
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En ruta

Comarques

GUIA D’ ESCENARIS
NATURALS PER A
L’EDUCACIÓ AMBIENTAL
XARXA DE PARCS
NATURALS DIPUTACIÓ
DE BARCELONA

El respecte i coneixement de la diversitat biològica
del nostre entorn més immediat s’impulsa des dels
parcs naturals de la província de Barcelona, amb
equipaments i activitats pedagògiques per a tothom

P. CARO
ocicat@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Els parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona contenten una gran
diversitat biològica a preservar i són pulmons verds del coneixement i de riquesa
patrimonial i cultural. Fa prop de 40 anys
que la Diputació de Barcelona va configurant tot un seguit d’equipaments i programes d’Educació Ambiental, inicialment adreçats al públic escolar, però que
avui dia estan a l’abast de tothom. Des
d’aquests miradors privilegiats a la natura, petits i grans poden participar d’una
rica xarxa pedagògica que apropa als visitants conceptes cabdals per a la supervivència dels nostres ecosistemes com
són la biodiversitat i el desenvolupament
sostenible.
La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb
els consorcis i la Diputació de Girona en el
cas del Parc Natural del Montseny, ofereixen una nodrida varietat d’equipaments: des d’escoles de natura a museus,
centres d’informació, albergs, itineraris
guiats, rutes de descoberta, audiovisuals
o centres de documentació. Així com una
completa llista d’activitats i de programes
educatius com Coneguem els nostres parcs
o el programa cultural Viu el parc, el Cercle de Voluntaris dels Parcs o El Montseny
a l’escola. Tots ells estan gestionats per la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals.

 PROGRAMES EDUCATIUS I CULTURALS

‘CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS’
 El degà. És el programa més antic d’Edu-

cació Ambiental a Catalunya. Dóna conèixer els espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona a les escoles de la província, a alumnes de sisè curs de primària.
És un programa gratuït i inclusiu.
‘VIU EL PARC’
 Lúdicocultural. Consisteix en un seguit

d’activitats plàstiques, escèniques, musicals, literàries i de difusió i descoberta del
patrimoni natural i cultural que tenen lloc
als 10 parcs de la xarxa i els seus municipis. És obert a tothom i gratuït per als participants (www.diba.cat/viuelparc).
CERCLE DE VOLUNTARIS
 Participació i sensibilització ambiental. Està

obert a tots els amants de la natura i compromesos amb la preservació dels espais
naturals i el medi ambient. Es promou i gestiona la participació dels voluntaris en la
conservació, manteniment i difusió
d’aquest patrimoni. En poden formar part
del programa i fer-se voluntaris persones
d’entre 18 i 70 anys. S’organitzen unes 15
actuacions a l’any, en dissabte o diumenge,
en coordinació amb equips gestors
(www.voluntarisparcs.diba.cat).
‘EL MONTSENY A L’ESCOLA’
 Per a alumnes de primària dels municipis
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La Xarxa de Parcs Naturals diposa de diferents equipaments d’educació
ambiental que organitzen activitats tant per a grups escolars com per a grups
d’amics o familiars, com les que es fan a l’Alberg de joventut Casa Nova de Sant
Miquel, al Montseny (a dalt a l’esquerra); el programa El curs al parc al CEA Can
Coll, de Collserola (a sobre); o el programa Coneguem els nostres parcs, en
aquest cas, a Sant Llorenç del Munt i l’Obac (a sota).
FOTOS: ARXIU XPN, ARXIU PARC DE COLLSEROLA, JOSEP MELERO

ANELLAMENT
D’OCELLS
Tècnica
emprada en
l’estudi de les
aus salvatges
mitjançant la
qual s’afegeix a
les potes o ales
de l’animal una
etiqueta de
metall o plàstic
de petites
dimensions,
amb un codi
numéric.
D’aquesta
manera es
poden analitzar
les migracions,
mortalitat,
longevitat,
territorialitat o
comportament
alimentari per
part dels
ornitòlegs. El
dissabte 17
d’octubre, a les
10 i a 11 hores,
es farà una
activitat
divulgativa i
gratuïta per
explicar
aquesta
pràctica
científica al
Parc del Foix
(Telèfon: 977
670 169).


‘SKETCHCRAWL’. Es
coneixen com a
maratons de
dibuix i es
practiquen a tot
el planeta.
Dissabte 7 de
novembre, el Parc
del Castell de
Montesquiu
organitza la
trobada
Passegem i
dibuixem! per
inspirar-se amb
els entorns i
l’interior del
castell. Hi
col·laborarà el
grup de
SketchCrawl de la
Vall del Ges i Orís
(de 10.00 a 13.00
hores; Gratis;
http://turisme.ge
sbisaura.cat).

