
EQUILIBRI ENTRE 
TURISME I NATURA  
La Carta Europea de Turisme Sostenible garanteix la 
conservació dels parcs naturals del Montseny i de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac.

Totes les empreses que realitzen activitats als parcs del Montseny i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (foto) garanteixen l’excel·lència i la conservació del medi ambient.  FOTO: DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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Gaudir de la natura i alhora preservar-
la. Aquesta és la filosofia de la Carta Eu-
ropea de Turisme Sostenible (CETS), 
una iniciativa de la Federació EURO-
PARC que des de fa anys garanteix la 
protecció dels espais naturals i l’equili-
bri entre la conservació de la natura i 
l’ús que en fan els visitants. Els parcs del 
Montseny i de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac gestionat per la Diputació de 
Barcelona (i també la de Girona en el 
cas del Montseny)  ja estan catalogats 
amb aquesta carta, junt amb una vinte-
na d’establiments que s’hi han adherit 
en els últims mesos.  

D’aquesta manera totes les empre-
ses que realitzen activitats en aquests 
parcs, com rutes a peu o en bicicleta i 
altres propostes a l’aire lliure o de res-
tauració, garanteixen a tots els usuaris 
no només l’excel·lència en els seus ser-
veis sinó que col·laboren per la con-
servació del medi ambient més proper. 

La CETS permet a les àrees protegi-
des millorar el desenvolupament de 
l’activitat turística, posant per davant 
les necessitats del medi ambient, la po-
blació local i les empreses turístiques de 
la zona, per aconseguir l’equilibri i la 
sostenibilitat del territori, i també amb 
l’objectiu de donar a conèixer aquests 
espais protegits i millorar el desenvolu-
pament i la gestió del turisme.   

� PARC NATURAL DEL MONTSENY 

Una desena d’empreses amb CETS. 
De fet, al Parc Natural del Montseny ja 
hi ha una desena d’empreses que han 
rebut la Carta Europea de Turisme Sos-
tenible, i que se sumen a les més de 500 
adherides als 107 espais protegits que hi 
ha a tot Europa. Són restaurants, allotja-
ments rurals i centres d’educació am-
biental que van aconseguir aquesta cer-
tificació l’any 2014 i que participen en 
l’estratègia turística del Montseny per 
oferir serveis de qualitat i sostenibles 
amb el medi. 

Aquestes entitats ja han presentat un 
seguit d’actuacions per complir amb 
aquests compromisos i, per exemple, 
s’elaboraran itineraris propers a un es-
tabliment per fer a peu i no haver d’aga-
far el cotxe. També es vol donar a conèi-
xer als clients els productes gas-
tronòmics propis de la zona que 

s’inclouran a les cartes dels restaurants. 
El Parc Natural del Montseny és un 

dels més espectaculars de Catalunya, 
amb més de 31.000 hectàreees. L’àm-
bit de la CETS ultrapassa els limits del 
parc natural, ja que s’hi apleguen tots 
els del parc, divuit, i deu més, de les co-
marques del Vallès Oriental, la Selva i 
Osona. Tots els visitants poden gaudir 
d’aquest espai natural, tant si el que 
busquen és passar un dia tranquil en fa-
mília i enmig de la natura com si volen 
viure emocions diferents i, alhora, tro-
bar-hi projectes que són curosos amb la 
natura en els establiments que es distin-
geixen amb el segell CETS i que ens 
acosten una mica més al paisatge i als 
sabors d’aquest territori.  

Una experiència global que inclou 
activitats d’oci, turisme d’aventura i 
gastronomia, però també de cultura i 
història, amb exposicions permanents 
com la que es fa a la Rectoria del Brull 
i que té com a protagonista la Fortifi-
cació ibèrica del Turó de Montgròs, per 

exemple. També és possible recórrer la 
història d’aquest parc a través de les res-
tes que ens han arribat de destrals i ga-
nivets de pedra de l’època prehistòrica, 
dels megàlits de la serra de l’Arca i les Pi-
nedes, o dels assentaments fortificats de 
Montclús a Sant Esteve de Palautorde-
ra i de can Flaquer a Samalús, del perío-
de ibèric. 

A més sempre hi ha la possibilitat 
de descobrir la flora i la fauna de la zo-
na amb les visites guiades que s’hi fan 
i que permeten gaudir dels alzinars, su-
redes i pinedes a les parts més baixes del 
parc, i de les rouredes i els faigs en algu-
nes zones més altes, o trobar els ras-
tres dels animals que hi viuen com el 
porc senglar, la guineu o la granota ro-
ja, i fins i tot endinsar-nos en el món 
desconegut del tritó del Montseny, des-
cobert el 2005 i que és l’únic exemple de 
vertebrat endèmic del Montseny i de 
Catalunya, a més de ser un dels amfi-

bis més amenaçats d’Europa. 

� SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC 

14 empreses adherides. A cavall de les 
comarques del Bages i del Vallès Occi-
dental, aquest espai natural també 
compta amb la Carta Europea de Turis-
me Sostenible (CETS) i ja hi ha unes 14 
empreses que s’hi han adherit, com el 
Museu de la Ciència i la Tècnica de Cata-
lunya, a més d’albergs, associacions de 
divulgació del patrimoni històric, la cièn-
cia i el medi ambient, entitats de serveis 
ambientals, centres excursionistes, locals 
de restauració i l’Associació de Bombers 
Voluntaris de Sant Llorenç Savall, entre 
d’altres. Com en el cas del Montseny, 
aquest segell garanteix a tots els visitants 
que les activitats que s’organitzen des del 
mateix parc i les que realitzen aquestes 
empreses prioritzen l’equilibri amb la 
natura i la sostenibilitat.  

Precisament aquest espai natural, 
presidit pels cims de la Mola, on hi ha 
el monestir romànic de Sant Llorenç, i el 
Montcau, es troba molt a prop de zo-
nes fortament urbanitzades com per 
exemple la mateixa ciutat de Terrassa, i 
és per aquest motiu també que es fa ne-
cessària una preservació del seu paisat-
ge natural, de manera que tothom en 
pugui gaudir però sense malmetre 
aquest territori encara natural ple d’alzi-
nars, boixos o roures, i pins i arboços 
en algunes zones, que són la llar d’aus 
com la merla, el gaig, la cadernera o el 
pit-roig, la mallerenga i el tord. La petja-
da humana també hi és molt present a 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac des de 
fa milers d’anys, quan els homes del neo-
lític aprofitaven les coves de les zones 
més elevades del massís per refugiar-
se, tot i que des del segle XI i fins al XVII, 
la història de la muntanya va estar molt 
lligada al cenobi de Sant Llorenç i als cas-
tells de Mura, ça Pera i Castellar.  

Un patrimoni natural, cultural i 
històric que la Carta Europea de Turis-
me Sostenible (CETS) contribueix a pre-
servar de cara al futur.

En ruta Comarques

La Carta Europea de Turisme Sostenible garanteix la protecció de tots els espais naturals 
adherits i l’equilibri entre la conservació del paisatge i l’activitat turística. 
Els parcs naturals del Montseny i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ja estan catalogats amb 
aquest segell, junt amb més d’una vintena d’establiments que s’han sumat a la iniciativa.

UN TURISME ENCARA MÉS 
SOSTENIBLE ALS PARCS NATURALS

107 
espais naturals a Europa ja han aconseguit  
el distintiu de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible, amb més de 500 empreses adherides 

XARXA DE PARCS 

NATURALS DE LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Trobareu totes les propostes a:  
http://www.parcs.diba.cat 
http://parcs.diba.cat/web/monteny/cets 
htpp://parcs.diba.cat/web/santllorenc/cets 

                        @xarxadeparcs 

        xarxadeparcsn

+
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Prop de 
trenta 
entitats del 
Montseny i 
Sant Llorenç 
del Munt, 
dedicades 
tant a 
l’educació 
ambiental 
(foto gran), la 
venda de 
productes 
artesans, 
restaurants i 
allotjaments 
rurals formen 
part de la 
CETS. 
 

FOTOS: EDUCA 

VILADRAU  

ARXIU XPN 

* OCIpèdia

FAUNA DEL 
PARC 
NATURAL DEL 
MONTSENY 
Si voleu 
aprofundir més 
en la fauna del 
Parc Natural del 
Montseny, els 
dies 11 i 18 de 
desembre podeu 
participar en 
l’activitat 
Montseny. 
Insectes i 
aranyes a les 
vostres mans!  
al Museu de 
Ciències 
Naturals de 
Granollers, un 
taller per 
conèixer aquests 
animalons que, 
en molts casos, 
ens produeixen 
una sensació de 
rebuig; que 
s’acompanya 
d’una mostra 
d’insectes i 
d’altres 
invertebrats. 
També fins al 10 
de gener podreu 
descobrir les 
Papallones del 
Montseny 
 a Sant Celoni.  

� � � 

‘EL RELLEU 
DE LA SERRA 
DE L’OBAC’ 
Al Parc Natural 
de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac 
us proposen fer 
la visita guiada 
El relleu de la 
Serra de l’Obac 
(el pròxim 13 de 
desembre a 
partir de les 11 
hores) per 
descobrir les 
característiques 
geomorfològi-
ques d’aquest 
massís. A més, 
durant tot l’any 
es pot realitzar 
una visita amb 
guia al conjunt 
històric del 
Monestir de 
Sant Llorenç al 
cim de la Mola. 
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Parada i fonda A la carta

Shopping per...

