
El Tren del Ciment de La Pobla de Lillet permet passejar pels Jardins Artigas, un exemple de fusió d’arquitectura i natura.  FOTO: DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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UNA VISITA AL 
PASSAT EN FAMÍLIA 
La província de Barcelona posa a disposició dels ciutadans rutes i 
visites a elements patrimonials i arqueològics, museus, esglésies, 
monestirs i festes populars que ens expliquen d’on venim. 
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Passejar pels carrers i pobles de les ciutats 
pròximes a Barcelona és una manera fàcil 
i agradable de descobrir el nostre passat i la 
història, el patrimoni i les festes i tradicions 
de casa nostra. Aquest enorme llegat cultu-
ral inclou des de restes prehistòriques fins 
a vil·les termals romanes, esglésies i mo-
nestirs, castells medievals, edificis mo-
dernistes, fàbriques i instal·lacions indus-
trials transformades en museus. La Dipu-
tació de Barcelona proposa algunes idees 
per a tots els gustos: per anar en parella, 
amb la família o sol. 

� ANTONI GAUDÍ  

Colònia Güell . A Santa Coloma de Cer-
velló t’espera un bosc de columnes, la crip-
ta de la Colònia Güell, una joia modernis-
ta visitable, amb arcs hiperbòlics, vidrieres 
farcides d’elements naturals i mobles ex-
quisits i sinuosos. Diuen els experts que 
la cripta fou el laboratori de la Sagrada 
Família. Allà Gaudí va assajar les seves in-
novacions arquitectòniques per al tem-
ple expiatori barceloní. Els carrers de la 
colònia industrial, de finals del segle XIX, 
són de maó vist i d’estil modernista, dins 
d’un ambient encantador (www.gaudico-
loniaguell.org). 
Nau Gaudí. A Mataró, la capital del Mares-
me, es pot visitar la Nau Gaudí, actualment 
un centre d’art contemporani  
(www.mataro.cat). 
La Pobla de Lillet. Permet passejar pels 
Jardins Artigas, exemple de fusió entre ar-
quitectura i natura. Es pot arribar amb el 
Tren del Ciment (www.poblalillet.cat). 

� MÉS MODERNISME 

Colònia Sedó. Es distingeix d’altres colònies 
cotoneres per la seva grandària. A la sala de 
la turbina d’aquesta colònia fabril d’Esparre-
guera es pot veure la maqueta del recinte i 
saber més de la història del centre (www.es-
parraguera.cat/turisme/coloniasedo). 
Celler Codorniu. Obra de Puig i Cadafalch, 
és una catedral del vi i del cava impactant 
per la bellesa del seu maó vist i les ceràmi-
ques i per ser exemple del bon encaix entre 
indústria i modernisme arquitectònic. La 
visita al celler es pot fer en un trenet i aca-
ba amb un tast de cava (www.codorniu.es). 
Museu de la Ciència i la Tècnica de Ca-
talunya. Un bon exemple de construcció 
fabril reconvertida en un equipament cul-
tural per explicar la industrialització i els 
seus protagonistes (wwww.mnactec.cat). 
Palau Güell. A la mateixa ciutat de  Bar-
celona, ben a prop de la Rambla, Eusebi 
Güell va encarregar a Gaudí un palau que 

actualment és Patrimoni Mundial de la 
UNESCO i propietat de la Diputació de 
Barcelona. Hi ha visites guiades a aquest 
habitatge familiar tocat pels nous tracta-
ments de la llum i l’espai gaudinians 
(http://palauguell.cat).Hi ha multitud de 
rutes modernistes i fires, com ara la Fira 
Modernista de Terrassa, la Fira Mercat Mo-
dernista de Canet de Mar o la Festa Moder-
nista de la Colònia Güell, de les que es pot 
saber més des del web:www.barcelones-
moltmes.cat/rutesmodernistes. 

� PATRIMONI MUNDIAL 

La Patum. Cada any, per la festivitat, la 
plaça de Sant Pere de Berga és l’epicentre de 
la festa de La Patum, on el foc, la música i els 
personatges simbòlics en són els protago-
nistes. La festa és present a la població des 
del segle XIV (www.lapatum.cat). 
Els castellers. Ser testimoni directe d’una 
diada castellera són emocions assegura-
des. Els millors llocs per gaudir d’aquestes 
construccions humanes acompanyades 
de la música de les gralles són Vilafranca 
del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Terrassa i 
Mataró. També s’aixequen castells coro-
nats per enxanetes a molts altres pobles i 
ciutats catalans (www.castellersdevilafran-
ca.cat; http://castellersdeterrassa.cat). 