GAUDIR I APRENDRE DEL PAISATGE
Els parcs naturals de la província de Barcelona són espais pedagògics per a milers
de visitants que poden fer ús d’aquests espais i dels seus equipaments, serveis i
activitats organitzades, mentre gaudeixen del paisatge de la mà de guies experts.

SERRALADA
LITORAL  15 de

SERRALADA
DE MARINA 

novembre; ‘A cor
obert’. Una
jornada per
estudiar les
interioritats
geològiques del
Parc de la
Serralada Litoral
(10 hores;
Lloc:Ajuntament
de Santa Maria de
Martorelles; Preu:
3 euros adults, 2
euros menors de 6
a 12 anys, gratis
menors de 6 anys;
Tel: 937 540 024).

14 de novembre;
Passejada
nocturna en una
sortida pel torrent
de l’Amigó, on es
poden observar
salamandres, tòtis i
gripaus corredors.
Si plou cal portar
impermeable
perquè l’activitat
no s’anul·la (De 21
a 23.30 h; Lloc:
Torrent de l’Amigó
de Badalona;
Inscripció: 933 956
336).

del Parc Natural del Montseny. Es vol apropar
el Montseny a la població local, i sobretot
als més petits. Hi participen els centres educatius i d’educació ambiental del parc.
 ACTIVITATS A LA XARXA DE PARCS

‘SOPANT AMB ESTELS’
 Dissabte 10 d’octubre al Parc Natural del
Montseny. Taller d’iniciació a l’observació as-

tronòmica i en l’ús de diferents tipus de telescopis. S’aprendrà a identificar les principals constel·lacions i a orientar-se amb
mapes astronòmics. Cal portar roba d’abric
i telescopi, binocles i llanterna de llum vermella si es tenen (De 18 a 22 h; Lloc: Alberg
Casanova de Sant Miquel d’Aiguafreda;
Preu: 29 euros adults i 14 euros nens, sopar
inclòs; www.casanovadesantmiquel.com).
OBSERVACIÓ D’AUS MIGRATÒRIES
 Divendres 16 d’octubre al Parc del Garraf.

Es farà un seguiment de les migracions
d’ocells que sobrevolen la costa del Garraf en direcció cap a l’Àfrica. Guardes i
col·laboradors del parc ajudaran a que els
participants puguin identificar les diferents
espècies (De 10 a 16 hores; Lloc: Mirador
de Canòpolis, carretera del Ratpenat a Plana Novella, quilòmetre 3; Gratis; Telèfons:
935 971 819 i 648 685 346.
TALLER DE BOLETS, OCI I NEGOCI
 Dissabte 17 d’octubre al Parc del Castell de
Montesquiu. Amb tres sessions, dues a l’au-

la i una tercera al camp. El taller va a càrrec
de Jordi Baucells, biòleg, enginyer tècnic
agrícola i naturalista que explicarà la biologia i el reconeixement dels bolets (De 9 a
13.30 hores; Lloc: castell de Montesquiu;
Preu: 9 euros; Telèfon: 938 592 226).
‘NATURA, UN VIATGE PELS SENTITS’
 Dissabte 24 d’octubre al Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Ruta teatralit-

zada inclusiva al llarg de l’itinerari adaptat de la Casa Nova de l’Obac fins l’Obac
vell. Hi participen dos actors i un educador
ambiental que integra els assistents a l’entorn i els hi fa emprar els cinc sentits (De
10.20 a 12 hores i de 12 a 13.30 hores; Lloc:
Casanova de l’Obac, al quilòmetre 10 de
la B122, la carretera de Terassa a Rellinars;
Gratis; www.cimaprojectes.com).
EL PARC DE VALLVIDRERA
 Diumenge 11 d’octubre al Parc Natural de la

PARC DEL FOIX 
10 d’octubre;
Observació de
Migracions.
Aquesta activitat
està restringida
als voluntaris que
han construït els
refugis per a
xots(De les 16 a les
19 hores; Lloc:
Turó de les Tres
Partions de
Castellet i la
Gornal; Telèfon:
977 670 169; Més
informació al
correu electrònic
p.foix@diba.cat).

