
Els camins de ronda de la Costa Brava permeten gaudir de caletes insospitades, pobles de pescadors, poblats ibers i vegetació mediterrània.  FOTO: DANIEL PUNSETI   
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ÉS TEMPS DE 
CAMÍ DE RONDA 
Les temperatures suaus de la primavera fan que 
aquesta estació sigui ideal per conèixer els camins 
costaners de la Costa Brava que van des de Calella 
de Palafrugell fins a Sant Feliu de Guíxols.
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Els camins de ronda són viranys de ve-
gades pedregosos i costeruts, sempre 
envoltats de pins salvatges, pentinats 
pel vent marí, que ens porten de poble 
en poble mentre al nostre davant 
s’obre el Mediterrani.  
La primavera és un bon moment per 
conèixer els camins de ronda que tra-
vessen la Costa Brava, en aquest cas 
des de Calella de Palafrugell fins a Sant 
Feliu de Guíxols, i els tres dies del pont 
festiu que s’acosta són una excusa ex-
cel·lent per treure la pols de les sabates 
de caminar.  
És una travessa que podeu fer en di-
ferents etapes i que us portarà per ca-
letes insospitades, barraques de pes-
cadors, pobles sorprenents i fins i tot 
per un jaciment iber. Tot i que són ru-
tes fàcils per a tota la família, us reco-
manem que porteu sabates lligades 
per caminar –oblideu-vos de les xan-
cletes– i ompliu la motxilla d’aigua, en-
trepans i d’un calçat adequat si us vo-
leu remullar en algunes de les cales. 

● INICI: CALELLA DE PALAFRUGELL  

Calella de Palafrugell. És el punt de 
sortida. Aprofiteu per visitar aquest 
poble, potser un dels més bonics de 
la zona. Passegeu per la famosa porxa-
da de les postals i deixeu-vos guiar fins 
a Port Bo, la platja que servia de refu-
gi als pescadors en dies de tempesta.  
Jardí Botànic de Cap Roig. Des d’aquí, 
hauríeu d’anar fins al Jardí Botànic de 
Cap Roig, a sobre de la cala d’en 
Massoni, on el dibuixant rus Nicolai 
Woevodsky i l’artistòcrata anglesa Do-
rothy Webster van instal·lar-se per a 
construir el 1930 un castell d’inspira-
ció medieval, envoltat de jardins que 
avui en dia contenen més de 300 
espècies tant autòctones com exòti-
ques, arribades de Xile, Suràfrica, Aus-
tràlia o Canàries.  

● MONT-RAS 
Cala del Crit. Des de l’aparcament del 
jardí trobareu una sortida cap a un ca-
mí forestal. Feu-ne un tram en direcció 
al mar fins a arribar al trencall que us 
portarà a la primera caleta, la del Crit  
–els camins estan marcats–.  
Vigileu de no relliscar amb la pinassa, 
perquè hi ha trossos amb molta pen-
dent, però val la pena córrer el risc per 
arribar a una de les platges més desco-
negudes d’aquests paratges, on al mes 
d’agost el premi gran després de la 

suada és trobar-la deserta. Ben a to-
car de la paret de roca hi ha unes ca-
setes de pescadors que us poden pro-
tegir del sol mentre esmorzeu i, si us hi 
fixeu bé, a l’horitzó hi veureu la figu-
ra de les Illes Formigues. És una platja 
de còdols força grossos i fareu bé de 
posar-vos les sabates d’aigua si voleu 
remullar-vos els peus, perquè al tren-
cant de les ones hi ha molts rocs i de 
vegades es fa difícil entrar. 
El Trau. Si us poseu de cara el mar i mi-
reu a la vostra dreta, hi trobareu El 
Trau. És una roca foradada per la qual 
haureu de passar si no voleu enfilar-
vos de nou cap a la pista forestal i suar 
la cansalada per arribar a la ruta fàcil. 
Des del Trau arribareu a la següent ca-
la i d’allí a la Font Morisca on comença 
un camí de ronda fins a Cala Estreta.  