Bombons i xocolates 

LA PRIMERA BOTIGA LINDT DE LA 
CAPITAL CATALANA  
La marca de xocolata suïssa Lindt compta 
amb botigues a Madrid, Mallorca i Biscaia. 
Ara també té presència a la rambla de 
Catalunya de Barcelona. Un nou espai de 65 
m2 on es pot triar entre els 300 productes 
diferents que ofereix la companyia xocolate-
ra. El més emblemàtic de tots és Lindor, el 
bombó de doble textura amb xocolata 
cremosa a l’interior, disponible en 18 sabors 
diferents. Però la boutique neix amb la 
voluntat de proporcionar una nova experièn-
cia de compra al consumidor, que trobarà en 
aquest establiment productes exclusius. Com 
ara els Mini Pralinés, una caixa-regal de mini 
bombons de praliné d’ametlles i avellanes. O 
les trufes Diva, que combinen la xocolata i el 
xampany. També es pot adquirir una de les 

últimes creacions dels mestres xocolaters 
suïssos, la caixa regal Miniexcellence, que 
proposa un petit tast de sis varietats de 
xocolata. La botiga presenta en exclusiva la 
Caja Regalo Barcelona, que inclou al 
packaging l’skyline de la ciutat comtal. A 
més, s’ofereixen les cremes de xocolata 
fondant i d’avellana, que untades amb pa són 
un esmorzar o berenar ideal. Rambla Catalunya, 86, 

Barcelona. www.lindt.es.

UN HOTEL ‘SECRET’ AL COR DE BARCELONA

Ohtels!

MARGOT HOUSE 

Margot House fuig de la impersonalitat dels 
grans hotels. Aposta per la discreció i la 
privacitat, per això no té rètol a la façana. 
Aquest hotel boutique de luxe pot acollir com 
a màxim 18 persones alhora, de tal manera 
que l’ambient sempre és relaxant. Les nou 
habitacions estan decorades amb colors 
neutres i el disseny està cuidat fins a l’últim 
detall. A la cuina oberta s’hi poden degustar 
esmorzars casolans i llegir la premsa. L’hotel 
està ubicat al centre de Barcelona, davant de 
la Casa Batlló i la Casa Ametller. 9 habitacions � 

Pg. de Gràcia, 46. Barcelona  � www.margothouse.es.  

«Un oasi al mig del Passeig de 
Gràcia! Staff de primera que fa que et 
sentis com a casa!». Tanita612 (Madrid).

PLATJA DE 
BADALONA

Arrossos i tapes davant el mar. 
L’Estupendu recupera la ubicació dels 
antics banys de la platja de l’estació de 
Badalona per crear un espai on els 
arrossos són protagonistes. També es 
pot gaudir de la fideuà i diversos plats 
per compartir, com ara el trinxat de 
marisc o les croquetes de sípia. Pel que 
fa als peixos, destaca el verat Obama 
del Santi, una recepta curiosa del xef 
Santi Hoyos, en què el peix es marina 
durant 24 hores amb una sal d’espècies 
i pebre vermell. Tot això acompanyat 
d’una gran varietat de vins.

L’ESTUPENDU  

Proposta: arrossos i cuina 

de mercat.  

Adreça: C. Eduard Marista-

ny, 75. Badalona. 

Telèfon: 93 384 83 64. 

Preu mig de la carta: 30-35 

euros.   

Web: www.estupen-

du.com.

EL BORN

Danone torna als seus orígens. La nova 
Iogurteria Danone va obrir les seves 
portes el passat 5 de novembre. A més 
del iogurt gelat, s’hi poden tastar els 
nous Yofres, els primers gofres fets 
amb massa de iogurt. O els Delis de 
Iogurt, que permeten combinar una 
salsa amb iogurt i el topping desitjat. La 
Iogurteria es troba a Ciutat Vella, molt a 
prop del lloc on es va crear el primer 
iogurt Danone el 1919. A pocs metres 
del local, l’empresa ha obert el Taller 
Danone 1919, un espai que es destinarà 
a la formació per a professionals i a 
l’organització d’activitats per al públic.

IOGURTERIA 
DANONE  

Proposta: iogurteria i taller 

de formació. 

Adreça: C. Argenteria, 49. 

Barcelona. 

Telèfon: 93 269 02 92. 

Preu: entre 2 i 5 euros. 

Web: www.alimentasonri-

sas.es.

NOU ESPAI AL 
NACIONAL

EL 
MAGATZEM 

Proposta: cuina tradicio-

nal ibèrica en diversos 

espais gastronòmics. 

Adreça: Passeig de 

Gràcia, 24 bis. Barcelona. 

Telèfon: 93 518 50 53. 

Preu: hi ha dos menús, 

de 68 euros i de 80 euros.  

Web: www.elnacio-

nalbcn.com

Un nou recorregut per les entranyes de 
El Nacional. L’espai multigastronòmic 
de l’Eixample ofereix la possibilitat de 
fer un tour guiat pels seus restaurants i 
barres, que culmina a El Magatzem. És 
el novè espai de El Nacional i té 
capacitat per a 40 persones. La sala és 
privada, ideal per a celebrar-hi reunions 
de grup. Hi ha dos menús, un de 68 
euros i l’altre de 80. Al més car hi ha 

més varietat de plats 
per escollir, però tots 
dos segeixen la mateixa 
estructura. El guia rep 
el grup i comença el 
recorregut a la Barra, 
on es podrà gaudir 

d’una copa de cava i diversos aperitius 
freds. La visita segueix a El Magatzem, 
amb la degustació de tapes tradicio-
nals. El segon plat és a escollir entre les 
especialitats de peix de La Llotja i la 
carn de La Braseria. L’experiència 
acaba amb una selecció de postres, que 
inclou un braç de gitano de nata amb 
gemma cremada o una varietat de 
torrons Vicens. 

