
El Poble Vell, situat a Corbera d’Ebre (foto) va ser un municipi bombardejat durant el primer dia de la Batalla de l’Ebre, el 25 de juliol de l’any 1938.  FOTO: COMEBE 
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REVIURE LA 
BATALLA DE L’EBRE   
Els centres d’interpretació i les restes històriques 
permeten acostar-se als fets d’un dels episodis més 
sagnants de la Guerra Civil a Catalunya. 
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4 Marquem.  Agafem una 
cinta exterior de 115 cm i 

fem una marca a 27 cm d’un 
dels extrems per poder saber 
on començar a enganxar 
després. Recomanem fer la 
marca amb washi tape perquè 
és molt més fàcil de treure. 

Agenda de tallers

� BOLES DE NADAL 

110X100 MANUALITATS 

En aquest taller t’explicaran com 
decorar 3 boles de DM (boles 
d’arbre de Nadal apropiades per a 
pintura decorativa i altres manuali-
tats) amb tres tècniques diferents. A 
més a més, et podràs emportar les 
tres boles de Nadal perquè les 
col·loquis a casa teva i puguis 
decorar aquestes festes!   Gran Via 

Carlos III, 65. Barcelona. 18 de desembre.  

� PARAULES I JOIES 

DTERRA 

Tria la paraula o frase que vols que 
acompanyi a la teva joia i vine a 
fer-la. Utilitzaràs planxa de 
diferents metalls i podràs escriure 
amb eines i maquinària pròpies de 
la joieria, aplicant coneixements 
bàsics per poder realitzar un anell, 
unes arracades o una polsera, per 
exemple.  Av. Josep Anselm Clavé, 9, Sant 

Cugat del Vallès. 18 de desembre.  

� CURS D’AQUAREL·LA 

ATELIER CARLES PELLEJERO 

Aquest curs està pensat per a 
aquells que desitgin dedicar un cap 
de setmana intensiu a l’aquarel·la. 
Només amb la pràctica constant 
treballaràs l’ús adequat dels 
pigments i l’aigua i les explicacions 
teòriques d’en Carles et serviran de 
guia en el recorregut de la teva 
creació.  C/ Floridablanca 146, 4º 2ª. 

Barcelona. 19 i 20 de desembre.  

� ARBRE DE NADAL AMB PALETS 

LIANA TALLERS 

Construeix el teu propi arbre de 
Nadal utilitzant diferents tècniques 
que inclouen la construcció de 
l’arbre amb fusta de palets envellida 
i la realització d’un estel de paper 
amb mixedmedia de scrapbooking. 
Finalment s’adornarà l’arbre amb 
trossos de paper d’arròs amb la 
tècnica del decoupage.  C/ Europa, 18. 

Sitges. 20 de desembre.   

� CREA AMB ENCANT 

MOSS CONCEPT 

T’agradaria renovar un espai a casa 
teva però no saps com fer-ho? Et 
perds una mica en com decorar el 
teu pis? Imagina’t poder redissenyar 
un ambient amb l’assessorament 
directe d’un professional. Aquest és 
el teu curs. Un taller on t’ajuden a 
treure la creativitat del teu interior i 
posar-la en pràctica.  C/ Luis Antúnez, 6. 

Barcelona. 9 de gener. 

PAS A PAS

Arriben les festes nadalenques i és l’hora de revisar l’armari per triar les nostres millors robes. Un complement molt 
divertit és el que ens proposen la Clàudia i la Milena (www.loversloveloving.com). Amb aquesta corona de plomes aniràs 
ideal i podràs fer l’indi aquest Nadal!   DIANA RODRÍGUEZ  

Lámparas de origami. Endinsa’t al 
món de la tècnica japonesa de 
l’origami amb la Cartoncita, 
famosa al món del craft i d’inter-
net pels seus llums de paper.  

El llibre reuneix tota una 
recopilació d’idees per decorar 
casa teva i amb molts concep-
tes nous i tècniques que et 

permetran crèixer i experimen-
tar amb l’origami.  

Ja està a la venda, però la 
presentació es farà el 24 de 
gener a la Casa Hostel Gràcia. 
Més informació al web: www.face-

book.com/cartoncitas.  

ORIGAMI  
O papiroflexia 
és l’art d’origen 
japonès 
consistent en el 
plegat de paper 
sense fer servir 
tisores ni cola 
per obtenir 
figures. Es 
transforma el 
paper partint 
d’una base 
quadrada o 
rectangular i les 
formes poden 
anar des de 
senzills models 
fins als que 
requereixen 
plegats de gran 
complexitat, 
com ara els 
insectes.  

