
Visita de grup a les caves Freixenet de Sant Sadurní d’Anoia.  FOTO: DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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TEMPLES  
DEL BON VI 
El turisme enològic fa possible saber més de les cinc 
denominacions d’origen de les comarques de Barcelona: 
Alella, Pla de Bages, Catalunya, Penedès i Cava. 



2  |  20MINUTOS DIMECRES, 14 D’OCTUBRE DEL 2015 

OCI.CaT
En ruta Comarques

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

20minutos 

Les vinyes són una part més del pai-
satge de les comarques de Barcelo-
na. La mateixa ciutat compta amb un 
vi propi que es conrea en unes vin-
yes del Parc Natural de la Serralada de 
Collserola. L’enoturisme esdevé una 
oportunitat d’or perquè els visitans 
coneguin de primera mà, i en plena 
època de verema de tardor, les cinc 
denominacions d’origen (D.O.) que es 
produeixen a les comarques barce-
lonines: Penedès, Alella, Pla de Bages, 
Catalunya i D.O. Cava.  

El coneixement de prop de la cul-
tura vitivinícola  de proximitat ajuda 
a saber més dels productes que surten 
del raïm, dels paisatges que configu-
ren les vinyes i de l’arquitectura dels 

cellers. El viatge acostuma a acabar 
a taula amb una copa de vi a la mà i en 
bona companyia.  

� D.O. CATALUNYA 

Es va crear l’any 1999 tenint en con-
sideració totes les zones on tradicio-
nalment s’ha conreat raïm. Ofereix 
la certificació d’una D.O. a cellers si-
tuats en zones excloses de D.O.Aques-
ta denominació permet l’elaboració 
d’una tipologia de vins comercials 
però amb identitat, i respectant la fi-
losofia de l’origen i els procediments 
qualitatius. 

� D.O. PENEDÈS 

La denominació més gran. El sol i la 
brisa del mar reguen el territori on es 
cultiva aquesta denominació d’ori-
gen, situat entre la serralada Preli-

toral i la costa Mediterrània. Les vin-
yes creixen en un entorn privilegiat en 
què la varietat de raïm del xarel·lo és 
la més estesa i la que millor s’ha adap-
tat a les característiques climàtiques 
d’aquest territori. Aquesta denomina-
ció és la que també aplega més cellers 
productors i amb una oferta de pro-
postes més diversificada.Un d’aquests 
equipaments d’interès és el VINSEUM 
(www.vinseum.cat) el Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya, es pot vi-
sitar a la vila de Vilafranca del Pe-
nedès. Ocupa un edifici històric en 
el que els assistents poden experi-
mentar un viatge per la història del vi, 
partint dels seus orígens i arribant fins 
als nostres dies.  

� D.O. ALELLA 

Petita i especial. El sol i la brisa del 
mar reguen el territori on es cultiva 
aquesta denominació d’origen en la 
que els vins estan produïts majo-
ritàriament per la varietat pansa blan-
ca. L’extensió de la D.O. és reduïda, de 
fet, és la denominació més petita. 
Però aquesta és una de les qualitats 
que fa que els vins dels vuit cellers 
productors siguin tots ells d’una gran 
qualitat.  

A més de vins blancs es poden tro-
bar negres, rosats, dolços i caves. Una 
visita recomanada és la de l’antic ce-
ller romà de Vallmora. Aquest encla-
vament és ideal per ajudar a entendre 
millor la història de la romanització 
de Catalunya en paral·lel a la produc-
ció dels seus vins.  

� D.O. PLA DE BAGES  

De terra endins. Passem del contrast 
de les vinyes verdes amb el mar Medi-
terrani a fer una volta per Pla de Ba-
ges, entre les muntanyes de Montse-
rrat, Sant Llorenç del Munt o el massís 
del Montcau, que alberguen parcs na-
turals i són senyes d’identitat d’aques-
ta comarca d’interior. La D.O. Pla de 
Bages comercialitza el picapoll, la va-
rietat de raïm blanc més conreada. 
Aquesta dóna als vins una personali-
tat molt definida.  

La denominació la formen una 
dotzena de cellers. I per saber més so-
bre aquesta zona es poden visitar les 
barraques de vinya i les tines de pedra 
seca, que són construccions que van 
ser aixecades a peu de vinya per fa-
cilitar la feina dels agricultors. Les ba-
rraques i tines més representatives les 
trobem a les Valls del Montcau.  

95  
Per cent de la producció de cava de l’Estat es 
concentra a la comarca catalana de l’Alt Penedès. 

ENOTURISME PER LES 
CINC D.O. BARCELONINES 

El turisme del vi és una oportunitat d’or per 
conèixer de primera mà les cinc denominacions 
d’origen de les comarques de Barcelona: Penedès, 
Alella, Pla de Bages, Catalunya i Cava. És una 
oportunitat de saber més de vinyes, paisatges, 
costums i arquitectura. 