● PALAMÓS 
Cala Estreta. Passareu per la platja de 
Roca Bona  i per la cala Remendon, 
bessona de l’Estreta que ve a continua-
ció. Val la pena dir que se’n diu així per-
què, efectivament, és força estreta i en-
tre la muntanya i l’aigua hi caben poc 
més que una o dues tovalloles. Però 
és una platja bellíssima on, si fa bon 

temps, us recomanem que hi feu snor-
kel, perquè el fons marí és espectacu-
lar. Però si encara no us atreviu a entrar 
a l’aigua el millor que podeu fer és aga-
far-vos-ho amb calma i gaudir 
d’aquest fabulós paisatge natural. 
A la punta sud de la platja hi ha una ca-
seta de pescadors que acostuma a es-
tar oberta i on us hi podeu preparar un 
bon dinar per agafar forces. 
Platja del Castell. Des d’aquesta cala 
s’arriba a la platja del Castell. Podeu 
anar-hi per la ruta forestal que us por-
tarà fins a l’immens aparcament del 
Castell o seguir el camí de ronda que, 
en aquesta part, es pot arribar a fer 
força feixuc però que té el premi 
d’unes vistes meravelloses del mar. 
Poblat iber. Si opteu per l’aventura, 
abans del Castell passareu pel que 
queda d’un poblat iber habitat pels in-
digetes –tribu establerta al gironès en-

tre els segles VI a. C. i I d. C.– i tindreu 
una bona perspectiva de l’ampla platja 
de sorra fina on, si encara teniu forces, 
podreu llogar-hi un caiac. 
Cala S’Alguer. Ja que heu arribat fins 
aquí, acosteu-vos fins a Cala S’Alguer, 
molt coneguda per les seves barraques 
de pescadors, que ara són residències 
d’estiu amb les portes i finestres pinta-
des de tots colors.  

● PLATJA D’ARO 

Platja d’Aro. El segon tram de la ruta 
us portarà fins a Sant Feliu de Guíxols. 
Un cop arribats a Platja d’Aro, al sud 
del port esportiu hi trobareu la platja 
de Sa Conca, on s’hi arriba per un pe-
tit bosquet de pins molt agradable, 
–just abans hi ha un aparcament–.  
És una platja familiar protegida del 
vent, al nord per la Punta Prima i al sud 
per Roques Blanques.  

● S’AGARÓ 
S’Agaró.  Allà hi trobareu l’inici del ca-
mí de ronda que va fins a S’Agaró, un 
trajecte molt fàcil i pla realitzat per l’ar-
quitecte Francesc Folguera en els anys 
40 i que us portarà fins a la Plaça del 
Mirador, creada per Rafael Masó, la ca-
la Pedrosa o la Punta d’en Pau.  
Platja de Sant Pol. Després d’una ho-
ra de camí arribareu a la platja de Sant 
Pol. És una platja llarga i agradable 
amb un primer tram de dunes molt 
ben conservat i cases d’indianos es-
campades per tot el passeig.  
A la part sud, les roques s’alcen i ja ens 
indiquen que el camí que ens queda 
fins a Sant Feliu serà costerut.  

● DESTÍ: SANT FELIU DE GUÍXOLS 
El sender GR-92. Efectivament, el ca-
mí de ronda segueix l’itinerari del GR-
92. El GR-92 és un sender que transco-
rre per camins, sendes i vials al llarg de 
tot el litoral mediterrani, des de la fron-
tera amb França, a Port-Bou, fins el seu 
enllaç amb el GR-7 a Tarifa.  
Passa per penya-segats com el de Cap 
de Mort i cales amagades com la de 
l’Ametller. En alguns trams hi ha es-
cales per facilitar-nos la feina però en 
general és un camí que transcorre en-
mig de frondosos foscos de pins i on us 
acompanyaran els crits de les gavines 
que us passaran a tocar.  
Via ferrata. Allà mateix, poc abans 
d’arribar a Sant Feliu, hi ha una via fe-
rrata pels valents. El camí acaba al port 
i fareu bé d’arribar-vos fins al passeig 
i prendre un gelat asseguts mirant, de 
nou, el mar. 

En ruta pels camins de ronda

La ruta que transcorre arran de mar i entre fabuloses pinedes i penya-segats ens 
portarà per les platges més espectaculars i amagades d’aquest tram de la Costa Brava, 
des de Calella de Palafrugell fins a Sant Feliu de Guíxols, i ens descobrirà la història dels 
ibers que hi habitaven fa milers d’anys, i de pobles com Palamós, Calonge i Platja d’Aro

DE CALELLA A SANT FELIU  
PELS CAMINS DE RONDA

 

A dalt, una 
imatge de la 
platja de 
S’Alguer, on 
s’hi veuen les 
típiques 
barraques de 
pescadors 
amb les 
finestres i 
portes 
pintades de 
colors. A sota 
i d’esquerra a 
dreta, les 
platges del 
Castell, de 
Sant Pol, la 
Cala Estreta i 
la Cala del 
Crit a Mont-
ras.  DANIEL 

PUNSETI / PATRONAT 

DE TURISME COSTA 

BRAVA GIRONA. 