� ARQUEOLOGIA  

L’Esquerda . A L’Esquerda, al costat de Ro-
da de Ter, es troba un assentament que 
va néixer a començaments del segle VIII 
abans de Crist, a l’edat de bronze, i que 
va ser abandonat a la baixa edat mitjana. 
El van ocupar ibers, romans, visigots, mu-
sulmans i carolingis (www.lesquerda.cat). 
Camp de les Lloses . A prop de Tona es pot 
resseguir la ruta que feien els soldats ro-
mans d’aquest assentament militar que 
connectava la costa amb l’interior del ter-
ritori (www.campdeleslloses.cat). 
Termes Romanes de Sant Boi. Són els ba-
nys romans més ben conservats de Cata-
lunya (www.museusantboi.cat). 
Ca n’Oliver . A Cerdanyola del Vallès es pot 
descobrir l’assentament que van ocupar els 
laietans entre els anys 550 i 50 abans de Crist. 
Centre de Restauració i Interpretació Pa-
leontològic (CRIP). Un centre de promo-

ció i divulgació científica al voltant dels jaci-
ments del Miocè amb un espai de forma-
ció en restauració de béns paleontològics, 
una zona dedicada a la difusió dels valors del 
patrimoni paleontològic i un alberg per a 
usuaris i visitants. A Hostalets de Pierola 
(http://hostaletspaleontologia.cat/crip-cat/). 
Museu de Badalona. Al subsòl excavat 
es pot passejar pel decumanus de Baetu-
lo, una gran ciutat romana anterior a Bar-
celona (www.museudebadalona.cat). 
Cova de Salnitre. La que millor resu-
meix la història de l’espeleologia ca-
talana i recull l’espectacularitat d’un es-
pai que va fascinar artistes com Ramon 
Casas o Santiago Rusiñol (www.collba-
to.cat/les-coves-del-salnitre.htm).  

� ESGLÉSIES I MONESTIRS 

Seu d’Ègara. Són tres esglésies amb ele-
ments visigòtics, preromànics, romànics 
i gòtics que fan d’aquest un conjunt únic a 
Catalunya. Els primers habitants de Terras-
sa van triar la zona que avui dia ocupa el 
parc de Vallparadís, a prop del conjunt 
eclesiàstic egarenc (www.seudegara.cat). 
Monestir de Sant Cugat. Un guia expli-
ca als visitants la història dels 144 capi-
tells romànics i del seu claustre  
(www.museu-santcugat.cat). 
Món Sant Benet. A l’abadia benedictina de 
Sant Fruitós de Bages es pot recrear l’expe-
riència de vida dels monjos  passejant pel 
jardí, treballant a l’hort i recorrent les estan-
ces de l’indret (www.monstbenet.com). 

�MUSEUS  

Museu de Ciències Naturals. Dividit en 
diferents temàtiques, com ara la paleon-
tologia, la botànica, la meteorologia i la 
zoologia. Es troba a Granollers (www.mu-
seugranollersciencies.org). 
Museu de Matemàtiques de Catalun-
ya. Ubicat dins el Palau Can Mercader 
de Cornellà de Llobregat, organitza visi-
tes per a nens i mostra la part més lú-
dica de les matemàtiques   
(www.mmaca.cat). 
Mines de Cercs. Reviuen al Berguedà la 
duresa de treballar en una mina de car-
bó. Es pot conèixer també la propera 
Colònia St. Corneli (www.mmcercs.cat). 
Museu del Ferrocarril. A Vilanova i la Gel-
trú. Es pot comprovar com la locomo-
tora Mataró encara es posa en marxa 
(www.museudelferrocarril.org).

En ruta Comarques

El llegat cultural i social de la demarcació de Barcelona queda palès en múltiples 
elements del nostre entorn: des de restes prehistòriques a esglésies i monestirs,  
fàbriques, museus i edificis. Fem un repàs d’alguns dels indrets que millor 
resumeixen el nostre passat i que es poden gaudir i visitar en família.

EL NOSTRE PASSAT A TRAVÉS 
DEL PATRIMONI DEL PRESENT

14  
des d’aquell segle és present la festa de La Patum 
a Berga, presidida pel foc, la música i els 
personatges simbòlics

A dalt, Parc 
Natural de la 
Muntanya de 
Sal de Cardona. 
De dreta a 
esquerra, Museu 
de la Ciència i la 
Tècnica de 
Catalunya 
(MNATEC),  
Museu de les 
Ciències 
Naturals de 
Granollers i 
Mines de Cercs. 
FOTOS: OSCAR 
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* OCIpèdia

MUSEU MOLÍ 
PAPERER DE 
CAPELLADES   
On s’aprèn que el 
paper no sempre s’ha 
fet només dels arbres 
sinó també de draps 
vells i de fulles 
vegetals. Els visitants 

poden aprendre a 
fabricar un full de 
paper tal com es feia 
fa segles (www.mmp-
capellades.net).  

� � � 

MUSEU DEL GAS 
DE SABADELL  

Permet conèixer la 
història de la indústria 
del gas amb un 
recorregut i visita a 
una exposició 
permanent i activitats 
familiars  
(www.fundaciongas-
naturalfenosa.org).  

� � � 

PARC CULTURAL 
DE LA MUNTANYA 
DE SAL 
Una de les mines de 
sal potàssica més 
importants del món,  
Mina Nieves de 
Cardona (1929-1990).  

Avui, el vell recinte 
miner de Cardona és 
el Parc Cultural de la 
Muntanya de Sal, un 
gran equipament 
cultural que pretén 
divulgar la 
importància de la sal, 
l’excepcionalitat 

geològica del jaciment 
i l’aprofitament que 
l’home ha fet d’aquest 
recurs natural durant 
segles 
(www.cardonaturis-
me.cat). 