‘BARCELONA  

ÉS MOLT MÉS’ DIPUTACIÓ 

DE BARCELONA

FESTES, MOSTRES I JORNADES GASTRONÒMIQUES 

Amb el vi com a protagonista, les diferents denominacions d’origen organitzen tota mena d’activitats de 
promoció dels seus productes entre la ciutadania. Les festes de la verama acostumen a celebrar-se els 
primer cap de setmana de setembre i d’octubre a diverses poblacions de la província de Barcelona.

DIA EUROPEU  � 
11 de novembre. 
Aquest dia, totes 
les denominacions 
d’origen celebren 
el Dia Europeu de 
l’Enoturisme. Els 
cellers organitzen 
jornades de portes 
obertes i degusta-
cions de vins 
corresponents a 
les últimes 
collites.   

FESTA DE 
LA VEREMA  
DE SITGES � 
Setembre. A 
començaments de 
mes, Sitges celebra 
la Festa de la 
Verema. Es fan 
concursos de 
trepitjadors de raïm, 
la font del vi i una 
mostra de vins i 
gastronomia al 
passeig de la Ribera. 

FESTA DE LA 
FIL·LOXERA � 
Sant Sadurní. 
Festivitat que té 
lloc el primer cap 
de setmana de 
setembre. 
Recorda quan la 
vila va superar 
aquesta plaga a 
finals del segle 
XIV, la qual va 
acabar amb totes 
les vinyes.  

FESTA DE LA 
VEREMA 
D’ARTÉS  � D.O.  
Pla de Bages. El 
primer cap de 
setmana d’octu-
bre. Els cellers 
presenten totes les 
seves novetats i la 
festa inunda els 
carrers d’especta-
cles i degustacions 
de productes 
artesans. 

FESTA DE LA 
VEREMA 
D’ALELLA � 
Mostra enogas-
tronòmica. 
Música, teatre, 
cercavila i 
activitats per als 
més petits, a inicis 
de setembre. 
L’entrada dóna 
dret a degusta-
cions de vi, cava i 
gastronomia. 

1814  
D’aquest any data el Centre d’Interpretació del 
Cava de Sant Sadurní d’Anoia, la capital del cava, 
ubicat en una antiga destil·leria.
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Riquesa 
natural i 
enològica del 
Penedès 
(fotografia 
gran), Pla del 
Bages i tines 
del Ricardo de 
Mura, al Bages 
(adalt) . Raïm 
de Vilassar de 
Dalt (a 
l’esquerra)  
i visita a 
VINSEUM 
(abaix).  

� D.O. CAVA 

La festa del vi. Aquesta denominació 
s’estén pràcticament per tota la co-
marca de l’Alt Penedès, que concen-
tra el 95% de la producció de cava de 
tot l’Estat. El consum del cava està 
molt arrelat a Catalunya i íntimament 
relacionat amb els rituals de celebra-
ció. El Penedès organitza durant tot 
l’any gran quantitat d’esdeveniments 
al voltant de la cultura del cava.  

La capital d’aquesta beguda és Sant 
Sadurní d’Anoia. Es pot seguir l’evo-
lució de les bombolles daurades 
d’aquest beuratge tot visitant algun 
celler i degustant els seus productes.  

A la zona hi ha cellers d’estil mo-
dernista i de disseny avantguardista. I 
petites masies familiars que produei-
xen un cava de qualitat suprema. A 

Sant Sadurní d’Anoia  és visita obliga-
da el Centre d’Interpretació del Ca-
va, instal·lat a una antiga destil·leria 
construïda l’any 1814.  

A principis del mes d’octubre, la 
Setmana del Cava és el pols d’atrac-
ció de milers de persones cap a Sant 
Sadurní d’Anoia.  

S’organitzen cercaviles, exposi-
cions i degustacions obertes a to-
thom. Per arribar al municipi es pot 
pujar des de Barcelona al Tren del Ca-
va (www.crcava.es, www.institutdel-
cava.com).

* OCIpèdia

ENOTURISME 
A inicis del 
segle XX, els 
habitants del 
Penedès ja 
visitaven les 
caves en una 
tartana que 
enllaçava 
l’estació de tren 
amb el celler. 
Els dies festius 
també es 
visitaven i a 
canvi d’adquirir 
productes es 
podia cuinar el 
menjar que es 
portava de 
casa. 

� � � 

ENOTERÀPIA  
Tractaments 
corporals amb 
raïm que  
tenen  com a 
component 
el resveratrol.  

� � � 

MARIDATGES 
Consisteixen 
a lligar cada 
menjar amb el vi 
corresponent. 
El vi casa amb 
molts aliments, 
des de 
formatges a 
xocolata i amb 
tota mena de 
plats: peixos, 
mariscos, plats 
de cullera, 
salses, arrossos, 
postres, carns i 
verdures. 