DESCOBRIM UNA RUTA 

ARRAN DEL MAR 

MEDITERRANI 
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* OCIpèdia

FAR DE SANT 
SEBASTIÀ   
A Calella de 
Palafrugell, una bona 
visita és al far de Sant 
Sebastià, del 1857, 
que presideix la 
muntanya del mateix 
nom que separa 

Llafranc i Tamariu.  
� � � 
MUSEU DE LA 
PESCA  
A Palamós podeu 
visitar el Museu de la 
Pesca, al port, on 
aprendreu les arts 
dels mariners i la vida 

quotidiana de la gent 
de mar.  
� � � 
ESGLÉSIA DE 
SANT MARTÍ    
I si passeu per 
Calonge no us 
oblideu de visitar 
l’església de Sant 

Martí i el castell 
medieval dels segles 
XI i XVI. 
� � � 
TORRE 
VALENTINA 
A Sant Antoni 
arribeu-vos fins a la 
platja de la Torre 

Valentina, per veure  
la torre que dona 
nom a l’indret i que 
protegia els habitants 
dels atacs pirates. 
� � � 
LA PORTA 
FERRADA 
A Sant Feliu de 

Guíxols, són de visita 
quasi bé obligada La 
Porta Ferrada del 
segle X, l’Arc de Sant 
Benet, i el Casino La 
Constància, que 
encara guarda el 
record de l’època 
daurada de la ciutat.
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Fet a mà Oci creatiu

Agenda de tallers 
 
� INICIACIÓ A L’AMIGURUMI  

ASSOCIACIÓ ARTESANS  
DE GRÀCIA 

Taller dirigit a persones amb 
coneixements bàsics de ganxet que 
vulguin fer un divertit nino japonès. 
Dissabte 14 de maig. C/ Torrent de l’Olla 87, 

Barcelona.  

� LLUM DE SILICONA 

TALLER ARTE SANA 

En aquest taller aprendràs a crear 
pantalles de llum amb la tècnica de 
silicona, sense cap coneixement previ. 
Diumenge 15 de maig.  
Plaça de Lesseps 2, Barcelona. 

� CONFECCIONA LA TEVA BRUSA 

LANTOKI 

En 4 classes, t’ensenyaran des de 
llegir un patró, tallar la tela, cosir una 
tapeta, fins a muntar una màniga. 
Dimarts 17 de maig.  
C/ Doctor Dou, 15, Barcelona. 

� PINTURA DECORATIVA I 
TRANSFORMACIÓ DE MOBLES 

L’ATELIER DE CARLOTA 

Aprendràs les tècniques de la pintura 
decorativa, la seva aplicació i els 
productes que hi ha al mercat. 
Dimarts 17 de maig. C/ Sant Antoni 47, 

Premià de Mar. 

� PINTURA AL PASTEL 

EL TALLER ESCOLA D’ART 

Introducció al pastel per a qui vulgui 
descobrir aquesta tècnica o per a qui 
vulgui ampliar coneixements. 
Dimecres 18 de maig. C/ Boters 2, 

Cerdanyola del Vallés. 

� COR GEGANT AMB PALÉ 

LIANA TALLERS 

Un creatiu taller de bricolatge on 
coneixeràs les eines de tall i poliment, 
i pintaràs amb un estil rústic envellit. 
Dimecres 18 de maig.  C/ Europa 18, Sitges.  

� BOSSA AMB CINTES DE COTÓ  

CARROUSEL CRAFT 

Passa una tarda entretinguda, 
creativa i divertida fent una bossa ben 
maca. Podràs escollir el model que 
més t’agradi. Dissabte 21 de maig.C/ 

Verdi 58, Barcelona. 

� INICIACIÓ A LA CAL·LIGRAFIA  

ECTA-3 

Endinsa’t al fascinant art de la 
cal·ligrafia: tipografies que imiten 
l’escriptura a mà, cartells o anuncis. 
Dissabte 21 de maig. C/ Dr. Trueta 23-
25, Castelldefells. 

� LLUM D’ORIGAMI  
AMB ESTIL NÒRDIC 

CARTONCITA 

Introducció a l’art japonès del plegat 
de paper amb material reciclable, 
econòmic i senzill de manejar. Dimarts 
24 de maig. C/ La Font, 9, Barcelona.