PARC DEL
GARRAF  11
d’octubre; La cova
Negra. Possibilitat
de descobrir
l’interior del massís
del Garraf amb un
itinerari que
transcorre fins a les
entranyes de la cova
Negra, d’uns 25
metres de llargada
(11 a 14 hores; Lloc:
Granja Escola Can
Pere de la Plana de
Sant Pere de Ribes;
Preu: 3 euros adults
i 2 euros nens; 938
960 827).

Serra de Collserola. Ruta per descobrir els

edificis singulars dels voltants del Centre
d’Informació del parc, fent una ruta arquitectònica des del gòtic als estils més contemporanis. L’activitat, El Parc de Vallvidrera, un entorn ric en patrimoni construït, la
porten a terme guies del parc (De les 10 a les
13 hores; Gratis; Places limitades; Inscripció prèvia al tel: 932 803 552).
‘UNA MUNTANYA D’HISTÒRIES’
 Dissabte 17 d’octubre al Parc d’Olèrdola. De

la mà d’aquesta activitat es poden conèixer els paisatge i elements patrimonials del
Parc d’Olèrdola (11 hores; Lloc: Conjunt
Històric d’Olèrdola; Preu: 4,90 euros adults
i 2,50 euros infants de 5 a 12 anys, menors
de 5 anys gratis; www.viapenedes.com).
RUTA DE L’AERÒDROM VILATORTA
 Diumenge 25 d’octubre a l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona. Per les restes de

l’antic camp d’aviació, nascut el 1938, amb
13 refugis, un hangar i un polvorí (09.30 hores; Lloc: Centre d’Informació; Preu: 3 euros; www.vilatorta.cat).
 UNA EXPOSICIÓ

‘CAMINS DE NATURA. ITINERARIS VITALS’
 Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107; Gratuïta; Fins al 31 de gener del 2016). Es com-

pleixen quatre dècades de l’inici del primer
itinerari de natura, que va tenir lloc al bosc
de Santiga de Barberà del Vallès. També fa
30 anys de la fundació de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA).
D’ambdues efemèrides es fa ressó
mitjançant una exposició, Camins de natura. Itineraris vitals, el Palau Robert de Barcelona, que la posa a l’abast dels visitants
de manera gratuïta fins al pròxim 31 de gener. La mostra fa un recorregut per tota
l’experiència acumulada en itineraris de
natura i pel paper que l’Educació Ambiental té tant en la societat actual com en la futura. S’organitzen 25 excursions gratuïtes a
diferents indrets de Catalunya guiades per
educadors ambientals. Informeu-vos a
www.caminsdenatura.cat.

+

Trobareu totes les propostes a:

http://parcs.diba.cat/web/educacio-ambiental/

@xarxadeparcs
xarxadeparcsn
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Oci creatiu

PAS A PAS
Com crear una diadema amb flors ideal pels grans esdeveniments i, el més important, original. Ens ho explica Secretos de Alcoba
(Balmes nº 9, 1er 1a de Barcelona;www.secretosdealcoba.com) un atelier expert en fer lligadures per al cap a mida. DIANA RODRÍGUEZ

*

SOLIDARITAT

OCIpèdia

1

Què necessitem.
Hem de comptar amb una
diadema, cintes Grosgrain
fúcsia de 25 mm i 10 mm, un
tros de feltre prim de 15x15
cm, cola Gütermann per a
roba i metall, fil, agulla
i unes tisores.

5

Un toc de creativitat.
Ja tenim dues floretes.
Fes tantes com vulguis, pots
jugar amb les mides i els
colors. Poden ser tan
diferents com desitgis. Ara
només falta muntar-les a la
diadema.

2

Encetem les flors.
Tallem dos cercles de
feltre per a les bases, un de
3,5 cm i un altre de 2
centímetres de diàmetre.
Amb la cinta de 25 mm fem
plecs i anem cosint plec a
plec a la base de feltre.

3

Donem la forma.
Fem una altra volta de
plecs amb la cinta de 25 mm,
aquesta més atapeïda i
centrada perquè es vegin els
desnivells. És millor anar
cosint cada plec al feltre pel
centre.

4

Polim i rematem.
Situem la cinta fúcsia de
10 mm a sobre de la forma
anterior. Anem plegant i cosint
a mesura que avancem.
Donem tota la volta i, un cop
finalitzada, rematem bé
el darrer plec.

‘GROSGRAIN’.
És un teixit
acanalat
reversible.
S’utilitza
principalment
per a cintes i
s’ha de rematar
bé perquè no es
desfili.