Trobareu totes les propostes a:  

http://www.barcelonaesmoltmes.cat 

                        @bcnmoltmes 

        BarcelonaEsMoltMes
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Fet a mà Oci creatiu

Agenda de tallers 
 
� INICIACIÓ AL ‘CHALK PAINT 

CREA DECORA RECICLA 

Desenvolupa la teva creativitat i 
dóna un aire nou a qualsevol moble 
o objecte. El chalk paint et permet 
pintar una superfície sense preparar 
la peça. Aprendre des de com aplicar 
pintura i ceres fins acabats envellits 
o sense vernís. S’impartirà el 15 
d’octubre a La Maison. Balmes, 266 de 

Barcelona.  

� ’SCRAPBOOKING’ HALLOWEEN  

100X100 MANUALIDADES 

T’agrada Halloween? Aquest és el 
taller ideal per a tu! Vine el 16 
d’octubre i emporta’t un mini àlbum 
fet a mà, amb molts detalls 
terrorífics i amb les tècniques de 
scrap més pioneres del moment. 
http://100x100manualidades.blogspot.com.es. 

� LLUMS KUSUDAMA 

CARTONCITA 

Aprendràs a crear originals llums 
amb un toc nòrdic que aportarà un 
estil molt personal al teu espai més 
creatiu. T’iniciaràs al Kusudama 
mentre comparteixes experiències 
handmade, acompanyades de 
música i té. C/ La font, 7 (Barcelona). Dia 16 

d’octubre. www.cartoncita.com. 

� PORCELLANA CREATIVA 

DTERRA GALERIA-TALLER 

Pels interessats en la porcellana 
creativa de petit format, des d’una 
joia fins a l’objecte utilitari, passant 
per peces decoratives o de vestir 
com ara un botó. El 16 d’octubre a 

l’avinguda Josep Anselm Clavé, 9, Sant Cugat  

del Vallés. www.dterra.es. 

� CAPA 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

Les capes són el complement 
perfecte per als vespres de tardor. 
Confeccionarem una peça versàtil 
que ens servirà per a infinites 
ocasions. A més a més, t’emportaràs 
el patró perquè puguis fer tantes 
com vulguis. Dia 17 d’octubre. Carrer Verdi, 81 

bajos, Barcelona. www.costuretas.com. 

� ELEFANT DE ROBA 

EL CALAIX 

Crea amb les teves pròpies mans 
un elefant 3D combinant diferents 
robes. Aprendràs a tallar les teles i a 
muntar-les per a donar-les forma.  
El taller s’impartirà el 17 d’octubre. 
Carrer Sant Medir 15, Barcelona.  

http://elcalaixfetama.blogspot.com.es. 

� COSTURA NENS/ES  

LULÚ FERRIS 

Vols que els més petits de la casa 
s’endinsin al món de la costura 
creativa? El 31 d’octubre tindran 
l’oportunitat d’aprendre com 
funciona la màquina de cosir i fer  
el projecte que més els agradi.  
Preu: 30 € (material i berenar inclòs). www.lulufe-

rris.com.

1Comencem. Ens cal paper, un 
segell, washi tape i caramels. Per 

a la base, tallem un tros de paper de 
5x10 cm. Si volem posar un 
missatge, sigui amb un segell o a 
mà, l’hem de situar al centre del 
paper, una mica avall.

PAS A PAS 

Aquí tens una manera divertida de presentar els caramels per una festa infantil o, ben aviat, per a la nit de Halloween. La Mar (www.lamardewashita-
pes.es) recomanen unes senzilles piràmides de paper personalitzades i fetes amb ‘washi tape’. DIANA RODRÍGUEZ

PAS A PAS

Secretos de Alcoba, 
passió i creativitat. 
La Beatriz Parras, 
amant dels nous 
reptes, va decidir fer 
un gir a la seva 
projecció professio-
nal i es va dedicar a 
la seva passió: la 
moda. Així va ser 
com va néixer 
Secretos de Alcoba, 
un atelier al centre 
de Barcelona, on 

s’atén personalment 
a totes les clientes 
per a fer lligadures 
per al cap a mida. Els 
seus dissenys han 
desfilat a la 080 i han 
pujat a escenaris de 
la mà de la Lidia 
Guevara o la Nika 

Mills. Imparteix 
tallers de treballs 
manuals els dilluns 
de 18.30 a 20.30 
hores. Carrer Balmes 9, 1r 

1a de Barcelona. Més 

informació a la pàgina web: 

www.secretosdealco-

ba.com.

‘ATELIER’

* OCIpèdia

Fira artesanal a 
Terrassa. El 
pròxim 24 i 25 
d’octubre la ciutat 
de Terrassa 
acollirà Gas-
tro&Art, una fira 
de gastronomia i 
artesania, 
d’entrada 
gratuïta, a la 
Rambla Francesc 
Macià. Allà 
trobaràs peces 

elaborades i 
dissenyades de 
forma tradicional 
de joieria, 
complements, 
talla en fusta, 
ceràmica i una 
gran selecció 
gastronòmica 
d’embotits, 
formatges, olives, 
dolços i pa 
elaborat en forns 
tradicionals de 
llenya. A més, 
podràs gaudir 
durant tota la 
jornada d’espec-
tacles de foc, 
gegants, basto-
ners o castellers. 
Tel. 665 211 484.