� � � 

MÒBILS  
Amb l’origami o 
la papiroflexia 
no només es 
representen 
figures fixes. 
També hi ha 
objectes mòbils 
que es poden 
moure de 
maneres 
enginyoses: 
models que 
volen, que 
requereixen ser 
inflats, figures 
humanes o 
animals que 
mouen un 
membre quan 
es fa pressió o 
s’estira d’una 
part del seu cos, 
etc. En 
l’actualitat ens 
trobem a l’edat 
d’or de 
l’origami!  

* OCIpèdia UN LLIBRE

Santa Llúcia. Santa Llúcia és la 
fira nadalenca més antiga de la 
ciutat de Barcelona i se celebra 
del 27 de novembre al 23 de 
desembre als voltants de la 
catedral.  

Enguany, la fira festeja el seu 
229è aniversari i també destaca 
la reforma iniciada l’any passat 
de les parades o casetes, tant pel 
que fa a la seva estètica com al 
seu enllumenat nadalenc. Un 
espai on viure l’ambient i la 
màgia del Nadal. 

UNA FIRA
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3 Polim.  Per aconseguir un 
acabat més professional i 

polit, tallem l’excés de cinta de 
plomes que pugui haver 
quedat, just per a què quadri 
amb la cinta de la base. A 
continuació, podem girar la 
corona pel dret.

1Enganxem. Posem cola per 
a tèxtil sobre una cinta de 

55 cm de llarg i 10 cm d’ample. 
L’enganxem per darrera d’una 
cinta de plomes de 60 cm de 
llarg. Aquestes plomes es 
veuran a la part inferior de la 
corona.

5Acabem.  Encolem la base 
de les plomes i anem 

enganxant la cinta exterior 
poc a poc, procurant tapar 
tota la base. Podem utilitzar la 
cinta exterior per fer-nos un 
llaç ajustant la corona a la 
mida del cap. 

PAS A PAS

PLOMES 
PEL CAP      
Sorprèn als teus amics i 
familiars amb aquest 
bonic accessori que faràs 
tu mateixa i que, a més a 
més, és tendència!  

2 Repetim.  Fem el mateix 
procés aplicant cola a la 

cinta i les plomes que hem 
enganxat al pas 1 i anem 
col·locant a sobre una 
segona capa de plomes de 
també 60 cm de llarg, però 
d’un color diferent a l’altra.
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20minutos 

Les Terres de l’Ebre ofereixen un passeig 
per la història recent del nostre país, 
pels paisatges d’uns fets que encara es 
mantenen a la memòria de molts dels 
nostres avis i que, en 115 dies, van capgi-
rar el futur dels soldats que van parti-
cipar en la Batalla de l’Ebre i dels habi-
tants de tots el pobles que van quedar 
atrapats en la primera línia del front. 
Uns fets, en definitiva, que van donar 
l’estocada final a la República.  

Conèixer els fets de la Batalla de 
l’Ebre a través de rutes i visites als cen-
tres d’interpretació i els espais 
històrics us traslladarà a un passat que 
també ens ajuda a reconèixer el pre-
sent a través de centenars d’imatges,  
objectes i recreacions d’aquells terri-

bles mesos, i la cicatriu que la guerra 
va deixar en el territori. 

Els Espais de la Batalla de l’Ebre te-
nen com a objectiu difondre, interpre-
tar i entendre la que fou la batalla més 
dura, llarga i determinant de la Guerra 
Civil Espanyola, en la que durant 115 
dies els exèrcits de la República i dels 
militars rebels es van enfrontar pels 
camps i serres de la Terra Alta, la Ribe-
ra d’Ebre, el Montsià i el Baix Cinca i el 
Baix Aragó-Casp. 

� DUES PROPOSTES SOBRE ELS FETS  

Centres d’interpretació i espais 
històrics. Hi ha moltes associacions pri-
vades al territori dedicades a difondre els 
fets i a recuperar-ne els espais, i també 
entitats públiques com el Consorci Me-
morial dels Espais de la Batalla de l’Ebre 
(Comebe), que gestiona un total de vint-
i-cinc punts de referència. Hi podreu 
trobar dos tipus de propostes: els centres 
d’interpretació i els espais històrics. 