Un coixí molt de cor. Aquest
projecte solidari s’ha creat per
donar-se de forma gratuïta a les
dones operades de càncer de
mama. El Coixí del Cor de Barcelona
(Projecte Micky) vol donar suport a
aquelles dones que han patit la
malaltia, confeccionant aquest coixí
amb una forma peculiar de cor que

s’adapta perfectament sota el braç,
permetent pal·liar el dolor i el
malestar del postoperatori. A més a
més, el coixí permet protegir la
cicatriu, alleujar el dolor de
l’edema, impedir que el braç
s’inflami i dormir pel costat de la
cicatriu. Ha estat avaluat i aprovat
pels cirurgians de mastectomies.

6

Muntatge final.
Tallem dues bases més de
feltre de 4 cm i 2,5 cm de
diàmetre i les posem cola.
Situem les flors a la diadema
a la mida desitjada i les
enganxem el feltre per l’altra
banda.

Lina del Castillo; almohadadelcorazonbarcelo-

na@hotmail.com; Tel: 639 97 46 44.

CURSOS

Carrousel Craft.Vols fer-te les
teves pròpies peces de roba?
Aquesta botiga t’ofereix nous
cursos i tallers trimestrals de
costura creativa. Allà trobaràs els
kits per fer dels teus projectes
una realitat. Els cursos estan
orientats a tots els nivells i en ells
s’apren a fer patrons i interpretar-los, tallar la roba i fer servir la
màquina de cosir. Disposen de 6
horaris diferents per a què
puguis triar. A Carrusel Craft
trobaràs tot el necessari per a
deixar volar la teva imaginació i
que la teva creativitat creixi
sense parar. www.carrousel-

PAS A PAS

UNA DIADEMA
AMB FLORS
Aquesta tardor no cal que vagis com tothom.
Anima’t a ser creativa i completa el teu outfit amb
aquest accessori únic i exclusiu. Personalitza la
teva diadema amb tantes flors com desitgis!

craft.com/cursos-labores.

Agenda de tallers
 TALLERS ‘INTERQUILT’

 ‘PATCHWORK’ BARCELONA

 ‘SCRAPBOOKING EXPRESS’

 TALLER DE ‘ZENTANGLE’

 ESTAMPAT DIGITAL

LA MAR DE WASHI TAPES

AUTHEN-TIC

CROMATISMES

ROSAS CRAFT

POSITIVE FABRICS

Durant el 10, 11 i 12 d’octubre la
Carpa Palau de Fires (Girona)
acollirà el Saló d’Oci Creatiu
Interquilt, on s’impartiran diversos
tallers amb cinta adhesiva washi
tape. Des de la iniciació a la tècnica,
fins a la creació de targetes de
Nadal o un mini àlbum d’estrella.

Descobreix una botiga de labors
especialitzada en la tècnica del
patchwork. Un lloc on també els
amants dels treballs manuals
trobaran màquines de cosir, teles,
accessoris i tallers amb cursos i
monogràfics. Visita el seu web
authen-tic.blogspot.com o passeu pel
seu local. C/Marià Aguiló, 69 de Barcelona.

Has sentit a parlar del scrapbooking
però encara no l’has provat? Has
començat a fer cosetes però
t’agradaria ampliar la informació?
Cromatismes t’ofereix l’oportunitat
d’aprendre els conceptes bàsics del
scrapbooking en un curs molt
complet el pròxim 10 d’octubre a les
10 hores.www.cromatismes.com.

El procés de creació d’un Zentangle
és equiparable a una forma de
meditació a través de l’art. Es basa
en patrons repetitius que permeten
crear belles obres. El taller l’impartirà l’Alicia G. Rey, dissenyadora
gràfica des de fa més de 12 anys,
divendres 9 d’octubre de 16 a 20
hores. www.rosascraft.com.

Aprèn tot el procés de creació d’un
estampat digital: des de la idea
inicial, passant pel dibuix i finalitzant amb la digitalització dels
esbossos fins a transformar-los en
un original estampat. La durada
d’aquest curs és de 4 hores i
s’impartirà el 17 d’octubre a l’APIC.

www.lamardewashitapes.es.

Carrer Balmes 177, 1r 2a de Barcelona.
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Activitats per a petits, no tan petits i grans
Què passa si...
XAVIER GARCIA

NO TAN
PETITS

Cita per
a cinèfils

Director del Servei Terapèutic de Cel Obert ( 93 311 69
05, celobert@cel-obert.com)

Vulcania, de José Skaf, i amb
Miquel Fernández, Aura
Garrido, Ginés García Millán,
Jose Sacristán, Ana Wagener
i Rubén Ochandiano.