GASTRO & ART

PIRÀMIDES 
DOLCES 
Anima les festes de la 
canalla amb aquestes 
piràmides fabricades i 
decorades amb ‘washi 
tape’. I perquè la diversió 
sigui completa, pots 
omplir-les amb caramels, 
llaminadures o bombons!

2Tanquem amb ‘washi tape’. 
Pleguem el tros de paper per la 

meitat, donant-li forma de tub. 
Després fixem i tanquem el tub, tal  
com es mostra a la fotografia, amb 
washi tape que ens agradi i que 
sigui adient per a l’ocasió.

3Rematem amb ‘washi tape’ per 
sota. A continuació, aixafem 

lleugerament la part inferior del tub 
de paper i la tanquem amb més 
washi tape. Procura tenir en compte 
que el missatge que has posat 
abans al pas 1 quedi centrat.

4Rematem per sobre. Posem les 
llaminadures a dins, aixafem el 

tub en el sentit contrari i tanquem 
amb una tira de washi tape. Ens 
quedarà una bossa amb forma de 
piràmide. Podem fer-la més gran, 
mantenint la proporció de les mides.

‘WASHI TAPE’ 
És una cinta 
adhesiva 
decorativa feta a 
mà que es va 
introduir al Japó 
l’any 610. Washi 
significa 
harmonia, pau i 
estil japonès i 
Tape, paper. Està 
fabricat amb 
bambú, cànem, 
arròs o blat i la 
seva principal 
diferència amb el 
paper ordinari és 
l’absència de 
químics a la seva 
producció.
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Parada i fonda A la carta

Shopping per...

‘CLUB CUVÉE’ 

BOMBOLLES INTERACTIVES 

Freixenet ha presentat una nova 
plataforma digital per apropar als 
internautes amants dels vins i els 
caves les característiques i productes 
de les 23 bodegues que el grup té a 6 
països de tres continents. El Club 
Cuvée integra vins de les més presti-
gioses denominacions d’origen i de 
forta tradició vitivinícola, com ara 
Califòrnia (als Estats Units), Mèxic, 
l’Argentina, Xile, Austràlia o França. A 

més de la venda de vins, caves i 
espumosos, aquest club online ofereix 
la possibilitat d’adquirir entrades per 
participar en les diferents activitats 

que es porten a terme a l’espai Tannic 
by Freixenet, l’enoshowroom inaugurat 
a Barcelona (a la imatge) al Passeig de 
Sant Joan Bosco nº 41. Des d’aquest 
portal també es pot reservar amb 
antelació visites a les caves i bodegues 
del Grup Freixenet. Tothom que vulgui 
ser part del Club Cuvée pot fer-ho 
mitjançant una subscripció gratuïta 
que dóna accés als socis a propostes 
especials, descomptes en productes, 
promocions i regals, així com experièn-
cies a mida i productes personalitzats. 
www.clubcuvee.com i www.tannicbyfreixenet.com. 

CÒCTELS

Entre els 50 millors bars del món. El 
Dry Martini de Barcelona consolida 
la seva presència per setè any 
consecutiu al llistat dels 50 millors 
bars del món. Ha obtingut la posició 
número 42 a The World’s Best Bars 
2015, un rànquing de la revista 
Drinks International Magazine. Des 
que es va inaugurar fa 30 anys, el 
Dry Martini Barcelona, amb Javier 
de las Muelas al capdavant, s’ha 
convertit en un referent mundial 
dins l’àmbit de la cocteleria. 

DRY MARTINI 

Proposta: Còctels clàssics 

i contemporanis.  

Adreça: Aribau, 162-166. 

Barcelona. 

Telèfon: 932 175 072. 

Pàgina web: www.dry-

martiniorg.com.

TAPA 
SOLIDÀRIA

Ajuda pel Casal dels Infants. Per 
cinquè any consecutiu, se celebra a 
Barcelona la Tapa Solidària. Cadascun 
dels 101 restaurants col·laboradors 
aporten 0,50 euros de la venda d’una 
tapa al Casal dels Infants, que destina 
els diners a un projecte que dóna 
suport a mares amb nadons de 0 a 3 
anys en situació de vulnerabilitat. 
Entre els locals col·laboradors està 
Tickets, dels germans Albert i Ferran 
Adrià, que apadrinen la iniciativa. 

101 
RESTAURANTS 

Proposta: Tapes per re-

captar fons per mares 

vulnerables.  

Adreça: Diferents restau-

rants de Barcelona. 

Web:www.tapasolida-

ria.org. 