Els primers són museus amb una ex-
posició permanent que us permetran 
conèixer la realitat de la batalla amb 
imatges, documents, audiovisuals i ob-
jectes. El més gran és el CI 115 dies, a 
Corbera d’Ebre, i és el més interessant 
per tenir una visió general de la Bata-

lla. A més, allà hi ha l’oficina d’infor-
mació central, on es pot obtenir tota la 
informació referent al conjunt dels Es-
pais de la Batalla de l’Ebre.  

Els altres centres d’interpretació 
aprofundeixen en aspectes concrets de 
la batalla, com el CI Hospitals de Sang, a 
Batea, que aborda tots els temes relacio-
nats amb la sanitat militar; el CI Interna-
cionals a l’Ebre, la Fatarella, on s’hi ex-
plica el paper de la intervenció estrange-
ra a la Guerra Civil i la batalla de l’Ebre; 
el CI Veus del Front, al Pinell de Brai, que 
analitza el paper que van jugar la premsa 
i la propaganda durant la batalla; i el CI 
Soldats a les Trinxeres, a Vilalba dels 
Arcs, on podreu conèixer la vida quoti-
diana dels soldats a les trinxeres, què 
menjaven, com dormien o es rentaven 
i a què dedicaven les estones de lleure. 

D’altra banda, els espais històrics són 
indrets reals que s’han recuperat utilit-
zant metodologia arqueològica: trinxe-
res (els Barrancs, les Devees, la Punta del 
Duc o les Trinxeres de Berrús), refugis 
antiaeris (Refugi de Flix i el Refugi de la 
Font Gran), búnquers (Fort del Milet i 
Fort del Blario), miradors (Cota 705, Coll 
del Moro o el Mirador del Bassot) i espais 
monumentals, com el Poble Vell de Cor-
bera d’Ebre. 

� RUTA BÀSICA 

Un tast dels espais. Hi ha moltes ru-
tes per descobrir els fets de la Batalla 
de l’Ebre (les podeu consultar a 
www.batallaebre.org) però una propos-
ta interessant és fer la ruta bàsica o Un 
tast dels espais, un recorregut de 40 km 
pels tres termes municipals que van 
concentrar el gruix de la batalla: Cor-
bera d’Ebre, la Fatarella i Vilalba dels 
Arcs. I es pot fer en un sol dia (però 
compte que són prop de 8 hores) o en un 
cap de setmana. 

� L’INICI, A CORBERA D’EBRE  

Primer tast històric. La ruta s’inicia a 
Corbera d’Ebre, amb la visita al CI 115 
dies, on a més de rebre informació sobre 
tots els espais del Comebe podreu fer un 
primer tast històric del que va ser la ba-
talla. És una visita que es pot fer en una 
mica més d’una hora i el preu de l’entra-
da normal (sense descomptes) és de 4 €. 

El recorregut té una segona parada al 
Poble Vell de Corbera d’Ebre, on hi po-
dreu arribar passejant pels carrers de 
la població, i on hi veureu les restes  del 
municipi, que fou bombardejat ja el pri-
mer dia de la Batalla, el 25 de juliol de 
1938, i en dies successius. L’accés al Po-

LA HISTÒRIA DELS 
NOSTRES AVIS A L’EBRE 

És possible baixar de nou a les trinxeres i descobrir 
els fets històrics d’una de les batalles més sagnants 
de la Guerra Civil a Catalunya, la de l’Ebre, gràcies 
als centres d’interpretació, els espais restaurats i 
les rutes pel territori.    

COM VAN VIURE ELS 

SOLDATS ELS 100 DIES 

DE LA BATALLA?

L’EXÈRCIT REPUBLICÀ VA SER DERROTAT EL 16 DE NOVEMBRE DEL 1938 

El 25 de juliol del 1938 l’exèrcit republicà va travessar l’Ebre, i va aconseguir defensar el terreny conquerit 
fins al 16 de novembre, quan es van haver de retirar les seves posicions a l’altra banda del riu, en una 
derrota que va marcar la fi de la resistència i de la República.    

CORBERA 
D’EBRE � Centre 
d’interpretació. 
Aquesta primera 
ruta ofereix un 
testimoni excepcio-
nal de la Batalla de 
l’Ebre: el Poble Vell 
de Corbera d’Ebre, 
destruït les 
primeres setmanes. 
Hi podreu visitar el 
Centre d’Interpreta-
ció 115 dies.  