Per primera vegada, s’obre al 
públic la sala El Magatzem. 

L’ha decorat L. Rosa-Violán, a 
l’estil d’un rebost ple de  

caixes de fruita i verdura.  

Tastets

A La Llotja, peix. 
Fresc i de qualitat. 
El menú inclou 
l’escalivada amb 
ventreseca de 
tonyina, l’ostra 
especial de 
Bouzigues o el 
suquet de rap amb 
cloïsses fines, 
llagostins del 
Mediterrani i 
patates confitades. 

A La Braseria, carn.  
Cuinada al moment 
i a la vista del 
client. Es pot tastar 
el melós de galtes 
ibèriques amb 
patates a la crema, 
o bé l’ossobuco de 
bou guisat amb 
ceps i cebetes 
glassejades.

FO
TO

S:
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ED
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1Triem una tela maca. 
Dibuixem i retallem 

dues formes de núvol. 
Cosim les capes de tela 
entre sí pel revés deixant 
una obertura per donar la 
volta. Ara girem la roba. 

Fet a mà Oci creatiu

Agenda de tallers

� LLUMS KUSUDAMA 

CARTONCITA 

Aprendràs a crear bonics llums amb 
un toc nòrdic que aportarà un estil 
molt personal als teus espais. El taller 
s’impartirà el 12 de desembre i 
introdueix en la creació d’objectes 
amb origami. T’iniciaràs al Kusudama 
mentre comparteixes experiències 
amb música relaxant i un te. No calen 
coneixements d’origami i els materials 
estan inclosos. www.cartoncita.com.  

� ARBRE DE NADAL DE DAYKA  

ECTA-3 

Aquest Nadal decora el teu racó 
preferit amb un arbre de fusta que 
pintaràs al teu gust amb tècniques com 
l’envellit i l’efecte metal·itzat, donaràs 
pàtines i tints de fusta, pintaràs amb 
chalk paint i acríliques i finalitzaràs 
amb uns stencils amb pasta de modelar 
i textura rugosa. El 19 de desembre 
podràs fer un fastàstic arbret de 
sobretaula. www.marionahandmade.es. 

� GANXET XL 

EL CALAIX 

En aquest taller aprendràs com 
treballar amb drapet i ganxet XL: com 
fer el cercle màgic, punt baix i punt 
alt… mentre fas una catifa o un coixí-
puf. El preu del taller inclou 2 bobines 
de drapet, ganxet XL i farcit en el cas 
del puf i també el berenar! (19 de 
desembre a les 16.30h al C/ Sant Medir, 
15 de Barcelona). http://elcalaixfetama.blogs-

pot.com.es. 

� CERAMIC TOYS 

DTERRA 

Angelika Kogevinas t’explicarà com 
eren els jocs a l’antic Egipte i Grècia i 
crearàs la joguina que imagines que 
hauries tingut en aquella època. Tot 
això ho faràs en anglès, aprenent el 
nom de tot el que t’envolta al taller 
mentre treballes. El 23 i el 24 de 
desembre de 17:30 a 19.30h tens una 
cita per a imaginar i aprendre. Av. Josep 
Anselm Clavé, 9, Sant Cugat del Vallés.  

� MINI ÀLBUM MY STORY  

CROMATISMES 

En aquest taller del 19 de desembre 
faràs un mini àlbum amb una 
estructura senzilla però diferent. No cal 
que tinguis cap nivell de scrap. 
Treballaràs amb la col·lecció My Story 
de My mind’s eyes. Faràs servir papers i 
molts die cuts amb acabats daurats. 
Realitzaràs un mini dolç i alegre, amb 
molts detalls, embossing i utilitzarem la 
big shot. www.cromatismes.com.

PAS A PAS

Heartmade. La marca Heartma-
de presenta el pròxim 19 de 
desembre un showroom amb 
tots els seus productes fets 
exclusivament a mà. Tota una 
exposició de peces úniques i on 
trobaràs roba, complements 
femenins i masculins, detalls 
per regalar i quadres pintats 

per la Clàudia Orengo, pro-
pietària de la marca. L’entrada 
és gratuïta i els preus dels 
productes oscil.len entre els  
15 i els 45 euros. Hi haurà 
cerveses i aigua de Moritz per 
als assistents. Més informació  
a la pàgina web: www.heartma-
de.es.

‘SHOWROOM’

Fantàstic Handmade. Els dies 12 
i 13 de desembre podràs gaudir 
d’una selecció de més de 60 
artistes i artesans de Barcelona 
que comercialitzen les seves 
creacions a Etsy, al web més 
gran del món dedicat a la venda 
on-line de productes fets a mà. 
En aquesta quarta edició 
trobaràs des de productes 
originals i creatius, fins a 
activitats d’oci gratuïtes i zona 
gourmet. Es durà a terme al 
vestíbul principal de l’Edifici 
Històric de la UB de 11.00 a 
21.00h. Més informació al web: 

http://fantasticbcn.tumblr.com. 