INDIAN FOOD

Exotisme als sabors. El nou establi-
ment d’indian street food convida als 
comensals a fer un viatge pels carrers 
de Mumbai, pels seus colors, aromes i 
gustos exòtics. L’empresari Ketan 
Trivedi es troba darrere de Surya, un 
concepte gastronòmic que inaugura 
un nou establiment al carrer Consell 
de Cent número 236 de Barcelona.  
El primer Surya de la ciutat va obrir 
portes al carrer Pau Claris número 
92 fa només un any. 

NOVETAT 
CULINÀRIA 

Nou establiment de cuina 

índia a Barcelona.  

Rayata o Hummus amb 

Naan, truita Marsala o 

llenties índies.  

Adreça: Consell de Cent, 

236. www.suryabarcelo-

na.com.  

Preu mitjà: 20-30 euros.



6  |  20MINUTOS DIMECRES, 14 D’OCTUBRE DEL 2015 

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

Activitats al voltant de la narració oral. El Festival 
de Narració Oral de Barcelona, el Munt de Mots, que 
gira al voltant dels contes per a infants i adults, 
arriba a la seva sisena edició del 19 al 24 d’octubre. 
Enguany comptarà amb prop de 50 activitats 
realitzades per més de 20 narradors d’arreu del món 
en més de 30 espais de la ciutat. Estan previstos 
concursos, tallers, documentals, conferències i una 
exposició d’il·lustracions. La inauguració tindrà lloc 
a la Sala Luz de Gas dilluns 19 d’octubre.    

Festival Munt 
de Mots 

Proposta: Sisena edició del 

Festival de Narració Oral de 

Barcelona. 

Quan? Del 19 al 24 d’octu-

bre. Inici de la visita: Hora-

rio Durada del taller: x hora. 

On? Diferents espais de 

Barcelona. www.xxxx.es  

Web: www.muntde-

mots.org.

Visita de dues cases modernistes. Visitar dos dels 
edificis més emblemàtics del Modernisme, la Casa 
Lleó i Morera i la Casa Amatller, tindrà descompte 
gràcies a un acord de col·laboració. Oferiran, d’una 
banda, una visita combinada que permetrà veure les 
dues alhora, i de l’altra, la Manzana Discordia Card, 
que farà possible visitar-les per separat. Amb les 
dues opcions s’estalviarà un 20% respecte al preu de 
l’entrada habitual. La visita combinada de les dues 
cases serà diumenges a les 17 hores.  

Casa Lleó i 
Morera i Casa 

Amatller 

Proposta: Visita de dues 

joies del Modernisme. 

Quan? 18 d’octubre i 8 i 22 

de novembre a les 17 hores 

(dates posteriors pendents 

de programar).  

Preu: 21,60 euros. 

Web: www.casalleomore-

ra.com i www.amatller.org

Halloween a 
PortAventura 

Proposta: Espectacles de 

por i passatges del terror 

amb motiu de la festa pa-

gana d’origen anglosaxó. 

Quan? Fins al 15 de no-

vembre. 

On? Av. de l’Alcalde Pere 

Molas, km 2, Vila-seca, 

Tarragona 

Web: www.portaventu-

ra.es.

Passar-ho de por. Això és el 
que promet el parc temàtic 
PortAventura a les persones 
que el visitin fins al 15 de 
novembre. I és que per setzè 
any consecutiu el recinte 
s’omple de carabasses, 
zombis i altres criatures 
estranyes per celebrar 
Halloween. Ho fa amb una 
programació especial que 
ofereix els ja mítics passat-
ges del terror i nombrosos 
espectacles en els quals 
participen 160 artistes. 
Enguany destaca Halloween 
Family Festival, que 
s’incorpora a SésamoAven-
tura per divertir el públic 

familiar amb diverses 
activitats en horari continuat 
de les 10.30 a les 17.00 hores. 
L’espectacle reuneix música, 
ball, mini discoteques, 
tallers i personatges que fan 
que els més petits s’ho 
passin d’allò més bé. La 
resta de zones del parc 
també s’omplen d’actua-
cions especials que tenen 
com a objectiu posar els pèls 
de punta al públic. A l’àrea 
de Mèxic, els visitants poden 
gaudir del nou show La Mort 
Viva, basat en el folklore del 
Dia dels Morts. A la Xina, els 
amants del misteri i la 
música poden veure 

Halloween Escape, amb un 
elenc d’artistes que compta 
amb la campiona del món en 
salt de corda, Adrienn 
Banhegyi. Un altre show és el 
nou Old Wild Halloween, que 
es representa a la zona del 
Far West, on les persones 
que s’apropin al restaurant 
Emma’s House, convertit en 
La posada de la Familia 
Halloween, tenen l’oportuni-
tat de gaudir d’un esgarrifós 
menjar-espectacle. L’àrea 
Mediterrània acull Ha-
lloween Parade, una 
desfilada que tanca cada 
jornada i que compta amb la 
participació de vehicles 
pintorescs i personatges 
tètrics. També és l’escenari 
d’Horror al llac, que omple el 
llac de PortAventura de foc, 
pirotècnia i música d’ultra-
tomba. Un monstruós drac i 
la Mort són els protagonistes.  