EL PAS DEL RIU � 
Per on va passar 
l’exèrcit. Una ruta 
pels punts per on 
l’Exèrcit de l’Ebre 
va trencar el front. 
Porta al CI 115 dies, 
al memorial de 
Camposines (la 
Fatarella), als 
castells de Móra 
d’Ebre i Miravet, i al 
refugi de la Font de 
Dalt (Benissanet).   

EL SETGE DE 
VILALBA � Fi de 
l’ofensiva. Per 
conèixer un dels 
episodis que van 
marcar l’aturada de 
l’ofensiva republica-
na: Quatre Camins, 
Mirador del Bassot, 
CI Soldats a les 
Trinxeres i Els 
Barrancs (a Vilalba 
dels Arcs) i Fort d’en 
Blario (Batea).  

LA REREGUARDA 
REPUBLICANA � 
Espais del front. 
Una ruta per 
conèixer els espais 
del front de batalla 
sobre la serra de 
Pàndols i la 
reraguarda de les 
tropes: Cota 705-
Serra de Pàndols, 
Cases Caigudes, CI 
Veus del Front, tots 
a Pinell de Brai.  

LA RETIRADA � 
Després de 115 
dies. Per apropar-se 
on es va organitzar 
la retirada de 
l’Exèrcit de l’Ebre 
després de 115 dies 
de combat: 
Memorial de les 
Camposines, Les 
Devees i CI 
Internacionals a 
l’Ebre, Campament 
del XVè CE (Ascó).  

110.000  
és el nombre mínim de baixes que es calcula 
que es van produir entre ambdós exèrcits. També 
es van destruir la majoria dels nuclis urbans. 
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A la Serra de 
Cavall hi ha 
trinxeres de 
l’època (foto 
gran) des d’on 
es pot veure 
Corbera d’Ebre. 
A més de les 
restes 
històriques, els 
centres 
d’interpretació 
també 
permeten 
conèixer els 
fets de la 
Batalla de 
l’Ebre. FOTOS: 
COMEBE   

ble Vell el gestiona l’Associació del Poble 
Vell i el preu de l’entrada és de 2 euros, 
destinats a la conservació i recupera-
ció del conjunt patrimonial. 

Des de Corbera, amb cotxe, s’arriba 
a les trinxeres de Els Barrancs, al ter-
me de Vilalba dels Arcs, on podreu ca-
minar per l’interior d’una trinxera i en-
trar a les txaboles que van construir els 
mateixos soldats. De tornada, una altra 
parada és el poble de Vilalba del Arcs, 
per visitar el CI Soldats a les Trinxeres i 
arribar-vos al Mirador del Bassot, on 
podreu veure les posicions franquis-
tes que defensaven la població i els 
punts des d’on l’assaltaren els repu-
blicans durant la setmana en què van 
assetjar-la. 

Des de Vilalba la ruta segueix fins a la 
Fatarella. Abans d’arribar al nucli ur-
bà, on es pot visitar el CI Internacionals 

a l’Ebre, trobareu una línia de Trinxe-
ra, Les Devees, on es conserven diver-
sos refugis excavats sobre el terreny que 
els soldats utilitzaven per protegir-se 
dels intensos bombardeigs de l’artille-
ria i l’aviació franquistes.  

� EL FINAL, EL MEMORIAL DE CAMPOSINES  

Homenatge als combatents. La darre-
ra parada d’aquesta ruta és el Memo-
rial de Camposines, construït al turó 
on s’alça l’ermita de Sant Bartomeu, i 
que fou lloc de comandament d’algunes 
unitats republicanes durant la batalla. 
Allà hi ha un espai per homenatjar els 
combatents i les víctimes de la batalla, 
amb els noms de més d’un miler de les 
víctimes, sense distinció de bàndols, que 
a més acull l’ossera on es dipositen les 
restes dels combatents que encara ara 
apareixen als camps i serres de la zona.  

*  OCIpèdia

CEBE 
A Gandesa hi 
trobareu el 
Centre d’Estudis 
de la Batalla de 
l’Ebre (CEBE), un 
espai dedicat a 
recuperar la 
memòria dels 
mesos que va 
durar la contesa, 
amb material 
bèl·lic, 
fotografies, 
plànols, retalls de 
premsa, cartells i 
la reproducció 
d’una trinxera. 

� � � 

4X4 
També podeu 
provar l’opció de 
visitar els espais 
històrics de la 
Terra Alta en 4x4, 
en una ruta que 
passa pel 
Memorial de les 
Camposines, les 
Trinxeres de les 
Devees, i el lloc de 
Comandament de 
la XV Brigada 
Internacional, 
entre d’altres. 
Trobareu tota la 
informació a 
viulebre.com.  

