
Els apicultors treballen com a ‘ramaders’ de les abelles prestant-los les atencions necessàries com a productores de la preuada mel.  
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EN CONTACTE 
AMB ABELLES 
Cases museu i centres d’interpretació de la mel  
ens apropen a les seves productores, les abelles, 
insectes essencials per a preservar l’equilibri de la 
naturalesa.
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En ruta amb les abelles

PILAR MAURELL 
ocicat@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Ens molesta el seu brunzit, tenim por 
de les seves picades i quan a l’estiu 
s’autoconviden a un dinar a l’aire lliu-
re més d’un s’escapa cridant. Però qui 
diu que no a la seva saborosa mel per 
endolcir un postre. Per conèixer una 
mica més les abelles i descobrir la se-
va importància com a pol·linitzadors 
naturals us proposem una ruta per 
museus apícoles i centres d’interpre-
tació on s’hi fan moltes activitats al vol-
tant de les abelles i de la mel.  

● EL PERELLÓ 

‘Lo poble de la mel’. A El Perelló (Ta-
rragona), conegut com ‘lo poble de la 
mel’ per ser el primer productor de Ca-
talunya hi ha Muria, una empresa fa-
miliar que fa cinc generacions que es 
dedica a la producció de mel i que el 
2011 van obrir el Centre d’Interpreta-
ció Apícola, amb una aula de natura on 
s’hi fan tallers i activitats de divulgació, 
i un nou espai d’exposició sobre la cul-
tura de la mel i la seva tradició a les co-
marques tarragonines. A la zona d’ex-
posició hi podreu fer un recorregut per 
aprofundir els coneixements sobre 
l’apicultura. Es tracta d’una visita amb 
audioguia que s’inicia amb un espai 
sensorial on es projecta un audiovisual 
i segueix a la zona d’exposició on, a tra-
vés de grans panells, pantalles tàctils, 
projeccions i estris propis del món apí-
cola, coneixereu una mica millor 
l’hàbitat de les abelles i la cultura de 
la mel. A la planta baixa podreu veure 
en funcionament la nova maquinària 
de Muria i, ja a la botiga, us sorprendrà 
un autèntic rusc amb abelles vives i 
la font de mel que l’ha fet famosa.   
‘Vola al món de les sensacions’. So-
ta el lema “Vola al món de les sensa-
cions”, el Centre ofereix moltíssimes 
activitats com tallers de cata de mels, 
de pastissos de mel, d’elaboració de 
postres de fruits secs i mel o d’espel-
mes de cera d’abella. També teniu la 
possibilitat d’anar a l’arnar de l’empre-
sa per conèixer de primera mà l’hàbi-
tat de les abelles... Això sí, ben equi-
pats. Entre els tallers que ofereixen se’n 
fa un de cosmètica molt curiós on des-
cobrireu que a l’Antic Egipte ja s’elabo-
raven productes de bellesa amb mel, 
rusc, pròpolis o pol·len. Després d’una 
part teòrica, elaborareu el vostre pro-
pi gel de bany o una crema recupera-
dora i un protector labial.  A la seva 

pàgina web www.melmuria.com hi 
trobareu tota la informació necessària.  

● ALCOVER 

Casa Museu de la Mel. Del Perelló 
anem terra endins, fins a Alcover, al 
peu de les muntanyes de Prades on hi 
trobem la Casa Museu de la Mel, una 
de les col·leccions privades d’apicultu-
ra més importants de Catalunya, en-
mig de la Ruta del Cister. Un recorre-
gut pel món de les abelles on descobri-
reu els estris que es feien servir per la 
recol·lecció i que permet conèixer tot 
el procés d’extracció de la mel.L’api-
cultor Joan Mª Llorens n’és el respon-
sable, ens explica que la seva família es 
dedica a l’apicultura des de fa gene-
racions i assegura que «Alcover i les 
muntanyes de Prades es caracterit-
zen per la seva riquesa de la flora 
mel·lífera silvestre», motiu pel qual 
en aquesta zona «s’obté una mel d’ex-
traordinària qualitat, pura, aromàtica 
i natural». Llorens, tot un apassionat 
del món de les abelles, recull ell mateix 
i de forma artesanal la mel i organitza 
les activitats pels visitants. A més a 
més,  el proper 20 de maig han organit-
zat el Dia de l’Abella, amb un  concurs 
de dibuixos a les escoles. Per organit-
zar una visita o un taller a la Casa Mu-
seu de la Mel escriviu un correu elec-
trònic a joanmaapis@yahoo.es.  

● TERRA ALTA 

Centre d’Interpretació de la Mel. A 
la Terra Alta, just a la frontera amb Ara-
gó, podem conèixer tot allò referent a 
les abelles i al món de la mel. És el Cen-
tre d’Interpretació de la Mel d’Arnes, 
situat a la planta baixa del Casal Muni-
cipal i totalment renovat aquest 2016.  
El Centre vol ser un espai de divulgació 
i exposició sobre un producte tan im-
portant pel poble i de tradició cen-
tenària. Hi fareu un recorregut guiat  
i al final de la visita podeu comprar 
mel, espelmes i unes delicioses trufes 
de mel. A més a més, el proper 29 de 
maig se celebra a Arnes la 13ª Festa 
de la Mel, que acull centenars de visi-
tants de Catalunya i Aragó que arriben 
al poble per tastar i comprar les mels 
que s’hi elaboren. Per posar-vos-hi en 
contacte heu de parlar amb l’ajunta-
ment d’Arnes.  