� � �
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Agenda de tallers

� RENOVA LA TEVA ROBA 

AJUNTAMENT BARCELONA 

Fins al 28 de novembre participa en la 
7a edició de la xarxa de punts 
d’intercanvi de roba de Barcelona.  
Per participar, porta la teva roba al 
punt d’intercanvi que millor et vagi. 
Allà te la canviaran per renoves que 
després podràs bescanviar de nou 
per la roba que t’agradi més en 
qualsevol punt de la xarxa. 
Més informació: ajuntament.barcelona.cat. 

� ACTIVITATS DE TARDOR 

LIANA TALLERS 

Pel novembre i desembre la Liana 
Tallers ens porta un munt de tallers 
exprés i molt variats. Des de pintura 
decorativa, introducció al decoupa-
ge, retrat fotogràfic o cosir a 
màquina fins a un ventall de cursos 
de decoració dirigits al Nadal: art 
floral, centres amb espelmes i plats 
de vidre o arbres fets amb fusta de 
palé. Més info: www.lianatallers.com.  

� COSTURA PER A NADONS 

EL CALAIX 

Faràs 3 peces per als més petits de 
casa o per als que estan per arribar. 
Un pitet amb tancament automàtic, 
un drap perquè no taquin la roba 
després de mamar o prendre el 
biberó i unes sabatetes. Al taller es 
farà tot el procés de tallar, passar a 
la tela, muntar i cosir els patrons. 
Inclou el material i el berenar. 
Més info: C/ Sant Medir, 15 de Barcelona.  

� COM FER-TE LA TEVA TETERA 

ELTORNBARCELONA 

Si t’agrada el te, el pròxim 21 i 22 de 
novembre tens una cita. El Torn no 
només et convidarà a un te sinó que 
t’ensenyarà a fer la teva pròpia 
tetera! Amb tècniques molt 
senzilles, en aquest taller us podreu 
fer una tetera de ceràmica personal, 
jugant molt amb la creativitat. No 
cal experiència prèvia.Més info: Info: C/ 

Àvila 124, 2-1, Barcelona. 

� TARGETER PERSONALITZAT 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

El 20 de novembre aprèn a cosir amb 
un pràctic targeter on guardar el 
bitllet del metro, autobús, el carnet 
de la biblioteca o la targeta del teu 
restaurant preferit. Cada cop que el 
treguis sabràs que l’has fet tu, 
únicament i exclusivament. Un taller 
pensat per a principiants, així és que 
no pateixis i prova-ho! Carrer Verdi, 81 

baixos de Barcelona. 

CLAUER AMB 
ENCANT  
Avança’t al Nadal i comença a enllestir 
regals pels qui més estimes. Et proposem 
aquest clauer fet a mà amb creativitat, 
personalitat i encant.

PAS A PAS

PAS A PAS

Vols aprendre la tècnica del macramé? Ara pots fer-ho amb aquest sofisticat clauer que ens ha elaborat la Tony Díaz (https://es-
es.facebook.com/tonydiazcomplementos). Una oportunitat d’endinsar-te al món dels nusos que podràs aplicar a molts treballs 
manuals. Tota una experiència! DIANA RODRÍGUEZ

1Material. 2,60 m d’antelina 
vermella, 1 anella, 1 peça 

oval, 7 peces rectangulars 
perforades, unes tisores i 
cola. Començarem el nostre 
clauer tallant 2 trossos 
d’antelina de 40 cm cadascun 
i 2 més de 90 cm. 

2 Fem macramé. Dobleguem, 
fiquem per l’anella i nuem 

un tros de 40 cm. Agafem l’altre 
fil de 40, repetim i nuem al 
costat. Amb 1 tira de 90 cm 
repetim però fem el nus a la 
dreta de l’anella i l’altra de 90 
cm el fem a l’esquerra.  

Ezebbe.com. És una comunitat 
en línia que funciona com a 
punt de trobada per a gent 
creativa de tot el món i a on es 
poden vendre i comprar treballs 
manuals. A més a més, a 
ezebee.com tothom pot crear la 
seva botiga online, showroom o 
blog de manera ràpida i 

totalment gratuïta. No hi ha 
costos d’obertura ni comissions 
per vendes i també et permet 
integrar la teva botiga en 
Facebook o al teu blog.  
És útil tant si vols vendre com 
comprar i fer costat al petit 
comerciant. Més info: elena@eze-

bee.com. 

MACRAMÉ.  
És l’art de fer 
nusos decoratius. 
És molt antic 
perquè es realitza 
amb les mans. 
Amb el macramé 
es fan sanefes o 
trenes per 
decorar diverses 
coses i els fils 
més usats són de 
cotó o seda. Hi ha 
més de 50 nusos 
diferents.