MARKET
* OCIpèdia

BUATA 
És un material 
dens, no teixit, 
que s’utilitza 
com a farcit i 
aïllant tèrmic. El 
terme prové del 
segle XIX quan 
era un producte 
natural que 
s’extreia del fruit 
de la planta 
Asclepias 
syriaca. Amb 
l’arribada del 
cotó a Europa es 
va substituir pel 
cotó, molt més 
econòmic.

3Endurim. Apliquem 
producte per endurir 

tela amb un pinzell. Fem 
diverses passades perquè 
la roba quedi impregnada. 
Primer una banda i, quan 
s’assequi, l’altra.

4Retirem el farcit.  
Ara fem un tall rodó a 

la part superior del llum 
(més petit que la 
bombeta) i tornem a obrir 
la costura lateral del pas 
2. Traiem tota la buata. 

5Posem la bombeta. . 
Inserim la bombeta 

amb el cable dins el núvol 
pel tall rodó i cosim, una 
vegada més, el costat i la 
part superior del llum 
amb puntades fetes a mà. 

6Pengem el llum. 
Tanquem l’electricitat 

general. Unim els fils 
elèctrics als del sostre i 
acabem d’instal.lar el 
llum. Obrim el corrent i ja 
tenim làmpada de sostre!

UN NÚVOL 
MÀGIC  
Aprofita la il·lusió del Nadal per fer un regal 
deco especial que enamorarà a tothom. 
Crea un llum personalitzat i diferent per  
a cada estança!

PAS A PAS

2Farcim. Fiquem molta 
buata al llum perquè la 

roba quedi ben tibant. 
Tanquem l’obertura amb 
uns punts cosits a mà. Ens 
ha de quedar un coixí amb 
la forma del núvol. 

Il•lumina les teves creacions amb el llum multicolor que ens ha fet l’Harmonie (www.lacantatrice.com). Un simpàtic i divertit nú-
vol ideal per decorar l’habitació dels més petits i amb el que triomfaràs! DIANA RODRÍGUEZ
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Vol-Ras diu adéu als escenaris. Després de 35 
anys de trajectòria, la companyia de teatre 
gestual i d’humor posa fi a les seves funcions per 
la manca de suport institucional i la baixada en la 
contractació. Joan Faneca i Joan Segalés tanquen 
la gira de comiat amb Da Capo, una obra inspira-
da en el món del teatre i dels músics. L’espectacle 
retrata dos tècnics d’escena i la seva vivència del 
concert: la preparació, els imprevistos i els 
conflictes que sorgeixen entre ells.

‘Da Capo’  

Proposta: teatre gestual i 

d’humor. 

Quan? dilluns 14 i dimecres 

15 de desembre, a les 21 

hores. 

On? Teatre Poliorama. 

Rambla dels Estudis, 115. 

Barcelona 

Preu: de 16 a 20 euros.

Una festa literària com Sant Jordi, a l’hivern. 
Després de l’èxit de la primera edició l’any passat, 
torna el Mercat de Nadal del Llibre. L’acte posa en 
contacte escriptors i lectors. S’hi podran adquirir 
exemplars signats de les darreres obres de 70 
autors tan destacats com Albert Sánchez Piñol, 
Sílvia Soler, Rafel Nadal, Fernando Savater o 
Isabel-Clara Simó. Hi haurà 40 activitats literàries 
per a adults i nens, que inclouran tallers, actua-
cions musicals, exposicions i il·lustracions.

Mercat del 
Llibre  

Proposta: mercat literari de 

Nadal. 

Quan? dissabte 12, de 11.00 

a 22.00 hores. 

On? Antiga Fàbrica Estrella 

Damm, C. del Rosselló, 515 

Preu: accés gratuït, amb 

inscripció prèvia  a 

www.mercatllibre.cat.

‘Posa’t la 
gorra!’   

Proposta: campanya so-

lidària amb els infants 

malalts de càncer. 

Quan? Dissabte 12. 

On? Zoo de Barcelona.  

Preu: la gorra val 7 euros. 

Dóna accés gratuït al zoo 

per als nens i un des-

compte del 50% sobre el 

preu de l’entrada (19,90 

euros) per als adults.

El Zoo acull la campanya 
contra el càncer infantil. 
Posa’t la gorra és una 
iniciativa de l’Associació de 
Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya 
(AFANOC) que serveix per 
recaptar fons per als 
projectes socials de l’entitat. 
El 2014 es van vendre 35.000 
gorres i van assistir a la festa 
8.000 persones. Enguany 
arriba a la quinzena edició i 
compta amb la col·laboració 
de Roser Capdevila, 
dibuixant de Les Tres 
Bessones, que ha dissenyat 
la gorra. El finançament que 
s’aconsegueixi es destinarà 

a La Casa dels Xuclis, un 
projecte que dóna allotja-
ment a les famílies que s’han 
de desplaçar a Barcelona per 
tal que els seus infants rebin 
atenció especialitzada.  
També es dedicaran a 
l’adequació de les instal·la-
cions hospitalàries per a 
tractaments ambulatoris, i a 
l’ampliació dels serveis 
oferts per l’AFANOC a les 
famílies. La gran festa tindrà 
lloc al Zoo, on es duran a 
terme activitats, tallers i 
espectacles durant tot el dia, 
per a públics de totes les 
edats. Hi haurà un espai per 
als més menuts, una zona 