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

ES REPETEIXEN ELS 
PETITS CONFLICTES 
Millorar la relació amb els fills. De 
vegades ens trobem amb situacions 
que es repeteixen en l’educació dels 
nostres fills, es repeteixen tant que es 
tornen gairebé estables, malgrat que 
ens costa entendre les seves reaccions, 
que interpretem com exagerades. 
Quan ho detectem, haurem d’analitzar 
el missatge que ens estan donant. 
Sovint em consulten situacions que es 
donen de manera gairebé quotidiana, 
que creen conflictes per motius molt 
senzills i difícils d’entendre, on els 
pares actuen sempre de la mateixa 
manera, i, òbviament, els fills també 
repeteixen la mateixa resposta una i 
una altra vegada. Això es dóna quan el 
nen està reclamant quelcom que els 
pares no arriben a interpretar i que ells 
mateixos no entenen. Fa poc, a un grup 
de trobada de pares i mares que 
dirigeixo, una mare explicava que 
qualsevol plantejament que fa al seu 
fill quan surt de l’escola sempre és 
rebutjat. Sigui el que sigui, fins i tot les 
coses que més li agraden fer. Això 
provoca sempre una discussió 
important, ja que ella posa tota la 
il·lusió per cercar activitats pel seu fill, i 
aquest sembla que vulgui boicotejar 

qualsevol 
plantejament de 
la mare.No 
sembla que amb 
aquesta actitud, 
el nen guanyi res, 
fora de fer 
enfadar la mare 
 i possiblement 
rebre algun tipus 

de càstig. Sembla doncs, que respon a 
una reacció inconscient i no pas a 
quelcom premeditat, ja que seria 
absurd repetir constantment una 
conducta amb la qual sempre surt 
perjudicat. Podem parlar sobre el tipus 
de pares que som, si som autoritaris, 
permissius o democràtics. Tant se val 
ser d’una manera o d’una altra, la 
qüestió és que si no traduïm el 
missatge que s’amaga a sota d’aquesta 
actitud, no podrem canviar-la. Per fer-
ho hem de connectar amb el que li està 
passant al nen i no centrar-nos 
exclusivament en el seu comporta-
ment. Després de realitzar el que 
anomenem en psicologia un moviment 
sistèmic amb el grup, tècnica basada 
en les constel·lacions familiars, que 
ens mostra amb molta claredat què 
esta passant a escala emocional, 
vàrem veure com el nen estava 
demanant més contacte amb la mare, 
no tant des de fer activitats amb ella,  
i alhora es va veure certa dificultat 
d’aquesta mare per mantenir el to 
emocional amb el seu fill i el contacte 
físic amb ell. Només essent la mare 
conscient d’allò que inconscientment 
estava evitant, ja ha provocat canvis 
significatius en la relació mare-fill. 

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN GRANS

PortAventura celebra 
Halloween amb carabasses  
i espectacles terrorífics 

Què passa si...

ES DÓNA  
QUAN EL NEN 
RECLAMA 
QUELCOM  
QUE ELS PARES  
NO ARRIBEN  
A SABER 
INTERPRETAR 

Tingues en compte

� PASSATGES DEL 
TERROR. Entre els 
passatges del terror del 
parc temàtic destaquen 
REC EXPERIENCE, inspirat 
en la mítica saga 
cinematogràfica; la Selva 
de la Por, a l’aire lliure; i 
Horror en Penitence, el 
macabre i inhòspit 
laberint del Far West. 

� NIT DE HALLOWEEN.  
El 31 d’octubre 
PortAvaentura celebrarà 
la Nit de Halloween i, per 
aquest motiu, estarà 
obert fins a les 02.00 
hores. Els responsables 
del parc asseguren que 
serà l’ocasió perquè el 
públic més atrevit tingui 
una experiència 
terrorífica única.  
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14/ 21 D’OCTUBRE : AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 14 
EXPOSICIÓ 

FOTOGRAFIES DE LUJAN 

El Museu d’Art de Cerdanyola acull 
la mostra 10 fotos d’aigua i una 
galleda, del fotògraf Lujan (Xavier 
Roca). Reuneix diferents fotografies, 
properes a l’abstracció, de superfí-
cies amb aigua. A les imatges es 
poden veure des del Riu Sec a rius 
d’alta muntanya i des del mar a 
racons on l’aigua resta immòbil. 
CERDANYOLA DEL VALLÈS. Museu d’Art de 

Cerdanyola (MAC). C/ de Sant Martí, 88. Fins al 31 

de desembre. De dimarts a dissabtes de 17.00 a 

20.00 hores i diumenges i festius d’11.00 a 14.00 

hores. www.cerdanyola.cat.  