* OCIpèdia
UNA XARXA

We Love Cats Market.  
És el primer mercat benèfic 
handmade a favor dels gats 
abandonats de la ciutat de 
Barcelona. Un cop a l’any 
diferents creadores i dissenya-
dors s’uneixen per ajudar les 
entitats que vetllen per la 
seguretat d’aquests animals. 
Va néixer el 2012 i ja ha donat 
prop de 5.000 euros a diverses 
entitats. Al darrere hi ha la 
Muntsa Casas i la Vanesa 
Carrasquilla, dues cat i craft 
lovers. Informació: 28-29 de novembre. 

CREC. C/ Blesa, 27. www.welovecatsmar-

ket.com.

UN MERCAT

4 Nusos. Estirem dels dos 
extrems resultants. Repetim 

tota l’operació, sempre en el 
mateix ordre, fins a obtenir 5 
cm nuats. A mesura que fem 
nusos, anem estrenyent els 
extrems i aconseguint la forma 
recaragolada pròpia del clauer.  

5 Rematem amb voltes. Un 
cop fets els 5 cm de nusos, 

agafem la tira de l’extrem dret 
i enrotllem per sobre dels 
altres fils, donant 5 voltes, tal 
com es veu a la fotografia. 
Tallem el tros restant per polir i 
engaxem amb cola. 

6 Fixem amb la peça oval. 
Agafem la peça oval i la 

introduïm per les 7 tires 
d’antelina, de manera que 
quedi al final de les voltes que 
hem fet al pas anterior. Estirem 
bé de tots els fils i fixem la peça 
amb una mica més de cola. 

7 Polim. Tallem les puntes al 
biaix i a la mateixa alçada. 

Posem una peça rectangular a 
cada extrem també a la mateixa 
alçada. Nuem i estrenyem. Per 
aconseguir un acabat més 
professional, tallem els extrems 
sobrants també al biaix.

3 Treballem. Amb el fil llarg 
més a la dreta el passem 

per sobre dels altres 7. 
Passem l’extrem esquerre per 
sobre d’aquest fil i el creuem 
cap a la dreta per sota dels 
altres 7. Ho traiem entre el 
primer i el segon de la dreta. 

FE D’ERRORS .  
Fet a mà “Llaços d’estil” 
del 28 d’Octubre: 
PAS 4: Marquem: 
Dobleguem la tela per la 
meitat i fem una marca al 
centre i dues més a 0,5 
cm per cada banda. 
Cosim cada costat fins a 
les marques i girem.
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En ruta Comarques

ANTONI GALCERAN 
FCAC 

20minutos 

DOP Les Garrigues. És la primera DOP 
reconeguda al territori espanyol, l’any 
1975. El seu suc de fruita 100% natural 
d’oliva arbequina és dens, afruitat, amb 
connotacions d’herba i fulla, i aromes 
que recorden el tomàquet i l’ametlla ver-
da. Aquestes aromes es manifesten més 
quan l’oliva és més verda.  Així com va 
madurant l’oliva, canvia predominant el 
gust més dolcenc.  
DOP Siurana. L’hivern suau, els estius 
secs i càlids, la pluja precisa que por-
ten els vents de llevant i un sol que cal-
ma el temperament del mestral mar-
quen els olis DOP Siurana. La petita Ar-
bequina aporta suavitat, fluïdesa, 
complexitat i elegància en la fragància 
i el detall picant al seu sabor.  
DOP Baix Ebre-Montsià. Els seus olis 
provenen de tres varietats: Morruda, Se-
villenca i Farga. Són saborosos i molt 
aromàtics, afruitats al principi de la 
campanya i lleugerament dolços a me-
sura que aquesta avança. Al paladar re-
corden la poma, l’ametlla verda i el 
plàtan amb tocs lleugers d’amargs i pi-
cants.  
DOP Oli de l’Empordà. La DOP assegu-
ra la qualitat de l’oli d’oliva que es pro-
dueix a les dues comarques empordane-
ses i en alguns municipis del Pla de l’Es-
tany i el Gironès. La privilegiada 

ubicació geogràfica fa que el clima com-
bini hiverns suaus, estius no massa ca-
lorosos i la inevitable tramuntana. Tot 
plegat ajuda a configurar el marcat 
caràcter de l’oli de l’Empordà. 
DOP Oli Terra Alta. L’oli d’oliva verge ex-
tra d’aquesta DOP prové de la varietat 
d’oliva Empeltre majoritàriament, amb 
una petita participació d’altres varietats 
com l’Arbequina, la Morruda i la Farga. 
Garanteix una acidesa màxima de l’oli 
del 0,5 conservant el sabor i l’aroma que 
el caracteritzen. Més informació al Facebook de Tas-

taCoop: www.facebook.com/TastaCoop.

CINC DENOMINACIONS D’ORIGEN PROTEGIDA (DOP)

OLI D’OLIVA,  
L’OR LÍQUID 
COOPERATIU 
A Catalunya tenim cinc 
Denominacions d’Origen 
Protegida (DOP) específiques  
per l’oli � Cadascuna té les 
seves pròpies característiques, 
marcades per la zona del 
territori català on creixen les 
oliveres

Unes oliveres  
a l’Empordà.  

FOTO: FCAC

8 
de novembre  se celebra el Dia Europeu de 
l’Enoturisme. Els cellers cooperatius organitzen 
múltiples activitats divulgatives durant tot l’any.