per als nens de 2 a 6 anys. 
L’AFANOC té més de 25 anys 
d’història i ja en fa 15 que 
organitza aquesta campanya 
per unir sensibilització i 
diversió, normalitzar la 
realitat del càncer infantil i 
donar a conèixer els 
projectes i objectius de 
l’entitat. Actualment, Posa’t 
la gorra se celebra a 
Tarragona, Lleida, Molins de 
Rei, Sitges i Santa Coloma. 
La pèrdua del cabell és un 
dels efectes secundaris de la 
quimioteràpia. Per això, els 
infants malalts sovint es 
cobreixen el cap amb una 
gorra. L’AFANOC l’ha 
convertit en un símbol de 
solidaritat. Per col·laborar 
amb la campanya no cal 
assistir a la festa, la gorra es 
pot adquirir en diversos 
punts de Barcelona i 
rodalies.

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

ENS DIUEN  
QUE ÉS HIPERACTIU  
Fa poc em deia un conegut: ja sé el 
que té el meu fill, és hiperactiu. De 
vegades necessitem un diagnòstic, 
per alliberar-nos de la impotència que 
ens provoca el fet de no trobar les 
respostes que els nostres fills 
reclamen, amb conductes que no 
acabem d’entendre. «No m’ho crec»  
li vaig dir, la sobreactivitat és una 
manera d’expressió de l’estrès intern 
dels infants, no és una manera de ser. 
En tot cas, poden tenir una disposició 
a mostrar-se en funció de la seva 
genètica, però els pares sempre 
podem guiar aquesta disposició i 
ajudar-los a millorar. Si pensem en 
aquesta herència, és clar que uns 
pares moguts facilitaran que el fill 
també ho sigui. Per altra banda, si 
considerem que aquest excés de 
moviment respon a un missatge 
inconscient de l’infant, haurem 
d’escoltar aquest missatge per ajudar-
lo a contenir la seva activitat. La major 
part dels nens i nenes diagnosticats 
de manca d’atenció o d’hiperactivitat, 
el que fan és expressar un dolor intern 
i no han trobat una altra manera de 
fer-ho. Tot just descobrim aquest 
neguit intern del nostre fill, podrem 

atendre’l i de ben 
segur que el 
nivell d’activitat 
baixarà. Bona 
part dels nens i 
nenes diagnosti-
cats d’hiperacti-
vitat, travessen 
situacions 
complicades en 

la seva vida quotidiana, pel que 
podem pensar que sovint aquest 
trastorn no és ni més ni menys que el 
símptoma d’una situació difícil de 
gestionar per l’infant. Podria ser que 
una part del que expressa l’infant 
tingui a veure amb la necessitat 
d’estar més temps amb la seva 
família, i que per necessitats laborals, 
això sigui impossible. La solució no 
passa necessàriament per fer tot allò 
que el fill està demanant amb el seu 
comportament, però si entenem que 
el que està expressant és una 
necessitat, i no una manera de ser, 
inamovible, ens permetrà fer-li saber 
que la seva demanda és lícita, 
l’entenem i intentarem donar-li la 
resposta més gran que sigui possible. 
Si li traduïm bé allò que li està 
passant, ja no li caldrà expressar-se 
amb tanta contundència. Les 
conductes relacionades amb la manca 
d’atenció, solen reclamar exactament 
això: més atenció, sovint amaguen 
l’expressió de necessitats no cobertes. 
És responsabilitat dels pares i mares, 
de vegades amb ajuda professional, 
descobrir l’origen d’aquestes 
demandes d’atenció i oferir al seu fill 
l’atenció que està reclamant. 

NO TAN 
PETITS
NO TAN GRANS

‘Posa’t la gorra’, la festa 
solidària amb el càncer 
infantil, torna al Zoològic

Què passa si...

PODEM PENSAR 
QUE AQUEST 
TRASTORN ÉS  
EL SÍMPTOMA 
D’UNA SITUACIÓ 
DIFÍCIL DE 
GESTIONAR PER 
L’INFANT

Tingues en compte

� L’ESCENARI. Serà el lloc 
de les principals 
actuacions de bandes 
musicals i d’animació 
infantil. Àngel Llàcer 
presentarà un espectacle 
amb un cartell que inclou 
el grup TNT, participants 
d’Oh Happy Day de TV3, i 
The Pinker Tones.  

� CULTURA POPULAR. 
Posa’t la gorra aposta per 
l’animació tradicional. El 
parc s’omplirà de 
comparses, falcons, 
cercaviles i colles 
geganteres, que donaran 
un ambient festiu. 

� TALLERS CREATIUS. Hi 
haurà diversos espais on 
grans i petits deixaran 
volar la imaginació.