 

 
DIJOUS 15 
MOSTRA 

ELS CAPS TALLATS COM A 
TROFEU I EL SEU SIGNIFICAT 

La nova exposició temporal del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, 
Caps Tallats, es dedica al cap com a 
trofeu i a la seva significació des de 
l’antiguitat fins al món contempora-
ni. S’hi presenten exemples 
arqueològics i etnogràfics de 
diversos museus, així com iconogra-
fia artística, audiovisuals i recursos 
interactius que il·lustren el fenomen 
arreu del món per conèixer les seves 
arrels i l’àmplia dimensió cultural 
assolida. BARCELONA. Fins al 10 de gener. 

Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). Passeig 

de Santa Madrona, 39-41. Fins al 10 de gener. De 

9.30 a 19.00 hores. Diumenges i festius de 10 a 14.30 

hores. 4,5 euros. www.mac.cat.  

 
DIVENDRES 16 
FESTIVAL 

ACTIVITATS AL VOLTANT  
DE LA POESIA A SANT CUGAT 

El 15è Festival nacional de poesia a 
Sant Cugat presenta tot un seguit 
d’accions, lectures poètiques, 

recitals, conferències, rutes 
literàries, taules rodones i activitats 
per a infants i joves. Per celebrar el 
15è aniversari, en l’actual edició 
s’homenatjarà a poetes que ens han 
deixat aquest any: Montserrat 
Abelló i Francesc Garriga. També es 
recordarà Ovidi Montllor. SANT CUGAT 

DEL VALLÈS. Diferents espais. De 0 a 8 euros. Fins 

al 25 d’octubre. www.tasantcugat.cat.  

 
DISSABTE 17 
MÚSICA 

THE BEATLES PER A NADONS 

La companyia Malumaluga ofereix 
l’espectacle Bitels per a nadons, un 
concert homenatge a The Beatles 
adreçat als més petits. Els nens 
canten, ballen, interactuen, juguen, 
gaudeixen de la música, el 
moviment i un entorn visualment 
atractiu.  Tot està embolcallat amb 
una escenografia suggeridora, hi 
ha jocs amb vídeos interactius i el 
públic participa amb instruments 

de percussió. VIC. L’Atlàntida, Centre d’Arts 

Escèniques d’Osona. C/ de Francesc Maria 

Masferrer, 4. 16.00, 17.00 i 18.00 hores. Preu: 14 

euros. latlantidavic.cat. 

 
FIRA 

BOLETS I BOLETAIRES 

Amb la 8a Fira del Bolet i el Boletaire 
del Solsonès, el nucli antic de 
Solsona es converteix en un ampli 
mercat de bolets i artesania, enriquit 
amb una variada oferta d’activitats 
lúdiques, com tastets, tallers, 
xerrades i exposicions. SOLSONA. Nucli 

antic. Fins al 18 d’octubre. De 8.30 a 21 hores. 

Entrada lliure. www.solsonesfires.cat. 

 
DIUMENGE 18 
TEATRE 

TROBADA DE GRUPS 
AMATEURS 

Dins els actes de la Capitalitat de la 
Cultura Catalana, Vilafranca oferirà 
la 25a Trobada de Grups Amateurs 
de Teatre de Catalunya. Es tracta de 
la tercera edició que organitzarà la 
coordinadora de Grups Amateurs de 
Teatre de l’Alt Penedès (GATAP), que 
ja ho va fer els anys 1999 i 2008. Hi 
haurà representacions teatrals, 
lectures dramatitzades i taules 
rodones. VILAFRANCA DEL PENEDÈS. 

Diversos espais. D’11.00 a 16.30 hores. Preu: de 0 a 5 

euros. www.vilafranca2015.cat.  

 
DILLUNS 19 
FESTIVAL 

CINEMA COLOMBIÀ 

Se celebra la 12a Diàspora: Festival 
de Cinema Colombià de Barcelona, 
que fomenta el diàleg intercultural 
entre la capital catalana i Colòmbia 
a través de les arts audiovisuals per 
mitjà d’estrenes recents i altres films 
premiats, a més d’un ampli 
programa d’activitats paral·leles. 
Aquest any es presenten un total de 
23 pel·lícules: 9 llargmetratges de 

ficció, com la multi premiada Mateu 
de Maria Gamboa, Mans Brutes de 
Josef Kubota Wladyka, o la recent 
Shakespeare de Darío Armando 
García Dago; 9 llargmetratges 
documentals, com Amnestesia de 
Lizette Lemoine, Matachindé de 
Víctor Palacios i l’òpera prima de 
Germán Piffano, Inferno o Paradís; 3 
curtmetratges documentals i 2 
produccions transmèdia. BARCELONA. 

Diferents espais. Fins al 21 d’octubre. www.diaspo-

rabarcelona.com. 