� � � 

OBSERVATORI 
I si no en teniu 
prou, podeu 
descobrir 
l’observatori 
natural que va 
utilitzar Enrique 
Líster, que va 
comandar el V 
Cos de l’Exèrcit 
Popular 
Republicà, en un 
itinerari guiat. La 
informació, a 
catalunyasud.net.  
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Nova edició d’una fira veterana. La Fira Infantil de 
Nadal de Cornellà celebra la seva 23a edició amb 
8.300 m2 dedicats a la diversió dels petits. Hi 
haurà tallers de maquillatge i de manualitats, que 
fomentaran el reciclatge i el coneixement del 
medi ambient. No hi faltaran els castells inflables, 
un dels principals reclams de la fira. Les activitats 
esportives com el futbol sala, el tennis taula i el 
bàsquet es mantenen. Com a novetat, es podrà 
practicar mini handbol i mini hoquei. 

Fira Infantil 
de Nadal 

Proposta: tallers i activitats 

lúdiques per a nens. 

Quan? Del 19 al 31 de de-

sembre (tancat al públic els 

dies 21, 22, 25 i 26). 

On? Fira de Cornellà. 

Preu per familia: amb un 

nen entre 2 i 12 anys, 7 eu-

ros. Amb 2 nens, 12 euros. 

Amb 3 nens, 15 euros.

La festa del foc pirinenca ha estat reconeguda per 
la UNESCO. Aquest mes de desembre va aconse-
guir un lloc a la Llista de Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat. L’exposició Les 
Festes del foc al Pirineu repassa els orígens 
ancestrals d’aquesta festa. 63 pobles d’Andorra, 
Aragó, Catalunya i França celebren cada any el 
solstici d’estiu baixant des de les muntanyes fins 
a la plaça del poble amb torxes o falles a les mans 
i fan una foguera al voltant d’un arbre de foc.

Festes de Foc 
al Pirineu  

Proposta: exposició sobre 

aquesta tradició ancestral.  

Quan? del 4 al 20 de de-

sembre i del 8 de gener al 

14 de febrer. 

On? Museu d’Història de 

Catalunya. Pl. de Pau Vila, 3 

(Palau de Mar). Barcelona. 

Preu: entrada lliure.

Drap-Art 

Proposta: festival de reci-

clatge artístic. 

Quan? del 18 de desem-

bre al 3 de gener. De di-

marts a diumenge, de 11 

a 20 hores. 

On? Al CCCB. C. Montale-

gre, 5. Barcelona. 

Preu: gratuït.

Art sostenible i compromès. 
És l’aposta del Drap-Art, el 
Festival Internacional de 
Reciclatge Artístic de 
Catalunya, que enguany 
arriba a la seva 12a edició. El 
Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB) 
acollirà les activitats del 
festival: una exposició, 
intervencions a l’espai 
públic, la fira d’art i disseny, 
tallers, documentals, 
conferències i espectacles. I 
tot és gratuït. Més de 100 
obres d’uns 50 artistes 
formen part de l’exposició, 
que té com a temes centrals 
la gentrificació, la violència 

de gènere o l’impacte dels 
residus tecnològics. Tono 
Carbajo, l’autor de les 
imatges de capçalera del 
Drap-Art, exhibirà peces de 
la sèrie Los Expulsados. Les 
obres volen transmetre els 
sentiments de les persones 
que són obligades a marxar 
de casa seva per culpa de les 
polítiques municipals 
d’algunes ciutats. Estan 
realitzades amb vigues, 
fustes i altres elements 
d’enderrocaments de cases 
expropiades. D’altra banda, 
l’obra AMO «parla sobre la 
violència que provoca 
confusió entre estimar i 

tenir» i «denuncia la falta 
d’acció per part dels governs 
respecte a la violència 
masclista», segons Carbajo. 
La reivindicació d’un món 
més sostenible és central a 
Drap-Art. Alex Cardona 
denuncia la contaminació 
produïda pels residus 
tecnològics que genera el 
primer món, amb la seva 
obra Welcome to Africa Mr 
Apple. A més d’una mostra, 
el Drap-Art és un mercat 
d’art per a totes les butxa-
ques. Els dies 18, 19 i 20 de 
desembre, i 2 i 3 de gener, 
tindrà lloc la fira d’art i 
disseny. S’hi podran adquirir 
peces fetes amb fustes, 
restes de pneumàtics,  
vidres, plàstics i altres 
deixalles. Les obres de 
l’exposició també estan a la 
venda. Els preus van dels 2 
als 10.000 euros. 