● MONTSANT 

Artesania Apícola Nogués. Al 
Montsant també hi ha una empresa fa-
miliar que des de fa més de 20 anys es 

FEM UN PASSEIG PEL 
TERRITORI DESCONEGUT 
DE LES ABELLES  

Aquests insectes són fonamentals per preservar 
l’equilibri del medi i hi ha moltes activitats que ens 
ofereixen l’oportunitat de conèixer el seu hàbitat i el 
producte dels seus esforços: la deliciosa mel.

DESCOBRIM LA 

IMPORTÀNCIA DE LES 

ABELLES I LA SEVA MEL

EL MÓN DELS INSECTES AL NOSTRE ABAST 

Els insectes que hi ha al nostre voltant ens provoquen moltes vegades rebuig i angúnia però fan una feina 
molt important a la natura. Molts museus, centres de natura i entitats ecològiques de Catalunya fan tallers i 
activitats familiars per conèixe’ls millor i aprendre d’ells.

QUÈ ENS DIUEN 
ELS INSECTES ◗ 

Mediviu us ofereix 
la possibilitat de 
conèixer els 
insectes que ens 
envolten en una 
activitat on 
aprendreu quines 
són les conductes i 
formes de viure 
d’algunes de les 
espècies que 
tenim més a tocar. 

Començareu amb 
una sortida pels 
voltants del 
Collserola, on 
trobareu els 
insectes que tenim 
més a prop i que 
serviran com a 
base per explicar, 
entre altres coses, 
com viuen, què 
mengen, com es 
reprodueixen, com 
s’organitzen 

socialment i per 
què són impor-
tants per a 
l’ecosistema. 
L’activitat es 
realitza el dissabte 
18 de juny i us hi 
podeu apuntar 
enviant un correu 
a info@medi-
viu.cat fins al 15 de 
juny. El preu per 
cada participant 
és de 8€.    

INSECTES I 
ARANYES A LES 
VOSTRES MANS◗ 
Granollers. Els dies 
20 i 27 de maig, el 
museu de 
Granollers 
organitza una 
activitat familiar 
per conèixer els 
insectes que ens 
envolten i us 
convidaran a ser 
valents i a ser 

capaços de tocar 
una aranya, per 
exemple. En 
aquest taller d’una 
hora gaudireu 
d’una mostra 
d’insectes i altres 
invertebrats a 
tocar de vosaltres, 
una bona proposta 
per perdre la por a 
aquests animalons 
que conviuen amb 
nosaltres.
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dedica a elaborar mel. Artesania Apí-
cola Nogués està a Ulldemolins (Prio-
rat), dins la zona del Parc Natural de 
Montsant i la Serra de La Llena, on hi 
tenen els assentaments de les arnes.  

 També hi organitzen visites, con-
ferències i cursos que podeu conèi-
xer a través de la seva pàgina web 
www.apicolanogues.cat, com els tallers 
d’apicultura, on us faran una explica-
ció sobre el món de les abelles, el tre-
ball de l’apicultor, els estris i les eines 
que utilitza, els productes que recullen 
i elaboren, i la seva utilització en el 
camp de l’alimentació, de les teràpies 
i de la cosmètica.  

També us hi explicaran la im-
portància de la polinització de les abe-
lles  i podreu fer una activitat pràcti-
ca consistent en l’elaboració d’espel-
mes o sabons, a més d’una degustació 

de mel i altres productes derivats de 
l’activitat apícola.  

● BARCELONA 

“Les flors, les abelles i la mel”.  A Bar-
celona, Mediviuorganitza el taller  Les 
flors, les abelles i la mel el proper 19 
de juny de 10 a 13h. Una activitat que 
vol destacar la importància dels insec-
tes pol·linitzadors per a les flors. Du-
rant el taller veureu com obtenen el 
pol·len i el nèctar, com s’estructuren 
socialment i com fabriquen la mel. 
També descobrireu que la mel, a més 
de ser un aliment molt nutritiu, té una 
funció vital per a les abelles. L’acti-
vitat inclou un tast de productes i l’ela-
boració d’espelmes amb cera natural. 
El punt de trobada és al Funicular de 
Vallvidrera i us hi podeu apuntar fins 
al dimecres dia 15 a info@mediviu.cat. 

* OCIpèdia

ÀPATS I MEL  
Al Montsec terra 
de romaní i 
altres plantes 
aromàtiques ha 
estat durant 
segles un marc 
excepcional per 
a la producció de 
mel, allà hi 
trobareu la 
proposta La 
Cuina de la Mel, 
amb 17 
restaurants 
adherits, tres 
cellers, un 
productor, i un 
munt de 
receptes com les 
costelles 
confitades amb 
mel. 
(montsec.info)
� � � 
DE POSTRE... 
Des de la 
prehistòria la 
mel ha estat 
considerada un 
gran edulcorant, 
prova d’això ho 
trobem en què la 
mel figura en 
moltes receptes 
de pastissos. 
Seguint pas a 
pas la recepta 
del xef de Muria, 
elaborareu un 
pastís de mel 
que us podreu 
emportar-se cap 
a casa. 
(melmuria.com). 