ES MOSTRA AGRESSIU

FOTO: FESTIVAL SITGES

Proposta: Sitges-Festival
Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya.
Quan? Del 9 i fins al 18
d’octubre.
On? Auditori, cinema Retiro, cinema Prado, Sala
Tramuntana i cinema Brigadoon.
Pàgina web: www.sit-

gesfilmfestival.com.

Tingues en compte

Terror, 20 anys de ‘Seven’ i
Oliver Stone al festival de
cinema fantàstic de Sitges
El certamen comptarà amb
229 films i 133 curtmetratges.
Si l’any passat la ciènciaficció i les pel·lícules low cost
van ser les protagonistes del
Sitges-Festival Internacional
de Cinema Fantàstic de
Catalunya, en l’edició
d’enguany, del 9 al 18
d’octubre, dominarà el terror.
El certamen, on es podran
veure un total de 229 films i
133 curtmetratges, arrencarà
amb l’aclamada cinta de por
La Bruja, del debutant Robert
Eggers, que indaga en les
arrels de la religiositat de la
societat nord-americana i en
la naturalesa del mal. Altres

 DIVERSITAT DE GÈNERES.
Dins la secció Oficial Òrbita
es projectaran títols
d’altres gèneres, com el
thriller La prochaine fois je
viserai le coeur, de Cédric
Anger, on Guillaume Canet
interpreta un policia que ha
d’investigar els crims que
comet ell mateix. Un altre
exemple és la comèdia
britànica The Legend of
Barney Thompson, de
Robert Carlyle.

protagonistes del festival
seran el llargmetratge Seven,
que celebra el seu 20è
aniversari, i el director Oliver
Stone, que rebrà el Gran
Premi Honorífic d’aquesta
edició, la número 48.
El punt final el posarà la
cinta canadenca Into the
Forest, de Patricia Rozema,
un thriller apocalíptic on
unes magistrals Ellen Page i
Evan Rachel Wood interpreten dues germanes que
intenten sobreviure en un
món futur, en el qual una
apagada massiva precipita la
humanitat cap a la seva fi.
Dins la programació hi ha

 NOVA SALA
TRAMUNTANA. El festival
estrena enguany la Sala
Tramuntana, que se suma
als quatre espais de
projecció clàssics del
certamen: l’Auditori, el
cinema Retiro, el cinema
Prado i Brigadoon.

P
PETITS

GRANS

Mostra
de Titelles

Ruta
d’aparadors

Proposta: Diferents espec-

Proposta:sEstabliments

tacles de companyies nacionals i internacionals.
Quan? Els caps de setmana
fins al 31 d’octubre.
On? Parc d’Atraccions Tibidabo. Plaça del Tibidabo, 3-4.
Web: www.tibidabo.cat.

propostes com el film turc
Baskin, de Can Evrenol, un
festí gore on un grup de
policies topa amb un
esdeveniment veritablement
aterridor; la nord-americana
The Devil’s Candy, de Sean
Byrne, un relat terrorífic de
possessions satàniques de la
mà del director de la
sorprenent The Loved Ones;
o Bone Tomahawk, de S.
Craig Zahler, un western
amb Kurt Russell i Matthew
Fox, que es converteix en una
exquisida cinta de terror.
També es projectarà
Macbeth, de Justin Kurzel,
una adaptació visceral d’una
de les tragèdies més
cruentes de Shakespeare,
amb Michael Fassbender i
Marion Cotillard com a
protagonistes. En total hi
haurà 375 sessions de
cinema.

guarnits per residències i

Mes especial al Parc d’Atraccions del Tibidabo.
El Tibidabo acull durant tots els caps de setmana
d’aquest mes d’octubre la 5a Mostra de Titelles.
Diferents artistes d’algunes de les millors
companyies nacionals i internacionals faran
gaudir amb les seves històries als més petits i a
tota la família. Cada cap de setmana es presentarà un espectacle diferent, que tindrà una durada
aproximada de 20 minuts i del que es faran
diferents passis durant el dia.

centres de dia de persones
grans.
Quan? Fins al dia 31
d’octubre.
On? Diferents carrers de
Mataró.
Web: www.mataro.cat.

La gent gran decora botigues. L’Ajuntament de
Mataró proposa fins al 31 d’octubre una ruta
d’aparadors decorats per gent gran de les residències i centres de dia del municipi. Aquells que visitin
un mínim de 10 i dipositin una butlleta que es pot
descarregar al web del consistori (amb els segells
dels establiments visitats) a les urnes situades als
casals de persones grans participaran en el sorteig
d’un obsequi. Hi ha 35 botigues decorades, com El Pi,
Unick, Fransi o Kangurs, entre d’altres.