PETITSP



8  |  20MINUTOS DIMECRES, 9 DE DESEMBRE DEL 2015 

OCI.CaT
@NEM-hi Propostes per a la setmana

T&T 
BCN

9/16 DE DESEMBRE : AGENDA
DIMECRES 9 
PINTURA 

‘MIRA’M AMB UNS ALTRES 
ULLS’ 
 
Fundació Catalana Síndrome de 
Down presenta una exposició dels 
treballs dels nois i noies de l’Espai 
d’Art. És un taller integrat dins el 
programa Aprofita el Matí, dirigit a 
persones amb Síndrome de Down 
en situació d’inactivitat. L’obra 
gràfica i pictòrica és una expressió 
dels somnis, desitjos i experiències 
pròpies. BARCELONA. Fundació Setba 

Eixample. C. del Consell de Cent 335, pral. Fins 

al 20 de desembre. Dilluns a divendres de 10 a 

14 hores i de 16 a 20 hores. Entrada gratuïta. 

www.fundaciosetba.org. 

 
DIJOUS 10 
CONCERT 

GOSPEL DE NADAL 
 
Les veus de sis joves, dirigides per 
Aba Taano, fusionen el gospel amb 
el folk africà. Són membres d’un 
cor creat ara fa nou anys en un 
orfenat d’Uganda. Avui, són 
artistes reconeguts internacional-
ment, que viuen de forma indepen-
dent gràcies als seus cants. Els 
beneficis dels seus concerts 
ajuden a finançar l’orfenat, 
mitjançant el projecte humanitari 
Música per salvar vides. LLEIDA. 

Auditori Municipal Enric Granados. 

Pl. de Mossèn Cinto Verdaguer, s/n. A les 21 

hores. Entrada anticipada: 12 euros. 

www.auditorienricgranados.cat. 

 
DIVENDRES 11 
CINEMA 

MOSTRA DE CINEMA ITALIÀ 
 
Arrenca la 4a edició de la Mostra 
de Cinema Italià de Barcelona. Es 
projectarà una selecció de les 
millors pel·lícules italianes del 
2015, que han passat pels Festivals 
de Berlín, Cannes, Locarno, 

Venècia, Toronto i Londres. Destaca 
Vergine giurata, de Laura Bispuri. 
El film narra la història d’una noia 
albana que es fa passar per home 
per fugir del seu destí.  BARCELONA. 

Cinemes Verdi. C. de Torrijos, 49. Fins al 17 de 

desembre. Entrada gratuïta (aforament 

limitat). www.cines-verdi.com. 

 
DISSABTE 12 
TALLER 

‘CUINEM PER FESTES’ 
 
Imma Canudas impartirà aquest 
taller dedicat als plats especials de 
les festes de Nadal. La cuina dels 
nostres avis, adaptada als nous 
temps, sense perdre’n l’essència: 
les matèries primeres. Al final hi 
haurà un tast dels plats preparats. 
Cal inscriure’s, com a mínim, una 
setmana abans. BAGÀ. Centre del Parc 

Natural del Cadí-Moixeró. C. la Vinya, 1. A les 

18 hores. Preu: 6 euros. 

www.gencat.cat/parcs/cadi. 

 

TITELLES 

‘ARA VE NADAL’ 
 
La companyia Titelles Vergés té 
més de 100 anys d’història. 
Actualment la dirigeix Sebastià 
Vergés, nét del fundador. Aposta 
per dues vies de treball: la clàssica 
i la renovadora, que evoluciona en 
la forma, els personatges i el 
llenguatge. La companyia tanca la 
temporada de titelles tradicionals 
catalans amb aquest espectacle 
nadalenc. BARCELONA. La Casa dels 

Entremesos. Pl. de les Beates, 2. A les 12 hores. 

Preu: 3 euros. Gratuït per als menors de 3 anys. 

www.lacasadelsentremesos.cat. 

 
DIUMENGE 13 
EXCURSIÓ 

SORTIDA GUIADA AL PARC 
DEL CADÍ-MOIXERÓ  
 
Amb motiu del Dia Internacional de 
les Muntanyes, s’organitza una 
sortida de baix nivell tècnic per la 
zona de Penyes Altes de Moixeró, 
al vessant nord del parc. Els 
assistents comptaran amb 
l’acompanyament d’un guia d’alta 
muntanya. Si hi ha neu suficient, la 
sortida es farà amb raquetes. Cal 
inscriure’s com a mínim una 
setmana abans de l’activitat. TALLÓ 

(BELLVER DE CERDANYA). Centre 

d’Interpretació del Parc Natural del Cadí-

Moixeró (lloc de trobada). C. de la Font, 5. A les 

9 hores. Preu: 6 euros. 

www.gencat.cat/parcs/cadi. 

 
DILLUNS 14 
POESIA 

ESPAI CONVERSA AMB 
ISABEL OLIVA, POETESSA  
 
L’Escola Municipal d’Humanitats 
organitza Espai conversa, una 
proposta per conèixer de prop la 
trajectòria de reconegudes 
personalitats del país. Isabel Oliva 
és la convidada de la darrera edició 

del 2015. La poetessa, de 91 anys, 
és una de les gironines amb més 
llibres publicats i més premis 
guanyats. El periodista Xevi Planas 
farà un repàs a la seva obra i 
convidarà a la reflexió sobre la 
lluita de les dones de la generació 
d’Oliva per obrir-se camí fora de la 
llar. GIRONA. Centre Cultural la Mercè. 