PAS A PAS 

Obre un món d’aventures per als més petits amb aquesta tenda indiana que ens explica la Cantatrice (e-shop.lacantatrice.com). És senzilla 
de crear i la pots fer amb roba resistent a la pluja, perquè puguin jugar dins o fora de casa amb els seus amics. DIANA RODRÍGUEZ

Joies amb encant  
d’Evangelina Mior. 
Des de ben petita, 
fa servir la seva 
imaginació i les 
seves mans per crear 
allò que més li 
agrada: bellesa. I ara, 
de gran, ho fa en 
forma d’arracades i 
penjolls. Al taller de 
l’Evangelina trobaràs 
totes les seves 
creacions elaborades 

amb fil de plata, 
pedra o vidre tallat i 
moltes altres que 
s’adaptaran als teus 
criteris. Totes les 
peces són limitades i 
els seus dissenys 
totalment exclusius. 
Pots trobar la seva 

col·lecció a Face-
book.com/evangeli-
namior o a botigues 
com Piacci Argent,  
al districte de Sant 
Andreu de Barcelona, 
o a Jan de Sitges. Més 

informació: evangelina-

mior@gmail.com.

UN ‘ATELIER’

L’Ascensió  
de Manresa.  
Del 20  
al 22 de maig, 
Manresa vesteix 
els seus carrers 
amb tot tipus de 
productes en el 
marc de la Fira de 
l’Ascensió. 
L’al·licient és la 
gran afluència 
tant de públic 
com d’artesans i 

la gran qualitat 
dels articles que 
s’hi ofereixen. 
Allà podreu 
trobar des de 
menjar a objectes 
fabricats 
artesanalment, 
oficis, decoració 
personalitzada o 
roba tractada. 
Dos trens turístics 
aniran fent 
recorreguts 
gratuïtament pels 
carrers firals 
durant tota la 
diada perquè 
tothom pugui 
gaudir-ne.  
Info: firestradicio-

nals@ajmanresa.cat.

UNA FIRA

5Lliguem. Fiquem 5 
canyes a les costures. 

Amb una corda lliguem, 
ben fort, tots els bastons. 
El tipi és plegable i es pot 
desar quan no es faci 
servir.

3Polim. Cosim amb 
màquina totes les 

vores dels trapezis. 
Després unim tots els 
trapezis els uns amb els 
altres, col·locant les 
robes dret amb dret.

1Fem el patró. Agafem 
una tela estampada 

que ens agradi. Seguint 
les indicacions del patró 
de tall adjunt, dibuixem i 
tallem 5 trapezis de 
88x17x150 cm.

PAS A PAS

UN ‘TIPI’ PER 
FER L’INDI    
Crea un racó de fantasia per 
als nens. Convida’ls a jugar, 
a llegir, a divertir-se o a 
amagar-se. Les possibilitats 
són infinites!

* OCIpèdia

BIAIX 
Tros de tela 
decorativa 
tallada de forma 
obliqua que 
s’utilitza per 
adornar o 
reforçar les 
vores d’una peça 
de roba i per 
donar un acabat 
professional a 
les costures. 
Podem trobar 
des de centenars 
de cintes de 
biaix amb 
amples i teixits 
diferents, fins a 
termo adhesives.

2Dibuixem la porta.  
En un dels trapezis, 

tracem i tallem una línia 
recta al mig des de la 
base llarga. Decorem 
amb un bies i un quadrat 
de pell a dalt.

4Mesurem. Tenint en 
compte el diàmetre 

d’una canya de bambú 
d’uns 2 m de llarg, fem 
una segona costura, 
paral·lela a l’anterior, al 
llarg dels trapezis. 

17 cm 88 cm 17 cm 88 cm 17cm

150 cm

88 cm 17 cm 88 cm 17 cm 88 cm

300 cm

PATRÓN DE CORTE
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Parada i fonda A la carta

Shopping per...

Finca de finals del segle XVIII 

MARIONA SANTPERE  

Les dissenyadores Mariona i Lydia han 
ubicat la seva primera botiga en una finca 
de finals del segle XVIII del barri del Born 
de Barcelona. L’establiment de la marca 
Mariona Santpere està inspirat per tres 
paraules clau: artesania, cultura i filantro-
pia. Els seus productes estan fets a mà al 
100% per artesans locals de l’Índia, tresors 
de viatge com ara teles tribals, ornaments 
antics, saris i brodats o blocs de fusta per 
estampar la roba, així com la seva col·lec-
ció de roba d’estil bohemi-romàntic i 
complements de pell com bosses i jaque-
tes.  MS Barcelona és un negoci familiar 
nascut el març del 2014 de la mà de la 
creadora Mariona Santpere i que pren la 
seva inspiració dels viatges que ha fet al 
voltant del món. Els seus dissenys els 

produeix pensant en tots els detalls, des de 
la seva concepció als materials i el 
patronatge. L’empresa ha adoptat al mateix 
temps una política de comerç just cobrant 
un preu just per peça per garantir la 
qualitat del producte i la satisfacció dels 
implicats en el procés de producció.  
Carrer de l’Esquirol, 4 i C/ Giralt el Pellisser, 16 de 

Barcelona. Més informació a la pàgina web: www.mario-

nasantpere.com. 