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

QUÈ PASSA SI SUSPÈN 
AArriba l’hora de les primeres notes 
del curs. Podem caure en el risc de 
considerar-les com l’avaluació, no 
només de les capacitats dels nostres 
fills, sinó també de l’actitud davant 
la vida. Llavors les notes esdevenen 
el centre de la vida dels nens. Si no 
aproven, els traurem el que més els 
agrada, o no podran quedar amb els 
amics. Ja pot aplicar-se molt en 
l’esport, o ser un bon amic dels seus 
amics, que si les notes no acom-
panyen, desvalorem tota la resta del 
seu món. De vegades, les baixes 
notes dels nostres fills, representen 
un fracàs per nosaltres com a pares, 
i és per això que ens enfadem molt. 
«Què hem fet malament?». I ho 
projectem als nostres fills, com si ho 
haguessin fet intencionadament: 
«Què ens estàs fent?». Des d’aques-
tes postures, serà difícil ajudar-los, 
segurament ells no troben la manera 
d’aprofitar les seves capacitats, ja 
sigui per manca d’atenció, per 
manca de motivació o per un estrès 
intern que l’impedeix complir amb 
les seves obligacions. Les notes 
esdevenen sovint un indicador del 
món intern dels nens i nenes. Llegir-
les des d’aquest punt de vista, ens 
obliga a posar en dubte la conclusió 

gairebé 
automàtica que 
el nen ens pren 
el pèl, o és un 
ximple, o és un 
gandul. Ens 
obliga a mirar 
què hi ha 
darrere d’uns 
resultats que no 

són els que esperem. Els nens 
utilitzen vies indirectes per 
expressar el seu món emocional, és 
responsabilitat dels adults, traduir-
les de manera adequada i donar-los-
hi resposta. Les dificultats emocio-
nals dels nens, provoquen bloquejos 
cognitius que impedeixen el 
desenvolupament de les seves 
capacitats i dificulten la capacitat 
d’atenció. Davant uns resultats 
negatius, tots els nens pateixen per 
no respondre a les expectatives dels 
seus pares, dubten si es mantindrà 
l’estimació cap a ells. És responsabi-
litat dels pares que els fills ho 
considerin com un fracàs o bé que 
esdevingui una oportunitat de 
revisar aspectes personals, socials i 
familiars que puguin haver influen-
ciat en el seu baix rendiment. No hi 
ha cap nen que gaudeixi de decebre 
als seus pares o tutors. Sentir el seu 
suport en els moments que ells 
mateixos no troben la sortida, 
reforçarà la vinculació, evitarà 
danys en l’autoestima i la seguretat i 
ajudarà a desbloquejar situacions 
que podrien cronificar-se. Ajudem 
als fills quan menys s’ho mereixen, 
perquè és quan més ens necessiten.

GRANS

El Drap-Art15 porta al CCCB 
obres fetes amb material 
reciclat per fer-nos reflexionar

Què passa si...

ELS NENS 
UTILITZEN VIES 
INDIRECTES PER 
EXPRESSAR EL 
SEU MÓN 
EMOCIONAL. 
HEM DE DONAR-
LOS RESPOSTA

Tingues en compte

� TALLER DE 
‘PAPERFORMANCES’. Els 
participants presentaran 
la seva percepció de la 
família i la societat. 
Després les plasmaran en 
un treball fet amb paper 
de diari. Totes les peces 
s’exposaran a l’espai 
públic per crear una obra 
col·lectiva i efímera. El 
taller es farà el 2 de gener 
de 17 a 19 hores.

� ESPECTACLE MUSICAL. 
Pedro Burruezo & 
Claustrofóbica Camerata 
és un trio compositor de 
música antiga portada a 
la contemporaneïtat. 
Interpretaran el treball 
Banda Sonora Maldita el 
dia 19 de desembre a les 
19.30 hores.