A la imatge central, un 

apicultor de la Casa 

Museu de la Mel 

treballa al camp amb 

les abelles. A les 

imatges de dalt es 

poden veure les 

instal•lacions de la 

Casa Museu de la Mel. 

Al costat, un dels 

moments de la visita a 

les arnes i les abelles 

amb el vestit 

d’apicultor. I a sota una 

abella en un camp ple 

de flors, fotografiada 

per l’equip de Mediviu. 

Fotos: Arxiu.
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Fet a mà Oci creatiu

Agenda de tallers 
 
� COSTURA PER A NENS 

ACADEMIA ART MODA 

Curs divertit dirigit a nens i nenes a 
partir de 7 anys que tinguin inquie-
tuds per la costura i la moda.  Dissabte 

7 de maig. Rambla de Catalunya 15, Barcelona.  

� MONOGRÀFIC D’INICIACIÓ  
A LA TAPISSERIA 

TAPIZA Y DECORA 

Sense tenir coneixements previs, 
aprendràs les tècniques bàsiques de 
la tapisseria amb les teves pròpies 
mans. Dissabte 7 de maig. C/ Tagamanent 87, 

Granollers.  

� MANDALES PINTATS  
SOBRE SEDA 

TALLER ARTE SANA 

T’ensenyaran a pintar uns preciosos 
mandales sobre seda en un marc 
rodó que podràs penjar allà on 
vulguis. Diumenge 8 de maig. Plaça de Lesseps 

2, Barcelona. 

� FOTOGRAFIA PINHOLE 

NOSTÀLGIC 

Aprendràs a construir la teva càmera 
Pinhole, els conceptes bàsics de la 
fotografia estenopeica i el seu 
funcionament. Dissabte 14 de maig. C/ Goya 

18, Barcelona. 

� ESPARDENYES PER A  
TOTA LA FAMÍLIA 

JAPIDEIS 

Monogràfic per fer espardenyes de 
dona, home o nens. En 4 hores, 
coneixeràs el seu patronatge, 
costura i muntatge. Dissabte 14 de maig. 

C/ Portell 16, Barcelona. 

� CAIXA VINTAGE GARDEN 

ECTA-3 

Gràcies a la Mariona Handmade, 
personalitzaràs una espectacular 
caixa de Dayka Trade amb pintura al 
guix.Dissabte 14 de maig. C/ Dr. Trueta 23-25, 

Castelldefels. 

� BIJUTERIA ‘SCRAP’ 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

Gaudeix d’un deliciós berenar mentre 
dissenyes originals peces de joieria 
amb paper i cordons de lli o de seda. 
Dissabte 14 de maig. C/ Verdi 81, Barcelona.  

� GANXET AMB ‘TRAPILLO’  
I PICNIC 

PUNXET 

Taller exprés a l’aire lliure on 
aprendràs les tècniques bàsiques del 
ganxet amb trapillo mentre fas un 
pica a pica. Dissabte 14 de maig. puntxet-

diy@gmail.com. 

� ARRANJAMENTS FLORALS 

ANNA ALVAREZ 

Sent la màgia de les flors i aprèn a 
fer un arranjament floral en copa o 
gerro. Material inclòs.  Dissabte 14 de 

maig. Sala Aktivitat: C/ Topazi 21, Barcelona.

PAS A PAS 

Noces, batejos, comunions... És temporada d’esdeveniments de festa i alegria! Dóna-li un aire de distinció al teu outfit amb el complement tan versàtil 
que ens ha fet Secretos de Alcoba (www.secretosdealcoba.com). DIANA RODRÍGUEZ

Palo Alto Market.  
Del 7 al 8 de maig se 
celebra una nova 
edició del mercat 
més sofisticat de 
Barcelona, inspirat en 
el concepte del street 
market popular. 
Compta amb un 
paisatge espectacu-
lar on es barreja 
talent i sensibilitat 
amb una selecció 
d’idees innovadores i 

projectes alternatius. 
Està situat a una 
antiga fàbrica del 
barri del Poblenou, 
Palo Alto, rehabilita-
da i reconvertida en 
estudis i tallers de 
creadors, dissenya-
dors i artistes. 

Aquesta edició estarà 
amenitzada per The 
Moritz Art Players, 
concerts en directe, 
workshops, exhibició 
i venda d’art, street 
food i moltes coses 
més. www.paloaltomar-

ket.com.

UN MERCAT

‘Crea joyas y 
complementos 
con lanas y telas’. 
Aquesta tempora-
da dissenya tot 
tipus de joies i 
complements 
amb aquest llibre 
de l’Esther 
Piqueres. L’autora 
és una apassiona-
da de les 
tècniques 
manuals i 

decoratives i 
publica en 
diferents blogs i 
videoblogs 
d’artesania. Amb 
Crea joyas y 
complementos 
con lanas y telas, 
una mica de 
creativitat i 
materials senzills 
com ara robes, 
feltre, botons, 
llana, cintes i 
cremalleres, 
podràs fer més de 
20 projectes amb 
fotografies pas a 
pas i consells 
pràctics. Més 

informació: www.arte-

sanies.es.

UN LLIBRE

4Afegim les boletes. 
Cosim les boletes 

negres de vidre al centre de 
la flor resultant. D’aquesta 
manera ocultem les 
puntades anteriors i li 
donem un acabat més polit. 