Resposta a amenaces externes.
L’agressivitat és una característica del
comportament humà. La necessitem
per donar resposta a amenaces
externes, que requereixen una reacció
ràpida. El cos segrega uns neurotransmissors, l’adrenalina i la noradrenalina,
per preparar-se per l’atac o per la
fugida. Ens preocupem quan aquesta
resposta és desmesurada respecte a
l’estímul que l’ha produït, o bé es dóna
en un context que no és l’adequat.
Sovint respon a una energia acumulada
de situacions de frustració anteriors,
que no han pogut quedar resoltes. Els
nens i nenes no poden respondre a
l’agressivitat dels seus referents adults,
perquè no tenen recursos suficients per
fer-ho i perquè no poden qüestionar
l’autoritat. Així, acumulen la ràbia que
no han pogut expressar i pot sortir
dirigida a altres nens i nenes, amb els
germans o qualsevol persona amb qui
sentin la possibilitat de descarregar-la.
Quan el nostre fill es mostra agressiu,
haurem de revisar el que està
expressant amb aquesta actitud. No hi
ha nens agressius, senzillament alguns
no troben una altra manera d’expressar
els seus neguits interns. Com referents
seus, som un model de comportament,
que necessiten imitar. Els nostres fills
xuclen de les
NO HI HA NENS
nostres actituds,
AGRESSIUS,
que esdevenen
SENZILLAMENT
models de
ALGUNS NO
comportament
TROBEN UNA
futur. Responent
ALTRA MANERA amb agressivitat
D’EXPRESSAR
a conductes que
ELS NEGUITS
no podem
entendre, li
ensenyem que és lícit ser agressiu
davant situacions que no considerin
justes. Per tant, ho posaran en pràctica
quan tinguin oportunitat, i costarà que
ens entenguin quan els hi recriminem
conductes agressives en vers altres
persones. La nostra agressivitat,
segurament també respon a càrregues
de situacions anteriors amb altres
persones que no hem sabut gestionar.
Sovint els fills ens donen aparents
motius per abocar-los sobre ells, i
esdevenim un model que després els hi
recriminarem. No parlo necessàriament
d’una agressivitat física, sovint l’adult
no percep aquesta transmissió
agressiva quan no s’ha mostrat violent.
El to de veu exagerat, les situacions
verbals que poden percebre humiliants, per exemple si l’esbronquem en
públic; en definitiva, qualsevol situació
que hem imposat el nostre desig sense
escoltar-lo, provoca aquesta acumulació d’energia agressiva que pot esclatar
en qualsevol moment. No podem
demanar-los que no cridin, escridassant-los, o que no peguin si els hi
amenacem o peguem quan no ens
agrada el seu comportament. Hem
d’estar molt alerta per no fer-ho amb
els més vulnerables del nostre entorn.
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7 / 14 D’OCTUBRE : AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 7
EXPOSICIÓ

rumba, pop, funk, pas doble,
electrònica, simfònica i una
infinitat de gèneres més. Estaran
acompanyats per la Banda
Simfònica del Conservatori
Municipal de Música de Manresa.

HISTÒRIA DE LES FÀBRIQUES
TÈXTILS DE SANT FRUITÓS
La Biblioteca Municipal de Sant
Fruitós de Bages acull una
exposició temàtica de la història
de les fàbriques tèxtils de la
localitat, que inclou mobiliari,
exposicions i imatges. SANT FRUITÓS

MANRESA. Kursaal, Espai d’Arts Escèniques.
Pg. de Pere III, 35. 21 hores. Preu: 15 euros.

www.kursaal.cat.

DIUMENGE 11
VISITA

DE BAGES. Biblioteca Municipal. C/ Carles

EL MNACTEC OCULT

Buïgas, 35. Fins al 23 d’octubre. De dilluns a
divendres, de 15.30 a 20.30 hores. Dimecres i

La visita guiada Els tresors
amagats del mNACTEC, que anirà
a càrrec de la conservadora-restauradora Mercè Gual, mostrarà
espais habitualment no accessibles del Museu de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya, com per
exemple, les voltes de la teulada,
les reserves on es preserven
objectes de la col·lecció no
exposats i el taller de restauració.
Es tracta d’una activitat que
s’ofereix amb motiu de les
Jornades Europees de Patrimoni.

dissabtes, de 10.30 a 13 hores. Entrada
gratuïta. www.santfruitos.cat.