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN
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16/23 DE DESEMBRE : AGENDA
DIMECRES 16 
EXPOSICIÓ 

FOTOGRAFIA ESPORTIVA 
 
La Fundació Barcelona olímpica 
presenta una exposició amb les 
millors imatges del concurs 
Fotosport 2014. És un dels 
certàmens de fotografia esportiva 
més prestigiosos del món. En 
aquesta edició del premi s’han 
presentat 1.537 fotografies de 137 
artistes procedents de 28 països. 
BARCELONA. Museu Olímpic i de l’Esport Joan 

Antoni Samaranch. Av. de l’Estadi, 60. De 

dimarts a dissabtes: de 10 a 18 hores, 

diumenges i festius: de 10 a 14.30 hores. Fins al 

14 de febrer. Entrada: 5,10 euros. www.mu-

seuolimpicbcn.cat. 

 
DIJOUS 17 
CINEMA 

ELS MILLORS CURTMETRAT-
GES ESPANYOLS DEL 2014 
 
El Museu del Cinema organitza un 
cicle de projeccions de curtmetrat-
ges actuals. Cada sessió mensual 
permet conèixer noves propostes i 
directors, guardonats en 
certàmens estatals i europeus. 
Aquest mes es podran veure els 
tres curts premiats als Goya 2015: 
Walls (Si estas paredes hablaran) 
de Miguel López Beraza, Juan y la 
nube de Giovanni Maccelli i Café 
para llevar de Patricia Font. GIRONA. 

Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol. C. 

de la Sèquia, 1. A les 19.30 hores. Entrada 

gratuïta. www.museudelcinema.cat. 

 
DIVENDRES 18 
MÚSICA 

DINATATAK, UNA BARREJA DE 
RITMES, ESTILS I IDIOMES 
 
Dinatatak és una formació de 
músics de diferents orígens i 
influències musicals. Dues 
italianes, un francès, dos xilens i un 
mexicà ofereixen un espectacle 

musical que integra estils tan 
diferents com el flamenc, el swing i 
l’afro. Utilitzen instruments ètnics, 
com el calaix flamenc i el berim-
bau. I el ball de claqué hi posa la 
percussió. OLOT. Sala El Torín. C. del Roser, 

s/n. A les 21 hores. Entrada anticipada: 6 euros, 

a taquilla: 10 euros. www.olotcultura.cat. 

 
TEATRE 

LA ‘TERRA BAIXA’ DE LLUÍS 
HOMAR, A TORTOSA 
 
Terra baixa ha estat una referència 
en la carrera de Lluís Homar, que 
va decidir ser actor als 16 anys 
després de fer aquesta obra. Sota 
la direcció de Pau Miró, Homar 
interpreta en solitari tots els 
papers del clàssic de la literatura 
catalana d’Àngel Guimerà. La 
producció ha rebut molt bona 
crítica. TORTOSA. Teatre Auditori Felip 

Pedrell. Passeig de Ribera, 11. A les 22 hores. 

Entrada: de 20 a 25 euros. www.teatreauditori-

tortosa.cat. 

DISSABTE 19 
TEATRE 

‘IMPRO SHOW’ DE NADAL 
 
La companyia Planeta Impro, 
referent nacional del teatre 
improvisat, presenta un especial 
nadalenc del seu espectacle 
d’humor espontani. Els temes dels 
jocs d’improvisació seran els àpats 
familiars i els seus personatges 
típics, les nadales de creació 
instantània i la carta als Reis Mags. 
La funció és interactiva: el públic 
decideix què hi passarà. VIC. ETC 

Teatre. Pg. de la Generalitat, 46. A les 21.30 

hores. Entrada: 12 euros. www.etcteatre.cat. 

 
CONCERT 

ELS PASTORETS ROCK 
 
El grup lleidatà, habitual de les 
festes majors, interpreta els temes 
més coneguts del cançoner català 
adaptades a ritmes moderns: 
funky, ska i rock dur. Tocaran 
temes dels seus tres àlbums, Bon 
cop de rock, 2 de 10 amb faixa i 
Nou Cançoner Rockular. També 
tenen un disc de nadales, Qui t’ho 
ha dit. LES BORGES BLANQUES. Cafeteria 

Slàvia. Pg. del Terrall, 14. A les 23.30 hores. 

Entrada gratuïta. www.slavia.cat. 

 
DIUMENGE 20 
CONCERT 

COR GERIONA 
 
Detalls de Nadal és un espectacle 
musical variat amb un repertori 
per a tots els gustos. El Cor 
Geriona, ex-concursant del 
programa Oh Happy Day de TV3, 
interpretarà nadales catalanes i 
angleses i música religiosa de 
Gabriel Fauré o John Rutter. També 
cantaran temes clàssics com Let it 
be i Alegria. GIRONA. Auditori-Palau de 

Congressos. Pg. de la Devesa, 35. A les 19 

hores. Entrades: 6, 10 i 12 euros. www.auditori-

girona.org. 