1000 TARDORS �  
Acomont.Oli singular 
d’oliveres mil·lenàries del 
Territori del Sénia, amb 
una producció molt 
limitada. És el fruit 
d’oliveres fargues que, de 
generació en generació, es 
treballen i es conserven 
com a monuments 
mitjançant la cultura 
agrària del territori. Un 
regal molt original per 
aquest Nadal.www.aco-

mont.com.

LES CABANES �  
Cooperativa Agrícola Sant 
Isidre de Juncosa de les 
Garrigues. Estar rodejat de 
boscos i plantes aromàti-
ques fa que gaudeixi d’unes 
aromes i un fruitat apreciats. 
Les arbequines són 
molturades tan aviat com 
arriben a la cooperativa, on 
es fa una decantació 
artesana en piques 
soterrades per mantenir les 
millors qualitats de 
l’oli.www.olilescabanes.com.

OLI LA LLENA D’AGRI-
CULTURA ECOLÒGICA �  
Cooperativa Agrícola 
d’Ulldemolins.Per obtenir 
aquest oli s’utilitzen 
tècniques que permeten 
respectar i harmonitzar el 
triangle format pel medi 
ambient, el cultiu i les 
persones. Es promouen els 
mecanismes de la natura 
per al maneig del cultiu, 
per tal d’assegurar un oli 
d’arbequina excel·lent. 
www.coopulldemolins.com.

OLI DE PAU �  
Empordàlia.  
S’obté exclusivament 
d’olives centenàries de 
dues varietats tradicio-
nals de la comarca, 
l’Argudell i el Corivell. 
Aquesta singularitat, 
juntament amb el tret 
climàtic característic de 
l’Empordà –el vent de 
tramuntana-, donen al 
producte un caràcter 
diferenciador.www.emporda-

lia.com.

CATERRA �  
Cooperativa Agrícola Terra 
Alta. Les condicions geo-
climàtiques i orogràfiques 
de la comarca de la Terra 
Alta –amb hiverns secs i 
freds, terres poc fèrtils i 
conreus de secà- són 
ideals per al cultiu de 
l’olivera i permeten obtenir 
un oli de gran qualitat, 
com el que produeix la 
Cooperativa Agrícola Terra 
Alta, anomenat Caterra. 
www.caterra.es.
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Titelles a l’Arts Santa Mònica. La primera edició del 
Festival IF Barcelona programa quatre espectacles 
familiars. Menut Cabaret és un espectacle mut, 
interpretat per mans i objectes. Per contra, la 
paraula és la protagonista a El mirall de les 
formigues, que acosta la poesia als nens. A Xarop 
de Cargol una doctora porta cançons per guarir la 
tristesa. I L’arbre de les sabates captarà l’atenció 
dels menuts amb titelles per tal que aprenguin 
anglès. El preu de l’entrada és de 8 euros.

Festival IF 
Barcelona 

Proposta: festival d’espec-

tacles de teatre de titelles, 

visual i d’objectes. 

Quan? Fins al 13 de desem-

bre. 

On? Arts Santa Mònica. La 

Rambla, 7. 

Preu: 8 euros.  

Web: www.ifbarcelona.cat.

Les millors bandes sonores de la història. La Film 
Symphony Orchestra és l’única orquestra europea 
dedicada en exclusiva a interpretar música de 
cine. Arriben a l’Auditori amb un programa farcit 
de bandes sonores de pel·lícules guardonades 
amb Òscars. Algunes són recents, com ara La 
teoria del tot o The Imitation Game. Però no hi 
faltaran els clàssics: E.T., Ciutadà Kane, Doctor 
Zhivago, Jurassic Park, Matrix o Star Wars, entre 
d’altres (entrades a partir de 40 euros).

Film 
Symphony 
Orchestra 

Proposta: concert simfònic 

de bandes sonores de pel·lí-

cules de tots els temps. 

Quan? El 15 de novembre a 

les 19.30 hores. 

On? L’Auditori, Carrer de Le-

pant, 150. 

Web: www.filmsympho-

ny.es.

Casa Àsia 
Film Week 

Proposta: un festival amb 

52 films del millor cinema 

asiàtic dels darrers anys. 

Quan? De l’11 al 15 de no-

vembre. 

On? Cinemes Girona. Ca-

rrer Girona, 175.  

Web: www.casaasia-

filmweek.es.