DIJOUS 8
CINEMA

PROJECCIÓ DE ‘NOSFERATU’
AMB MÚSICA EN DIRECTE
100x100 Cine, el cicle de projeccions especials programat entre La
Tropa Produce i els Cinemes
Renoir, oferirà Nosferatu, el clàssic
mut que F. W. Murnau va dirigir
l’any 1922. La cinta estarà
acompanyada de música en directe
a càrrec del mestre Albert Bover
(teclat). BARCELONA. Cinemes Renoir
Floridablanca. C/ Floridablanca, 135. 21.00
hores. Preu: 12 euros. www.cinesrenoir.com.

DIVENDRES 9
FIRA

DES DE VEHICLES FINS
A ALIMENTACIÓ
L’exproReus és una de les fires
multisectorials més importants i
més consolidades de tota Catalunya. Cada any milers de persones la
visiten. S’hi poden trobar tot tipus
de productes: des de vehicles fins
a mobiliari per a la llar o alimentació, entre d’altres. Enguany aquest
esdeveniment arriba a la seva 45a
edició. REUS. Fira Reus. Ac. Bellissens,40.
Fins al 12 d’octubre. De les 11.00 a 21.00 hores.

MÚSICA

LA FILM SYMPHONY
ORCHESTRA, A L’AUDITORI

T&T
BCN

TERRASSA. Museu de la Ciència i la Tècnica

DISSENY I EMPRENEDORIA

de Catalunya (mNACTEC). Rambla d’Ègara,
270. a les 10.00 i a les 11.00 hores. Entrada

La Film Symphony Orchestra
(FSO) torna de gira amb el seu FSO
TOUR 2015 i la millor música de
cinema en concert. Oferirà un
renovat espectacle amb temes de
pel·lícules, interpretats amb la
màxima qualitat. La FSO promet
un show excitant i commovedor,
de la mà del seu director,
Constantino Martínez-Orts.
Inclourà música de pel·lícules com
Matrix, ET, Star Trek, Leyendas de
pasión, Jurassic Park, Star Wars,
Misión imposible o Los Goonies, i
per primera vegada, de títols com
The imitation game o La teoría del
todo, ambdues nominades als
Oscar 2015 a la millor banda
sonora. BARCELONA. L’Auditori. C/
Lepant, 150. Dilluns 12. 19.30 hores. De 22 a 49
euros. www.auditori.cat.

Preu: 3 euros. www.firareus.com.

RECOMANAT
A LES XARXES

DISSABTE 10
FESTIVAL

 HOMENATGE
A OVIDI MONTLLOR
@AsSocPerla
La temporada comença
el dia 8 d’octubre amb un
homenatge a Ovidi

Montllor. Creat x
@AsSocPerla i
@espect_lliure a la
Biblioteca de Catalunya.
 TEATRE SOLIDARI
A ARENYS DE MAR

TRANSPORT PÚBLIC
 CONCERTS D’U2 AL PALAU SANT JORDI .
Divendres 9 i dissabte 10 d’octubre a partir de les
21.00 hores. Es pot accedir amb el bus 150 (Pl.
Espanya - Castell de Montjuïc), que es reforça. També es
pot arribar en metro, baixant a l’estació Paral·lel (L2 /L3) i
enllaçant amb el funicular de Montjuïc. A la sortida del
concert, hi haurà un servei especial d’autobusos entre el
recinte i la plaça d’Espanya. Més informació al web:
www.tmb.cat.

La Casa de Cultura de Sant Cugat del
Vallès serà l’escenari del II Festival
Creatus Dominus, de disseny i
emprenedoria i dirigit a estudiants
de disseny, publicitat i comunicació i
també als juniors d’aquests sectors.
Comptarà amb conferències,
workshops, oportunitats de
networking i una exposició
col·laborativa. Estarà conduït per
professionals. SANT CUGAT DEL VALLÈS.
Casa de Cultura. C/ Castellví, 8. D’11.00 a 23.30
hores. Entrada gratuïta. www.creatusdomi-

nus.com.

MÚSICA

BARREJA DE GÈNERES
El grup Obeses presenta el seu treball
Monstres i princeses. En aquest disc
es pot escoltar rock and roll, disco,

@joaquinmatas
El 10 d’octubre al Teatre
Ppal. d’ Arenys d Mar
gala solidària a favor
dels nens amb trastorn
d’espectre autista.

gratuIta. www.mnactec.cat.