DILLUNS 21 
POESIA 

RECITAL DE NADAL 
 
El grup Paraula de Poeta presenta 
el seu tradicional recital de Nadal. 
La primera part estarà dedicada a 
l’obra de Mercè Rodoreda, 
acompanyada de la música de 
Chopin, Mahler i Liszt. L’acte el 
tancarà el Poema de Nadal de 
Josep Maria de Segarra. Interpreta-
ran les peces Àngels Pardàs 
(piano), Eugènia Carbó (veu) i 
Salvador Roca (rapsode). GIRONA. 

Casa de Cultura (Auditori Josep Viader). Pl. de 

l’Hospital, 6. A les 20 hores. Entrada gratuïta. 

www.casadecultura.cat. 

 
DIMARTS 22 
FOTOGRAFIA 

‘SÍRIA, LA PARAULA DE L’EXILI’ 
 
Les fotografies de David González 
acosten el visitant a la crisi 
humanitària dels refugiats. El 
fotògraf busca els rostres que hi ha 
darrere les xifres. El fil conductor 
de la mostra és el testimoni de la 
Nafla, una noia que viu l’inici de la 
guerra a Homs i es veu obligada a  
fugir. RODA DE BERÀ. Hotel d’Entitats de 

Roda de Berà. C. Mossèn David Pujol, 2. Fins el 

20 de gener, de 9 a 14 hores i de 15 a 22 hores. 

Entrada gratuïta. www.tarragona.cat. 

 
DIMECRES 23 
NADAL 

PESSEBRES MUNICIPALS DE 
TARRAGONA 
 
Com cada any, s’instal·len dos 
pessebres municipals a la Plaça del 
Rei i a Sant Salvador, amb figures 
de mida natural. Hi haurà també el 
Tió, perqueè els nens li cantin la 
cançó típica de la ciutat. Podran 
conèixer plantes d’horta i plantes 
autòctones dels boscos mediterra-
nis.TARRAGONA. Fins al 6 de gener. Accés 

lliure. www.tarragona.cat.

� DISSENY 
@@ESDi_Barcelona:  
El dia 16 de desembre  
serem al #BLEandFashion 
parlant de #moda i 
#disseny. T’animes? 

� TAULA RODONA 
@AcsarBarcelona:  
Quin és el repte d’Europa 
davant la crisi de persones 
refugiades? 17 de 
desembre, a 18:00pm 

� TEATRE 
@cocoteva:  
El 19 la nit solidària dels 
colomencs. Entrades al 
Teatre Sagarra i al correu 
info@cocoteva.com 

� MÚSICA 
@bankrobberbcn:  
The @GramophoneAllst 
Big Band farà bullir la 
@sala_apolo el dia 22. No 
t’ho pots perdre! 

� CINEMA 
@CineTexas2014:  
A partir del 23 de 
desembre, Nadal Infantil 
al Texas, amb sessions a 
les 12:00 h. i a les 16:00 h. 

 � EXPOSICIÓ 
@cececebe:  
#HumansCCCB 
EL 17 de desembre. 
Entrada lliure!

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).

TRADICIONS 

NADAL AL POBLE  
 
El Poble Espanyol programa un 
seguit d’activitats familiars el cap 
de setmana del 19 i 20 de 
desembre. En el marc de la 3a 
edició de la Mostra de Pessebres 
Vivents hi haurà diverses 
representacions d’escenes 
religioses i paganes. Els visitants 
podran participar al càsting de 
caganers del Pessebre Vivent de 
Linyola. Els més petits coneixeran 
el Pare Noel, que els obrirà les 
portes de casa seva. També 
podran participar en tallers de 
manualitats. Dissabte al matí 
actuarà el Cor Gospelians & 
Gràcia i a la tarda hi haurà un 
espectacle d’encesa de llums de 
Nadal. BARCELONA. Poble Espanyol. De 

10 a 21 hores. Preu: 5 euros per a residents a 

Catalunya. Gratuït per als menors de 4 anys. 

www.poble-espanyol.com.
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Han col·laborat en aquest número.  
David Velasco (redactor en cap de 
disseny), Marta de los Dolores i Henar 
de Pedro (disseny), Pilar Maurell, Diana 
Rodríguez, Puri Caro, Carla Mercader i 
Júlia Rodríguez (agenda i redacció).
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