La 3a edició del festival de 
cinema asiàtic arriba amb els 
52 millors films dels darrers 
anys. L’objectiu principal del 
certamen és el d’oferir un 
retrat de les societats 
asiàtiques del segle XXI. Les 
pel·lícules projectades solen 
distribuir-se fora dels circuits 
comercials, adopten el drama 
com a format i tracten 
realitats locals del gran 
continent. Casa Àsia Film 
Week (CAFW) mostra imatges 
que narren escenes de la vida 
quotidiana i conflictes socials 
que són comuns a les 
societats asiàtiques i 
occidentals, com ara la 

immigració il·legal. El festival, 
que vol consolidar-se com a 
referent nacional, porta 
enguany més títols que a les 
edicions anteriors. Inaugu-
rarà el certamen la pel·lícula 
The Golden Era d’Ann Hui, la 
realitzadora que va rebre el 
premi Casa Àsia Film Week 
per la seva trajectòria el 2011. 
Una altra novetat és la 
voluntat d’igualar la participa-
ció de països amb una 
indústria cinematogràfica 
potent, com Japó, Xina o 
Corea del Sud, amb la 
d’aquells amb una cinemato-
grafia emergent. Per primera 
vegada, participen països 

com Bangla Desh, Cambodja, 
Kirguizistan i Nova Zelanda. 
Entre els títols imprescindi-
bles hi ha Madonna, una 
producció sud-coreana que 
planteja el dilema moral 
d’una mare que ha d’escollir 
entre salvar la vida del seu fill 
o la d’una dona embarassada. 
O Haemoo, la història del 
viatge d’uns immigrants 
il·legals xinesos que van en 
vaixell cap a Corea.  
El festival tindrà tres seccions 
i concedirà vuit premis a la 
millor pel·lícula, al millor 
director i al millor guió, a més 
d’un Premi Especial i el Premi 
del Públic. L’entrada general 
costa 5 euros, l’entrada 
reduïda (estudiants i socis 
dels Cinemes Girona), 3 
euros. L’abonament complet 
val 45 euros i el de 10 
sessions, 
20 euros.

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

L’HEM DE PORTAR 
AL PSICÒLEG 
Pels pares no és fàcil prendre la 
decisió que els fills vagin al psicòleg. 
Sovint aconsellats per l’escola o seguin 
la mateixa intuïció, plantegen aquesta 
possibilitat. La teràpia ofereix una 
ajuda a la capacitat de gestió 
emocional del nen davant els seus 
reptes personals i facilita la compren-
sió dels processos interns de l’infant. 
Però els nens poden interpretar el fet 
d’acudir al psicòleg com que ells són el 
problema, i el psicòleg els ajudarà a 
canviar, com si aquest canvi fos la 
solució dels problemes familiars, 
sentint-se així responsables de les 
dificultats i també de la solució. Sovint 
es deriven nens al psicòleg, amb la 
intenció de canviar la seva expressió, 
sense haver aprofundit suficientment 
en el significat de la seva actitud, i 
sense haver esgotat les possibilitats 
d’afrontar la situació des de l’àmbit 
familiar. La teràpia familiar interpreta 
els símptomes que presenten els fills 
com l’expressió d’un problema del 
sistema familiar i no del nen. És tan 
senzill com canviar la frase: «el meu fill 
té un problema» per «tenim un 
problema i el meu fill l’està expres-
sant». D’aquesta manera, no culpabilit-

zem als fills, i ens 
responsabilitzem 
de la gestió de 
les dificultats. 
Com a pares, 
treballarem el 
que ens passa 
amb els fills,  els 
aspectes que ens 
costen més 

d’afrontar amb ells i com respondre a 
les seves demandes. També haurem 
de reflexionar sobre el nostre moment 
vital i familiar, i sobre tot allò que 
possiblement traspassem al nostre 
entorn, abans de derivar als fills a 
teràpia individual. Quan no entenem les 
actituds dels nostres fills hem de 
demanar suport professional. Si els 
professionals entenem les conductes 
dels nens com l’expressió d’un estat 
intern caldrà treballar d’entrada amb 
els pares per cercar estratègies que 
permetin donar les respostes adequa-
des des de l’entorn familiar. En un 
percentatge altíssim, amb aquesta 
intervenció, serà suficient per 
solucionar moltes de les dificultats. Els 
nens necessiten trobar les respostes a 
casa seva. Quan les trobin, serà el 
moment de valorar si  convé començar 
un tractament psicològic individual. 
Serà necessària la intervenció 
psicològica per treballar aspectes 
concrets, difícils d’abordar fora de 
l’àmbit professional, o bé quan els pares 
no trobin les estratègies suficients per 
donar respostes a les demandes ocultes 
dels seus fills. Treballant inicialment 
amb els pares i mares, aconseguim 
resultats ràpids, efectius i estables.

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

El Festival Casa Àsia Film 
Week retrata la societat 
asiàtica més contemporània

Què passa si...

TREBALLANT 
INICIALMENT 
AMB PARES I 
MARES 
ACONSEGUIM 
RESULTATS 
EFECTIUS I 
ESTABLES

Tingues en compte

� ‘THE GOLDEN ERA’. El 
llargmetratge de la 
prestigiosa directora 
hongkonguesa Ann Hui 
serà projectat per primer 
cop a Espanya avui dia 11 
de novembre a les 20.00 
hores. Ambientat a la 
Xina dels anys 30, tracta 
un moment històric difícil 
per als opositors al règim. 