5Posem el fermall. Ara 
triem un fil d’un color 

similar a l’organdí i cosim la 
tanca per darrere. Si volem, 
també podem muntar la 
flor a sobre d’una diadema 
o un cinturó.

3Cosim. Superposem les 
peces d’organdí. Situem 

una més petita i còncava a 
dalt i al centre. Enfilem 
l’agulla i cosim de baix a 
dalt pel centre per unir  
les capes.

2Donem forma a l’organdí. 
Retallem diferents 

cercles i ovals asimètrics 
d’organdí. Amb l’ajuda de 
l’espelma cremem, amb 
cura, les vores de 
cadascuna de les figures.

* OCIpèdia

ORGANDÍ 
Es tracta d’un 
teixit molt 
elegant i lleuger 
de seda o cotó. 
És transparent i 
rígid, més fi que 
la mussolina. 
S’empra, 
principalment, 
per a la 
confecció de 
roba femenina 
de festa com ara 
els espectaculars 
vestits de núvia o 
els accessoris 
més sofisticats 
de les 
convidades. 

1Recopilem tot el 
material. 50x50 cm 

d’organdí o peça de roba 
acrílica, un fermall amb 
tanca de seguretat, una 
espelma, petites boletes 
negres de vidre, fil i agulla.

PAS A PAS

IDEES DE 
FESTA AMB 
GLAMUR    
Complementa amb creativitat 
els moments més especials 
amb aquesta flor polivalent 
que podràs personalitzar  
en moltes ocasions!
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Parada i fonda A la carta

Shopping per...

GARCIA MADRID 

1O ANYS VESTINT HOMES 
CONTEMPORANIS I ELEGANTS 

La marca de roba masculina Garcia Madrid ha 
inaugurat la seva primera botiga a Barcelona 
al carrer València número 300. Aquest 
establiment se suma als trens punts de venda 
amb què compta a Madrid i a un quart a 
Santiago de Xile. La marca és reconeguda per 
les seves creacions artesanals en les quals fa 
servir teixits d’alta qualitat (cotons prèmium, 
llanes caixmir i de merí, sedes). Manuel García 
va crear l’any 2006 Garcia Madrid després de 
recollir i observar durant molt de temps allò 
que els seus amics i coneguts volien a l’hora 
de vestir. Amb la botiga va fer un pas per 
avançar-se en les necessitats d’aquests 
homes. En els 10 anys de vida de la companyia, 
aquesta ha localitzat la seva producció tèxtil 
exclusivament a la Unió Europea. Garcia 

Madrid ofereix als seus clients assessorament 
personalitzat i per a esdeveniments especials, 
protocol i casaments, i sastreria a mida, també 
contemporània. La nova col·lecció de 
primavera-estiu la defineix Manuel García, 
director creatiu de la firma, com «moderna, 
relaxada i amb un punt de desvergonyiment». 
Està inspirada en el títol de la cançó de The 
Velvet Underground, All tomorrow’s parties. 
València, 300. www.garciamadrid.com. 

UN NOU CINC ESTRELLES A LA CIUTAT

Ohtels!

OHLA EIXAMPLE 

Barcelona estrena un nou hotel urbà de cinc 
estrelles, Ohla Eixample, ubicat al número 289 
del carrer Còrsega, molt a prop de Passeig de 
Gràcia, la Diagonal i la Rambla de Catalunya. 
Té 94 habitacions, restaurant d’alta 
gastronomia (Xerta), tres sales polivalents de 
convencions, una terrassa amb vistes a un 
pati de l’Eixample i una altra amb vistes i 
piscina climatitzada. El nou hotel combina 
disseny d’avantguarda, les més noves 
tecnologies, amb pes estètic de la ceràmica 
artística i ambiental de la música clàssica. 
� Còrsega, 289 � www.ohlahotel.com.  

«Hem gaudit molt amb l’acollida 
tan càlida que hem tingut. Té una decoració 
molt avantguardista. Tornarem». RosaC.  

‘COASTAL 
FOOD’

Gelats de Jordi Roca. La terrassa Marina 
de l’Hotel Arts estrena nou concepte 
gastronòmic a la seva aposta de cuina 
mediterrània. Ara suma plats asiàtics i 
peruans. El ceviche s’afegeix a la carta del 
Crudo Bar, com el Carpaccio de Eagyu 
amb oli picant, ruca i parmesà, tonyina 
vermella del mediterrani amb salsa d’alga 
wakame, caviar de trufa i pa d’algues o les 
ostres acompanyades de granissat de 
poma verda, perles de vinagre, llimona i 
tabasc. En l’apartat de dolços i postres, la 
terrassa ofereix les creacions de 
Rocambolesc de Jordi Roca.

TERRASSA 
MARINA  

Les cuines d’Àsia i Perú 

entren en la carta de la 

terrassa de l’Hotel Arts. 

On? Marina, 19-21.  

Telèfon: 93 221 10 00. 

Correu: artsrestau-

rants@ritzcarlton.com. 

Web: www.hotelartsbar-

celona.com. 