Pujada de la Mercè, 12. A les 19 hores. 

Inscripció gratuïta (places limitades). 

www.girona.cat/ccm. 

 
DIMARTS 15 
CINEMA INFANTIL 

‘ELS CROODS’, UNA AVENTU-
RA PREHISTÒRICA 
 
Es projectarà la pel·lícula Els 
Croods, dins el sisè cicle Cinema 
en català, i més a prop, organitzat 
per diverses institucions culturals. 
El film narra les peripècies d’una 
família de cavernícoles que, a 
causa d’un terratrèmol, ha de 
deixar la cova on vivia i emprendre 
un viatge a la recerca d’una nova 
llar. TARRAGONA. Serveis Territorials de 

Cultura de Tarragona. C. Major, 14. A les 18 

hores. Entrada gratuïta (aforament limitat). 

bibliotecatarragona.gencat.cat. 

 
DIMECRES 16 
DOCUMENTAL 

‘FRENCHDOC’, MOSTRA DE 
DOCUMENTALS FRANCÒFONS  
 
La mostra s’articula al voltant de 
tres cicles temàtics: ecologia, món 
àrab i educació. Els documentals 
projectats són de creació i 
producció francesa, i han suscitat 
controvèrsia al seu país d’origen. 
En el marc del tema de l’ecologia 
es projecta el thriller Le sable, 
enquête sur une disparition (Sorra, 
investigació d’una desaparició), de 
Denis Destrac. Tracta l’amenaça 
planetària sobre un recurs vital. 
GIRONA.  Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs 

Mallol. C. de la Sèquia, 1. A les 19.30 hores. 

Entrada gratuïta. www.museudelcinema.cat.

� CINEMA 
@@IDesvern:  
Puzzle narra l’experiència 
i els reptes de gent amb 
amputació. Cinemes 
Girona, 2 i 9 de desembre.  

� EXPOSICIÓ 
@toni_mantis:  
10 desembre al MUHBA. 
La #BarcelonaDeportada: 
70 anys d’alliberament 
dels camps nazis. 

� DISSENY 
@ESDi_Barcelona:  
L’11/12 @PoblenouUD 
celebra la 2a Open Night, 
per conèixer la comunitat 
creativa més gran de BCN. 

� MERCAT 
@Llacunes:  
El 12-13 de des. a l’Hotel 
Alexandra de BCN, fan el 
Zoco per una bona causa, 
inclusió nens amb TEA! 

� FIRA 
@consumcat:  
Del 4 al 13 de desembre 
32a Mostra de Productes 
Etiquetats en Català a la 
Plaça Catalunya 

� MÚSICA 
@Cinxxxxna:  
El #JoTMBé ja té 4 anys i 
ho vol celebrar amb tu i 
amb @estopaoficial el 15 
de desembre

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� FIRA DE NADAL DE SAGRADA FAMÍLIA.  
Fins al 23 de desembre. Hi haurà prop d’un 

centenar de parades al voltant de la Sagrada Família. 
Pots arribar-hi amb: Bus: línies H8, H10, V21, 19, 20, 33, 
34, 45, 47, 50, 51 i 62. Metro: baixant a l’estació Sagrada 
Família (L2/L5). Per a més detall, pots consultar el web 
de Nadal de l’Ajuntament de Barcelona: 
www.bcn.cat/nadal. 

 
� FIRA DE SANTA LLÚCIA. Fins al 23 de desembre.  
Una fira amb molta tradició on podràs trobar tot de 
productes per al Nadal. Pots arribar a l’avinguda de la 
Catedral, on té lloc la fira, amb: Bus, línies H16, V15, 
V17, 14, 19, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 55, 59, 62, 91 (no circula 
els diumenges) i 120 (no circula els diumenges). 
Metro: baixant a les estacions Catalunya (L1/L3), 
Urquinaona (L1/L4), Liceu (L3) o Jaume I (L4). 
www.tmb.cat.

CIRC 

20È CIRC D’HIVERN 
 
El dissabte 12 de desembre 
s’estrena Garbuix, el nou 
espectacle del Circ d’Hivern de 
l’Ateneu Popular 9 Barris. La 
producció té com a protagonistes 
cinc dones amb una àmplia 
trajectòria dalt dels escenaris, de 
les perxes, les teles i els trapezis. 
Els directors d’aquesta combina-
ció de circ i humor són Guillem 
Albà i Alberto Feliciate. El primer 
és conegut per la seva carrera 
internacional com a clown i per la 
direcció de la posada en escena 
de les gires de Love of Lesbian i 
Txarango.  El Circ d’Hivern és un 
dels espectacles circenses amb 
més trajectòria de la Ciutat 
Comtal. . BARCELONA. C. Portlligat 11-

15. Fins al 10 de gener. Preu de l’entrada: 

nens fins a 14 anys, 6 euros. Adults, 12 euros. 

www.ateneu9b.net
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