FESTA

DIA DEDICAT AL VI I
A LA VEREMA A L’URGELL

DILLUNS 12
FIRA

L’ÈPOCA DELS BANDOLERS
Alcover celebrarà la Fira de Bandolers. L’esdeveniment se centra en
l’època que va des del final del segle
XVI fins al principi del XVII, quan la
població viu un bon moment
econòmic. Es construeixen nous
casals, es transforma l’urbanisme i
sembla que tot rutlli bé, però a les
muntanyes del Camp de Tarragona,
hi campen els bandolers. Hi ha dos
bàndols enfrontats: els morells i els
voltors. ALCOVER. Diferents espais. Tot el dia.
Entrada gratuïta. www.alcover.cat.

DIMARTS 13
MÚSICA

QUARTA EDICIÓ DEL FESTIVAL
DE FADO DE CATALUNYA
Es celebra la quarta edició d’Interfado, el primer festival de fado de
Catalunya, que neix a iniciativa de la
Fundació Orfeó Lleidatà i la Paeria.
Sorgeix amb l’objectiu de convertir la
ciutat en el punt de trobada de la
cultura fadista d’arreu del país i de
crear una plataforma de col·laboració
entre artistes. Es combinen música,
cinema, exposicions i cuina. LLEIDA.
Cafè del Teatre Municipal de l’Escorxador (C/
Roca Labrador, 4 bis) i Espai Orfeó (C/ Sant
Martí, 60-62). Fins al 18 d’octubre. Preu: de 0 a 15

El poble de Verdú, a l’Urgell,
acollirà Bacus, la 26a Festa de la
Verema i del Vi, que comptarà
amb diferents activitats relacionades amb el món del raïm i del vi.
Enguany s’hi podran trobar actes
molt participatius adreçats a
petits i grans, com anar a recollir
la verema, el concurs de piar, el
llançament de ceps, l’aixecament
de porró, la cursa de portadores,
el tast de vins, el concurs de
sardanes o la llonganissada, entre
d’altres. VERDÚ. Carrers i places de la vila.
Entrada gratuïta. www.verdu.cat.

 FIRATAST GIRONA
@Gironanoticies
Atenció! arriba a la seva
22a edició de ‘FIRATAST
GIRONA’ del 9 al 12
d’octubre.

AFECTACIONS VIÀRIES
 AP-7 . Calçada restringida per treballs de
jardineria entre els quilòmetres 270 i 272 a
L’Hospitalet de l’Infant en sentit Tarragona.
AP-7.Calçada restringida per obres entre els quilòmetres
170,50 i 167,29, en ambdós sentits de la marxa, al Papiol.
AP-7 . Calçada restringida per obres al desviament de
l’AP-7, del quilòmetre 108 al 105 a Sant Celoni, en sentit
sud (Barcelona). A-22 . Calçada restringida per treballs
de jardineria en un total de sis quilòmetres a Lleida.

euros. www.orfeolleidata.cat.

DIMECRES 14
LITERATURA

CICLE DE NOVEL·LA NEGRA
L’entitat Amics de les Arts i Joventuts
Musicals oferirà una xerrada sobre el
llibre La clau de vidre, de Dashiell
Hammet. Forma part del cicle de
novel·la negra. TERRASSA. Amics de les
Arts i Joventuts Musicals. Sala Joaquim Vancells.
C/ Sant Pere, 46, primera planta. 19 hores. Entrada
gratuïta. www.amicsdelesarts-jjmm.cat.

 FESTA MAJOR
DE LES CORTS
@barcelona_010
Festa Major de Les Corts:
del 2 al 12 d’octubre.
www.bcn.cat.

oci Cat

 FÒRUM D’INVERSIÓ
@ticSalut
7 d’octubre tindrà lloc a
Barcelona el 15è Fòrum
d’Inversió #Healthcare
Barcelona 2015

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), Puri Caro i Carla
Mercader (agenda i redacció).
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PUBLICITAT

Horari comercial:
De dilluns a divendres
de 16.30 a 20.30 h
Dissabtes
de 10 a 14 h

30 ANYS
ENS AVALEN
www.reformesdecor.com

ARA ÉS EL MOMENT DE FER REFORMES A CASA SEVA

EXPOSICIÓ I VENDES
Pg. Maragall, 19 - 21
Barcelona

93 513 63 47
685 56 02 84

EXPOSICIÓ I LOGÍSTICA
Av. del Maresme, 389
Mataró

93 757 45 12
692 05 81 55

EXPOSICIÓ I VENDES
C. Príncep de Bergara, 40
L’Hospitalet del Llobregat

93 106 50 37
665 847 240