 
DIMARTS 20 
MÚSICA 

OKTOBERFEST A CALELLA 

Durant aquests dies se celebra a 
Calella, al Maresme, l’Oktoberfest. 
Diferents bandes de música, amb els 
vestits i instruments tradicionals del 
seu país, ofereixen concerts a la 
Carpa, a la plaça de l’Església i als 
carrers de la població. També es pot 
degustar la gastronomia alemanya, 
amb plats com el bratwurst, la 
kartoffelsalat i l’schnitzel, entre 
d’altres. CALELLA (MARESME). Diferents 

espais. Fins al 24 d’octubre. Des de les 20:30 hores 

fins la 1:00 entre setmana i fins les 2:00 hores 

divendres i dissabte.. Preu: 175 euros per set nits. 

www.calella-oktoberfest.com.  

 
DIMECRES 21 
EXPOSICIÓ 

‘125 ANYS DE JOAN AMADES’ 

El Museu del Joguet de Catalunya 
acull una mostra commemorativa del 
125è aniversari del naixement del 
folklorista Joan Amades Gelats i dels 
100 anys de la seva tasca recopilado-
ra de materials etnogràfics: cançons, 
costums, festes, rondalles, danses, 
imatgeria festiva, contes, literatura 
de canya i cordill i altres. FIGUERES. 

Museu del Joguet de Catalunya. C/ Sant Pere, 1. 

Fins al 10 de gener. De dimarts a divendres de 10.00 

a 18.30 hores. Dissabtes de 10.00 a 19.30hores. 

Diumenges i festius d’11.00 a 14.30hores. Entrada 

lliure. www.mjc.cat. 

� DONES JURISTES. 
@@CollectiuRonda: Del 14 
al 18 d’octubre, #BCN 
acull el Congrés 
Internacional «Cos de la 
#dona i drets 

fonamentals» organitzat 
per @donesjuristes. 
BARCELONA. Trafalgar, 50.  Del 

14 al 18 d’octubre. 

www.cronda.com.  

� RUGBI 7 FEMEMÍ. 

@EsportsUB La selecció 
de rugbi 7 femení 
entrenarà: Divendres 16 
d’octubre de 13:30 a 
15:00 hores al C. De 
Rugby UB 

Dimecres.?LUGAR. Dimecres 

21 d’octubre de 19:30 a 20:30 

hores al C. De Rugby UB. 

www.facebook.com/EsportsUB. 

� L’AIGUAT DE 1949 
@MuseuRipoll: Dissabte 

17 d’octubre, inauguració 
de la nova exposició 
temporal «L’aiguat de 
1940. 75 anys» al 
@MuseuRipoll.?RIPOLL. 

Plaça de l’Abat Oliba, s/n. Telèfon: 

972 70 31 44. De dimarts a 

dissabte de 10 a 13:30 i de 16 a 18 

hores. Diumenges i Diumenges i 

festius de 10 a les 14 hores. Preu: 

4 euros i 3 euros l’entrada 

reduïda. www.museudripoll.org.

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
� AUTOBUSOS. Dia 14 d’octubre. Afectacions  
al servei per aturada parcial. Amb motiu de l’aturada 
parcial convocada per alguns sindicats, dimecres 14 

d’octubre, el servei de bus es pot veure afectat entre les 10.30 
h i les 15.30 hores. La previsió és: fins a les 10.30 h, servei 
normal de bus. De les 10.30 a les 15.30 h, possibles 
afectacions al servei de bus. A partir de les 15.30 h, servei 
normal un cop reincorporats els conductors que hagin seguit 
l’aturada. www.tmb.cat. 

AFECTACIONS VIÀRIES 
� CASTELLBELL I EL VILAR. Calçada 
tallada.Obres en general a la BP-1121 al 
quilòmetre 0.80 en ambdós sentits de la marxa. 

� SANT MARTÍ SESGUEIOLES. Calçada restringida. 
Obres en general, amb desviaments, a la BV-1001 entre 
el quilòmetre 3 al 3,10, en ambdós sentits. � SANT 
CLIMENT DE LLOBREGAT. Calçada restringida. Obres en 
general a la BV-2004 en el quilòmetre 4,60 al 4,69, en 
ambdós sentits.

MÚSICA 

CERDANYOLA ES 
CONVERTEIX EN LA 
CAPITAL DEL ‘BLUES’ 

Cerdanyola del Vallès acull la 26a 
edició del Festival Internacional de 
Blues, que vol apropar als 
assistents el millor d’aquest 
gènere, que ha influenciat el jazz,  
el rock i el pop. Hi ha programades 
més de 50 activitats, que es fan a 
bars, museus i espais públics de la 
ciutat. Entre les actuacions 
previstes pels dies vinents estan 
les de John Németh (foto), 
guanyador pel millor àlbum de 
blues de l’any, i la de Carvin Jones, 
a qui la crítica ha assenyalat com el 
successor de Jimi Hendrix. El 
festival també comptarà amb The 
Gospel Viu Choir, un dels grups de 
gospel més destacats. CERDANYOLA 

DEL VALLÈS. Fins al 18 d’octubre. Gratis i al 

preu de 7 euros. www.bluesdecerdanyola.com.

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

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