� ‘DUKTHAR’.  Film 
guardonat en tres 
festivals internacionals. 
Dukthar, que vol dir filla 
en urdú, narra la història 
d’una dona que fuig del 
seu marit per protegir la 
seva filla de 10 anys. Les 
ajudarà un conductor de 
camió i viuran un viatge 
èpic a través dels 
paisatges del Pakistan.   
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11/18 DE NOVEMBRE: ACTIVITATS
DIMECRES 11 
CINEMA 

ELS CURTS DEL MECAL 
 
Es projectarà una selecció dels 
millors treballs presentats a la 
dissetena edició del Mecal, el 
Festival Internacional de Curtme-
tratges i Animació de Barcelona. 
Els curts i videoclips procedeixen 
d’Espanya, Irlanda, el Regne Unit i 
Suïssa. Des d’amors turbulents fins 
a conflictes bèl·lics, les peces 
tracten temes molt diversos.  
SABADELL. L’Estruch. C. de Sant Isidre, 140. A 

les 21.00 hores. Preu: 5 euros. www.les-

truch.cat. 

 
DIJOUS 12 
DOCUMENTAL 

PROJECCIÓ DE ‘GAME OVER’ 
 
Dins el cicle ‘El Documental del 
mes’, Parallel 40 presenta la 
història d’un nen que creix en una 
família catalana de classe mitjana, 
fascinat per la guerra. De jove 
marxa a lluitar a l’Afganistan, però 
tornarà desencantat. A casa hi 
trobarà la seva família, colpejada 
per la crisi econòmica, i es veurà 
obligat a prendre decisions. La 
producció hispanoalemanya 
dirigida per Alba Sotorra serà 
projectada durant tot el mes de 
novembre en diverses sales de 
Catalunya. 
GIRONA. Centre Cívic Santa Eugènia. C. de 

Santa Eugènia, 146. A les 20.00 hores. Entrada 

gratuïta. www.eldocumentaldelmes.com. 

 
DIVENDRES 13 
FIRA 

EL MÓN DEL CAVALL 
 
La 37a edició de la Fira de Sant 
Martirià ofereix entreteniment per 
a grans i petits. Hi haurà concursos 
i exhibicions de diferents discipli-
nes eqüestres, mostra de tractors i 
eines antigues del camp, exhibició 

de batre i fer paller, mostra de 
races autòctones dels Països 
Catalans, fira del dibuix i la pintura 
i mercat d’artesania. BANYOLES. 

Pavelló i Parc de la Draga.  Del 13 al 15 de 

novembre de 8.00 a 21.00 hores. Consulteu el 

programa a www.firasantmartiria.com. 

 
DISSABTE 14 
ITINERARI  

DESCOBERTA DELS BOLETS 
DEL GARRAF 
 
Dins la Setmana de la Ciència, el 
Museu de Gavà organitza una 
excursió per conèixer les principals 
espècies de bolets de la comarca. 
Un expert acompanyarà els 
boletaires per explicar les propie-
tats culinàries de cada bolet. Amb 
el material recollit es muntarà una 
exposició a la tarda, que durarà fins 
diumenge. GAVÀ. Sortida a les 9 hores de la 

pl. de l’Església. Places limitades i desplaçament 

en cotxe particular. Inscripció gratuïta al 93 263 

96 10. www.patrimonigava.cat. 

  
DIUMENGE 15 
CIRC 

‘THE VALS PAPER’ 
 
No és un espectacle de circ 
qualsevol. La jove Companyia Moi 
Jordana combina malabars, 
manipulació d’objectes i teatre 
gestual, tot fent participar el 
públic. Un sol artista encarna 
diversos personatges en aquesta 
proposta innovadora que té com a 
punt de partida un vals i un paper. 
MATARÓ. Can Gassol. Pl. de la Pepa Maca, 15. 

A les 19.00 hores. Preu: 5 euros. Més 

informació al web municipal www.culturama-

taro.cat 

 
FIRA 

DEL PA I DE LA XOCOLATA 
 
Xocolatada popular fins a escurar 
l’olla, concurs de coques i figures 
de pa, tast de llets vegetals i sucs i 
maridatge de xocolates i vins. La 
9a edició de la Fira del Pa i de la 
Xocolata és una temptació per als 
més llaminers. Es podran comprar 
productes derivats de la farina i la 
xocolata. A més, els petits podran 
gaudir de tallers i espectacles 
d’animació infantil. SANT GREGORI. 

Plaça Rafael Masó i altres espais. De 10.00 a 

18.00 hores. Més informació al web municipal 

www.santgregori.cat 

 
DILLUNS 16 
FESTIVAL 

CINEMA INDEPENDENT  
A L’ALTERNATIVA 2015 
 
Arrenca la 22a edició del Festival 
de Cinema Independent de 
Barcelona, que reuneix creacions 
innovadores. Una selecció de 
curtmetratges i llargmetratges 
internacionals competiran a la 
secció L’Alternativa Oficials. 
L’Alternativa Paral·leles presentarà 
els homenatges a Hubert Sauper i 

Lucrecia Martel, a més de films del 
panorama nacional i programació 
familiar. També hi haurà activitats 
gratuïtes al CCCB i un espai per a la 
formació i el debat. BARCELONA. 