DEDICAT AL 
POLLASTRE

La carn reina. El pollastre és el protago-
nista d’un nou restaurant temàtic a 
carrer Muntaner que vol reivindicar 
aquesta carn com un aliment sa, nutritiu, 
versàtil i a l’abast de tots els paladars i 
butxaques. Aquest nou espai gas-
tronòmic mono producte és, com no 
podia ser d’altra forma, especialista en 
la preparació de pollastre en les seves 
més variades formes, des de les més 
populars (l’ast) fins a receptes més 
elaborades d’aquesta carn blanca, 
saludable i gustosa i que sovint és 
menystinguda pels amants de la 
gastronomia per la seva senzillesa. 

LA 
BROCHETTE  

Restaurant mono produc-

te dedicat al pollastre. 

On? Muntaner, 215. 

Telèfon: 93 494 24 53.  

Preu: 15-20 euros.  

Pàgina web: www.labro-

chette.es.

L’ENCÍS DE LA 
RECTORIA 

LA 
RECTORIA 

D’ORÍS 

Proposta: cuina tradicio-

nal actualitzada i adap-

tada als productes de 

temporada i del territori. 

Adreça: Parròquia Sant 

Genís D’Orís s/n (Osona). 

Telèfon: 93 859 02 30. 

Preu: menús tancats.  

Web: www.rectoriao-

ris.com.

Cuina de qualitat sense oblidar les 
tradicions. Quan comences a pujar des 
d’Orís fins a la parròquia de Sant Genís 
ja comences a imaginar què et 
trobaràs. Impressionen les vistes 
d’Osona només arribar i un cop dins el 
restaurant en Pere i la Núria s’encarre-
guen de mantenir la màgia. El restau-
rant es troba a La Rectoria d’Orís i la 
decoració respecta l’antiga fusteria i el 

terra de fang cuit 
original de l’època. La 
pedra i la fusta aporten 
un caràcter singular al 
restaurant que s’adapta 
a la perfecció als menús 
que ha confeccionat en 

Pere Lillo, el cuiner i ànima de La 
Rectoria juntament amb la Núria. La 
cuina ofereix tradició, productes de 
temporada i del territori que es 
combinen a la perfecció amb tècniques 
que respecten al màxim la qualitat de la 
matèria primera i que es presenten 
amb una cuidada estètica contem-
porània que equilibra les sensacions 
visuals amb els plaers del paladar. 

Al cor d’Osona trobem La 
Rectoria d’Orís: el restaurant, 
els jardins i la parròquia –als 

peus del castell d’Orís– formen 
un bell conjunt per gaudir    

Cuina i plats

Cuina tradicional i 
de temporada. 
Podem triar entre 
els menús de diari o 
el de temporada i, 
el de cap de 
setmana, el menú 
de La Rectoria (es 
poden adaptar a 
intoleràncies 
alimentàries sota 
petició). 

Arrossos que 
s’adapten als 
productes de 
temporada o el 
sorprenent de La 
Rectoria amb 
sobrassada i 
bacallà.  

Postres. Amb 
increïbles gustos,  
colors i flors.
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Petits atletes. Els nens de fins a 13 anys són els 
protagonistes de la Cursa DIR Kids Guàrdia Urbana, 
que celebra la tercera edició el pròxim diumenge 7 de 
maig. Aquesta carrera va reunir la passada edició a 
450 nens. Es pot participar en sis categories. En la 
primera, pares i fills poden compartir cursa. En la 
categoria minis 1 i 2 (nascuts entre 2010 i 2015) els 
nens han de tenir un any d’edat com a mínim i el grup 
fa una única volta a un circuit de 400 metres ubicat 
als Jardins de Piscines i Esports (Ganduxer, 25).

CURSA  
DIR KIDS 

ON: Parc de Piscines i Es-

ports i DIR Diagonal (Gan-

duxer, 25 de Barcelona). 

Quan: Dissabte 7 de maig. 

Preu: 6 euros (la inscripció) 

Web: www.dir.cat.

Aconsegueix una acreditació i ves al cinema!  
Durant la Festa del Cine podràs acudir al cinema 
per 2,90 € la entrada. Per gaudir de la oferta només 
t’has d’inscriure a la web i mostrar l’acreditació i el  
DNI quan compris la entrada. A més, no cal que la 
imprimeixis ja que la podràs mostrar des del mòbil. 
L’acreditació és gratuïta i hi pots apuntar fins a 10 
persones perquè t’acompanyin a veure la pel·lícula 
que vulguis. Els majors de 60 anys podran gaudir de 
la Festa del Cine sense necessitat de registrar-se.

LA FESTA  
DEL CINE 

Quan? 9, 10 i 11 de maig. 

On? Diverses localitats de 

Catalunya. 

Horari: de dilluns a dime-

cres, l’horari depén de cada 

sala 

Preu: 2,90 euros. 

Pàgina web:  www.fiesta-

delcine.com

SALÓ  
DEL CÒMIC 

On? Fira de Barcelona, 

Montjuïc. Palau 1 i 2. 

Quan?del dijous 5 al diu-

menge 8 de maig. 

Horari: Dijous 5 i diumen-

ge 8 de maig, de 10 a 20 

h; divendres 6 i dissabte 

7 de maig, de 10 a 21 h. 

Preu: general  8€; Carnet 

Jove 6€. Escoles 2€ 

comic-34.ficomic.com

El Saló del Còmic obre les 
seves portes un any més, 
rendint homenatge a 
Francisco Ibáñez, amb 
motiu del seu 80 aniver-
sari. La mostra ofereix en 
aquesta edició una 
exposició  dedicada a 
l’autor, a més d’haver 
escollit els seus dibuixos 
pel cartell d’aquest 2016. 
Els Palaus 1 i 2 de la Fira 
de Barcelona seran els 
encarregats d’acollir el 
34è Saló Internacional 
del Còmic de Barcelona, 
que es podrà visitar des 
del dijous 5 de maig fins 
al diumenge 8.                     

El certamen, organitzat 
per FICOMIC, es 
presenta aquest any en 
una superfície de 45.000 
metres quadrats, un 25% 
més d’espai que el 2015. 
En aquest, il·lustres 
autors de còmic nacio-
nals i internacionals es 
reuneixen per firmar les 
seves obres. A banda, 
aquesta edició també 
comptarà amb nombro-
ses activitats com tallers, 
conferències, exposi-
cions o fins i tot, un 
macro espai de video-
jocs Nintendo.   
El Palau 1 serà l’encarre-

gat de contenir  aquest 
cop, l’exposició  Vinyetes 
sobre rodes, que no 
només constarà de 200 
exemplars originals de 
Còmics de tot el món, 
sinó que el visitant 
també podrà veure 
vehicles reals que 
mantenen algun vincle 
amb les històries. 
En l’àmbit més lúdic, 
destaquen dos concur-
sos de Cosplay, un 
dedicat a superherois 
que es farà el dissabte 7 
de maig i l’altre sobre 
videojocs, que es 
realitzarà el diumenge 8.  
Aquesta última edició 
del Saló del Còmic 
espera superar els 
113.000 visitants que va 
tenir l’any passat i 
disposa d’un pressupost 
de 780.000 euros.     

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

M’HAN DE REPETIR 
LES COSES  
M’agrada que els pares em repeteixin 
el que volen que jo faci. Jo sé que quan 
em diuen: «Va, Pere, recull les 
joguines» no vol dir que ho hagi de fer 
immediatament, els pares van avisant 
i això m’ajuda a preveure el que 
passarà, fins que una de les vegades, 
s’ajupen, em miren als ulls i em fan 
veure que ara sí que haig de fer cas. 
De vegades es desesperen una mica, 
quan jo no els hi contesto i espero que 
tornin a dir-me el que haig de fer. Ells 
pensen que ho faig per fer-los enfadar. 
Com si el fet que estiguin de mal 
humor, m’aportés algun tipus de 
guany. No m’agrada que els pares 
estigui de mal humor. El que m’agrada 
és comprovar sovint que estan a prop 
meu, que em miren i estan pendents 
del que faig. També m’agrada saber 
que pel fet que ells diguin que s’han de 
fer les coses, no vol dir que hagi de 
deixar-ho tot immediatament, com si 
fos un soldat obeint al seu superior. És 
veritat que de vegades provoco que 
em diguin les coses més vegades de 
les que caldrien. Estic convençut que 
si un dia ho fes tot perfectament, els 
pares no em dirien res. Sentir-los 
dient-me coses, em fa la sensació que 

estan més 
pendents de mi. 
Des que 
m’aixeco per 
anar a l’escola, 
fins que arribo, la 
mare em diu que 
em vesteixi de 
pressa, que em 
renti la cara, les 

mans, les dents, tot. M’ho ha de dir, i 
m’agrada que m’ho digui. És la 
sensació que ella hi és. Un nen no pot 
controlar el ritme de les activitats 
quotidianes, això és cosa dels grans. 
Jo prefereixo mil vegades que els 
pares pensin que sóc un mandrós, que 
hagin d’estar pendents del que faig, a 
què no em diguin res. També em passa 
de vegades que estic neguitós i no sé 
per què, i m’agradaria poder 
compartir-ho amb la família, però no 
sé com, perquè ni jo sé què em passa. 
Llavors no faig massa cas, o faig coses 
que provoquen als pares, però és que 
no sé dir-ho amb paraules. És com si 
necessités que estan per mi, però no 
sé com demanar-ho, i ho acabo fent 
malament. Em fa tanta falta que em 
mirin, que prefereixo que ho facin 
enfadats, a què no s’adonin que els 
necessito. Això sí, quan ells canvien el 
to de veu i em parlen d’aquella 
manera que vol dir que haig de fer cas, 
jo ho faig, perquè són ells que 
controlen tot i també m’agrada que 
em facin saber quan agafen el control 
del ritme familiar, no cal que jo ho 
entengui. Ells decideixen tot el que és 
important i jo estic molt tranquil quan 
sento que ho fan.

PETITS GRANS

Ibáñez rep homenatge 
en la 34a edició del Saló  
del Còmic a Barcelona 

Què passa si...

JO PREFEREIXO 
QUE ELS PARES 
PENSIN QUE SÓC 
UN MANDRÓS, 
QUE HAGIN 
D’ESTAR 
PENDENTS DEL 
QUE FAIG

Tingues en compte

◗ ELLES TENEN 
SUPERPODERS. El Saló 
del Còmic ofereix aquesta 
exposició  amb l’objectiu 
de mostrar el rol 
protagonista que han 
tingut i tenen les 
superheroïnes. 

◗ HOMENATGE A LUIS 
BERMEJO. Amb motiu de 
la seva mort el passat 
desembre, es farà una 
exposició antològica de la 
seva obra. 