Diversos espais. Fins al 22 de novembre. El 

preu de l’abonament és de 18 euros (venda 

anticipada). Preu per sessió: a partir de 2 

euros. www.alternativa.cccb.org  

 
DIMARTS 17 
ART 

EXPOSICIÓ ‘MARKS  
ON ANYTHING’ 
 
Ivo Sans és un músic de jazz 
experimental de prestigi recone-
gut, però la seva obra plàstica és 
pràcticament desconeguda. La 
seva escultura, influenciada per la 
intangibilitat  de la música, pretén 
donar sentit des de la simplicitat 
més absoluta. BARCELONA.  Arts Santa 

Mònica. Rambla de Santa Mònica, 7.  Fins al 13 

de desembre. De dimarts a dissabte d’11.00 a 

21.00 hores, diumenges i festius: d’11.00 a 17.00 

hores. Entrada gratuïta. www.artssantamoni-

ca.cat 

 
DIMECRES 18 
EXPOSICIÓ 

‘GRÍFOLS’, CRÒNICA D’UNA 
FAMÍLIA D’INVESTIGADORS 
 
Grífols: Tres generacions al servei 
de la salut explica la història d’una 
empresa aixecada per una família 
d’apassionats de la investigació. 
Van aconseguir transformar-la en 
una multinacional, sense perdre els 
valors ni l’esperit de superació i 
esforç. L’exposició es podrà veure a 
l’espai Empreses centenàries 
catalanes del Museu de la Ciència i 
de la Tècnica, dedicat a empreses 
que avui encara estan en funciona-
ment. TERRASSA. Museu de la Ciència i de 

la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Rambla 

d’Ègara, 270. Fins al 17 de juliol. De dimarts a 

divendres de 10.00 a 19.00 hores, dissabtes, 

diumenges i festius de 10.00 a 14.30 hores. 

Entrada gratuïta. www.mnactec.cat

� CINEMA 
@@Bcn_SSTG:  
L’11 de novembre vine a 
la projecció dels curts del 
Festival @soloparacortos 
a @CanCastello. 

� CIÈNCIA PER A NENS 
@sortirambnens:  
Descobreix les propietats 
dels minerals a 
Expominer! 13, 14 i 15 de 
nov. al Recinte Montjuïc. 

� CONFERÈNCIES 
@bcn_hg:  
Conferències sobre 
Economia Solidària a 11 
biblioteques de Bcn del 2 
al 27 de novembre. 

� FILOSOFIA 
@blogsdelletres:  
II Festival de Filosofia 
Barcelona Pensa. Del 16 
al 21 de novembre. 
barcelonapensa.cat. 

� ART 
@ExperimentemART:  
13 de novembre: taller 
amb Luz Broto:  
Dins i fora, 
@MACBA_Barcelona. 

� FESTIVAL 
@aracorbo:  
22è Festival de Cinema 
Independent #Barcelona 
@alternativafest  
16-22 novembre 2015.

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
� FUNICULAR DE MONTJUÏC. Tancat per revisió 
tècnica. El funicular de Montjuïc estarà fora de 
servei des del 2 de novembre, i durant uns quatre 

mesos, aproximadament, per revisió tècnica. Pots accedir 
a la muntanya de Montjuïc amb la L2 o la L3 de metro fins a 
Paral·lel i allà agafar el bus especial que cobreix el 
recorregut del funicular amb el mateix horari (feiners de 
dilluns a divendres, de 7.30 a 20.00 h, dissabtes, diumenges 
i festius, de 9.00 a 20.00 h). Al bus especial cal validar els 

títols integrats o mostrar al conductor el bitllet 
senzill de metro. La L1 o la L3 de metro fins a 
l’estació Espanya i allà agafar la línia 150 de bus 
fins a l’avinguda de Miramar, on té parada el 

funicular. 
 
AFECTACIONS VIÀRIES 
� AP-7. Obres. Amb circulació intensa  al quilòmetre 0,50 
en sentit nord a La Jonquera (Girona). Més informació a 
www.gencat.cat/transit.

FESTIVAL  

13A EDICIÓ DE RAVAL(S) 

Les entitats del Raval col·labo-
ren per oferir més de 70 
activitats gratuïtes del 12 al 15 
de novembre. Activitats 
artístiques, socials i educatives, 
relacionades amb l’eix temàtic 
d’aquest any: l’arrelament al 
barri. El festival, de caràcter 
reivindicatiu, defensa de 
manera festiva els espais del 
Raval on es duen a terme 
projectes socioculturals i 
artístics. Vermuts musicals, jam 
sessions, exposicions de 
fotografia, tallers literaris 
participatius i intercanvis 
gastronòmics pretenen acostar 
les cultures de tots els veïns. 
Aquest any compten amb un 
barri convidat, el Besòs-Mares-
me. BARCELONA. Barri del Raval. 

Activitats gratuïtes. www.totraval.org.

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), Júlia Rodríguez, Puri 
Caro i Carla Mercader (agenda i 
redacció).



Horari comercial:
De dilluns a divendres 
de 16.30 a 20.30 h

Dissabtes 
de 10 a 14 h w w w . r e f o r m e s d e c o r . c o m

30 ANYS
ENS AVALEN

A R A  É S  E L  M O M E N T  D E  F E R  R E F O R M E S  A  C A S A  S E V A

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
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