◗ ILUSTR@. En aquesta 
exposició es plasma el 
boom d’artistes dedicats 
a la il·lustració, que 
difonen els seus dibuixos 
per xarxes socials. La 
mostra conté obres 
originals de 15 autors. 

NO TAN 
PETITS
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@NEM-hi Propostes per a la setmana

T&T 
BCN

4 DE MAIG / 11 DE MAIG: ACTIVITATS
DIMECRES 4 
FIRES 

FESTES DE LA SANTA CREU 
 
La ciutat de Figueres acull fins al 
8 de maig, les fires i les festes de 
la Santa Creu 2016. Diverses 
entitats col·laboradores organit-
zen en diferents espais una oferta 
de 180 propostes com ara 
l’exhibició castellera, les Justes 
del Rei Jaume, les ballades de 
sardanes, alguns concerts o fins i 
tot, el Concurs de Creus de maig. 
FIGUERES. Ajuntament de Figueres. Del 29 

d’abril fins al 8 de maig. www.figueres.cat. 

 
DIJOUS 5 
FOTOGRAFIA 

CINEASTES AL SEU LLOC 
 
Els retrats del fotògraf Oscar 
Fernández Orengo seran exposats 
durant aquests dies a la Filmote-
ca de Catalunya, per tal de captar 
cineastes que vulguin col·laborar 
en la creació d’un arxiu fotogràfic 
documental exhaustiu. Les seves 
fotografies, capten des de 
directors contemporanis populars 
fins a directors més minoritaris, 
que han escollit el seu propi 
retrat, en llocs que formen part 
de la seva vida quotidiana. Les 
imatges són presentades en 
format panoràmic, en blanc i 
negre. BARCELONA. Filmoteca de 

Catalunya. Pl. de Salvador Seguí, 1-9. Del 5 de 

maig al 31 d’Agost. De dimarts a diumenge: 

de 16 a 21 hores. Accés gratuït www.filmote-

ca.cat. 

 
DIVENDRES 6 
ESPECTACLES 

CANTADA INFANTIL 
“CANTÀNIA, BABAUA” 
 
La 12ª edició de la Cantada 
infantil Cantània I Babaua: Les 
desventures de Mimí, projecte de 
formació musical iniciat per 

l’Auditori de Barcelona, comptarà 
en aquesta ocasió, amb més de 
1.100 estudiants de 5è de 
primària de les escoles de Mataró 
i Argentona. La cantada, compo-
sada per Jordi Domènech i escrita 
per Pere Riera, estarà acom-
panyada de la coneguda Orques-
tra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya.MATARÓ. 

Teatre Monumental. La Riera, 169. El 6 de 

maig a les 20h. El 7 i 8 de maig, de 12 a 18h. 

Preu : 4,5 

 
DISSABTE 7  
CONCERTS 

ARCÁNGEL I NUEVAS 
VOCES BÚLGARAS 
 
L’Auditori de Cornellà del 
Llobregat presenta el projecte 
Estruna, la simbiosi perfecta de 
l’art flamenc de Francisco José 
Arcángel Ramos i de las Nuevas 
Voces Búlgaras. Tota una trobada 
artística. CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 

Auditori de Cornellà. C/ d’Albert Einstein, 51. 

7 d’abril.  A partir de les 21h. Entrada: de 20 a 

22€.www.auditoricornella.com. 

 
DIUMENGE 8 
DANÇA 

60È APLEC DE LA SARDANA 
A BARCELONA 
 
La plaça Joanic de Barcelona serà 
el centre de diverses Cobles com 
ara Sant-Jordi de Barcelona, la 
Jovenívola de Sabadell i La 
Principal del Llobregat. 
BARCELONA. Plaça Joanic. Confederació 

Sardanista de Catalunya. 8 de maig, d’11 a 

16.30 hores.www.fed.sardanista.cat 
 
FESTIVALS 

BALKABARNA A LA CIUTAT 
DE BARCELONA 
 
El Festival de Cultura Balcànica 
de Barcelona es converteix en 
l’eix de diverses propostes 
culturals, com ara alguns 
concerts, xerrades, contes, tallers 
infantils, dansa i gastronomia. 
BARCELONA. Antiga Fàbrica Estrella Damm. 

8 de maig. De 10 a 22hores. Entrades: de 10 a 

20 euros.www.balkabarna-festival.com. 

 
CINEMA 

BCN SPORTS FILM 2016, 
FICTS FESTIVAL 
 
Barcelona i Sant Boi habiliten 
diferents espais per tal que la 7ª 
Edició de  BCN Sports Film 
Festival pugui projectar enguany  
produccions audiovisuals que 
tinguin com a temàtica l’esport. A 
més, també són admeses a 
concurs les produccionsdels 
gèneres d’animació, documental, 
reportatge, ficció i experimental, 
tant en format llargmetratge com 
de curtmetratge. BARCELONA. Museu 

Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch. 

Av. de l’Estadi, 60. Del 3 al 7 de maig. Gratis. 

www.bcnsportsfilm.org.DSABT0 

DILLUNS 9A 
CINEMA 

CINECLUB 2016: X CICLE 
DEDICAT AL MAR 
 
La Sala d’actes del Museu del 
Port de Tarragona rep CineClub 
2016, el 10è Cicle dedicat al Mar. 
TARRAGONA. Sala d’actes de Museu del 

Port (Refugi 2). Moll de Costa. Del 7 de maig 

a l’11 de juny. Dissabtes a les 17.30h.Activitat 

gratuïta.www.porttarragona.cat. 

 
DIMARTS 10 
MÚSICA 

18È VOLL-DAMM FESTIVAL 
JAZZ VIC 2016 
 
Seguint el motiu artístic que 
identifica el Voll-Damm Festival 
Jazz, la 18a edició ofereix un any 
més una selecció de propostes 
arriscades entre el jazz, la música 
contemporània i la improvisació 
lliure. Vic serà durant 10 dies el 
centre d’una intensa programa-
ció, amb tendències de jazz en 
directe. VIC. Del 5 al 15 de maig. Entrades 

de 10 a 22€. La Jazz Cava, Rambla Montcada, 

5. Vic. Escenari Voll-Damm, Plaça del Carbó. 

Vic.www.festivaljazzvic.cat. 

 
DIMECRES 11 
MERCATS 

LIVESTOCK FORUM, FIRA 
DE SALUT I NUTRICIÓ  
 
La Fira de Salut i Nutrició Animal 
Livestock Forum de l’Hospitalet 
de Llobregat tindrà diverses 
sessions on es tractaran els 
reptes existents actualment pel 
que fa  a la salut animal, l’alimen-
tació i la genètica, com ara les 
alternatives als antibiòtics, 
vacunacions i nous mètodes per 
la protecció contra les malalties. 
HOSPITALET DE LLOBREGAT. Fira 

Barcelona Gran Via. Av. Joan Carles I, 64. Del 

10 al 12 de maig. A partir de les 10 del matí. 

www.livestockforum.com. 

◗ ACTUACIÓ DE 
GIOVINETTO  
@@Gironanoticies:   
Giovinetto actua per primer 
cop a les comarques 
gironines #Figueres 

#Santacreu16 5 de maig.  
◗ EXPOSICIÓ AL CERCLE 
DEL LICEU 
@bcncultura:   
El Cercle del Liceu acollirà a 
partir del 5 de maig 

l’exposició inèdita «Júlia, el 
desig». 
◗ ‘MASTERCLASS’  
DE ‘FUNK’  
@tallerdemusics:   
Si t’agrada el #funk, no et 

perdis la masterclass amb 
Lalo López! Dijous 5 de 
maig a Can Fabra!  
◗ CONCERT SOLIDARI 
‘MOUTE PELS QUIETS’  
@nexefundacio:  

concert solidari 
#moutepelsquiets 
@nexefundacio 5  
de maig 21 h 
@LuzdeGasClub 
#infanciambpluridiscapaci

tat MOU-TE! 
◗ CONCERT DE JAZZ  
@bcncultura:   
El 5 de maig, concert de 
@TheRealRoyAyers al 
@JamboreeJazz  

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
� FINS AL DIUMENGE 8 DE MAIG. Festa Major del 
Guinardó. Del 27 d’abril al 8 de maig, se celebra la 
Festa Major del Guinardó i els carrers del barri 

acullen un munt d’activitats. Pots arribar als espais on tenen 
lloc les activitats amb les línies de bus H6, 19, 32, 39, 45, 47, 
50, 51, 55, 114 (els diumenges, no circula) i 117(els 
diumenges, no circula). També es pot anar amb metro: pots 
arribar-hi baixant a les estacions Guinardó / Hospital de 
Sant Pau (L4) o Maragall (L4/L5). 

� FINS AL DIUMENGE 8 DE MAIG. Transport públic per 
gaudir de la Festa Major de Porta. Del dilluns 2 al 
diumenge 8 de maig, el barri de Porta de la ciutat de 
Barcelona està de festa i acull moltes propostes per a 
persones de totes les edats. Pots arribar on tenen lloc els 
actes de la Festa Major de Porta amb les línies d’autobús 
H6, V27, 11, 32, 36, 47, 50, 51, 76, 122 (no circula 
diumenges) i 132 (no circula diumenges). Si ho 
prefereixes, pots fer servir el metro, baixant a l’estació 
Llucmajor (L4) o Virrei Amat (L5).   

EXPOSICIÓ 

LXI MOSTRA “GIRONA, 
TEMPS DE FLORS” 
Algunes entitats col·laboradores 
de la ciutat de Girona organitzen 
un any més, conjuntament amb 
l’Ajuntament, l’exposició de flors al 
cor de la Girona vella. Aquest any 
el festival vol mantenir una 
especial dedicació als espais més 
emblemàtics de la ciutat i és per 
això que llocs com la Catedral i 
diferents patis i espais de la ciutat 
seran els punts d’atenció. Aquest 
2016 es valorarà positivament els 
projectes que continguin 
ornamentació amb flor i planta 
natural, elements vegetals o que 
facin referència a l’àmbit floral. La 
participació en el festival és 
totalment voluntària i sense ànim 
de lucre. Ajuntament de Girona. Catedral i 

diferents patis i espais de la ciutat. Del 7 al 15 

de maig. Els dissabtes 7 i 14 i el dimecres 11, 

de 10 a mitjanit. www.girona.cat. 

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), Henar de Pedro (disseny),  
Isabel Serrano (coordinadora editorial), 
Puri Caro, Carla Mercader, Pilar 
Maurell, Gisela Jimeno i Anna Rocasal-
va  (agenda i redacció). 
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