UN VELL ESTABLIMENT QUE ES REJOVENEIX

Ohtels!

POL & GRACE HOTEL 

La família Catalán, propietària de l’Hotel 
Guillermo Tell de Barcelona, ha culminat el 
procés de reforma integral del local del carrer 
del mateix nom i que ha guanyat una quarta 
estrella. El  nou Pol & Grace Hotel converteix 
aquest allotjament en la casa d’una parella jove i 
cosmopolita: Pol i Grace. El lobby ja suggereix 
l’ambient modern. Una gran pissarra recull 
l’agenda de la ciutat i recomanacions per seguir 
durant l’estada a l’establiment. Les 61 
habitacions de les sis plantes estan 
personalitzades amb atributs barcelonins.  
61 habitacions � Guillermo Tell, 49. Barcelona  � 

www.polgracehotel.es. 

«Hotel modern i bona ubicació».  
AlbertoMoron.

LLAFRANC 

Amb una estrella Michelin. El binomi 
format pel xef Quim Casellas i la 
directora de sala, la Maria Casellas, és 
sinònim des de l’any 2000 de respecte 
cap al producte i la seva elaboració, una 
feina que els va reportar el mes de 
novembre del 2011 una estrella Michelin. 
L’arròs a l’estil de Cambrils el va 
aprendre amb el Mestre Joan Bosch. 
Darrere de l’amanida de formatge Cantal, 
tapenade i vinagreta de fruits secs hi ha 
en Joan Piqué. I l’inspirador del fantàstic 
Canetó rostit amb pera Williams i salsa 
de moscatell és en Jean-Luc Figueras. 

CASAMAR  

Proposta: cuina de produc-

te amb estrella Michelin. 

Adreça: C/ Del Nero, 3 de 

Llafranc, Girona. 

Telèfon: 972 300 104. 

Preu: 69,50 euros per per-

sona (menú degustació). 

Web: www.hotelcasa-

mar.net.

RAMBLA 
CATALUNYA

Cervesa artesana d’origen francés. 
Maestró és un restaurant i microcerve-
seria artesanal on es pot gaudir de la 
seva selecció de Blonde (Rossa), 
Ambrée (Vermella), Blanche (blanca) i 
Brune (negra), quatre cerveses 
elaborades en el propi establiment, on 
els clients podran veure’n el procés de 
creació in situ. El local ofereix un servei 
de ‘take away’ de cervesa i el restau-
rant, de cuina amb influència francesa, 
compta amb un ampli ventall de plats, 
pinxos i tapes a combinar amb cada 
tipus de cervesa artesana. 

MAESTRÓ 

Proposta: microcerveseria 

i cuina francesa. 

Adreça: Rambla Catalunya, 

79. Barcelona. 

Telèfon: 937 68 73 42. 

Preu restaurant: entre 6 i 

20 euros. 

W e b : w w w . m a e s -

trobcn.com.

ART I GUST A 
L’EIXAMPLE

TELEFÈRIC 

Proposta: Descobrir la in-

novació en la cultura del 

pintxo d’arrels basques, 

amb la cuina tradicional, 

casolana i de qualitat. 

Adreça: Plaça Doctor Le-

tamendi, 27 

Telèfon: 93 451 16 41 

Preu: entre 20 i 30 euros.  

Web: www.teleferic.es.

Un pintxo amb identitat pròpia.  
Quin és el seu secret? El Telefèric a 
aconseguit convertir un pintxo ordinari 
en un d’extraordinari apostant per la 
innovació i la creativitat sense perdre 
l’essència  casolana i de qualitat. 
D’entre les més de 70 tapes, destaquen 
la de foie a la planxa amb ceba vermella 
caramel•litzada i melmelada de cirera 
(tapa guanyadora del concurs Damm-

Barcelona Ruta de la 
Tapa 2013), el rotllet 
‘telefèric’ de magret 
farcit de foie amb 
crema de formatge, 
tomàquet caramel•lit-
zat i mora en una base 

de mil fulls (guanyadora de la Ruta de 
la Tapa a Sant Cugat 2013), el pop a la 
brasa amb una base de crema de 
parmentier trufada o les gyozas de mar 
i muntanya amb salsa agredolça de 
patxaran. L’experiència gastronòmica 
es complementa amb la visió de les 
múltiples obres d’art que decoren les 
parets, d’estil avantguardista del local. 

El Telefèric amplia les seves 
fronteres apostant per les 

seves tapes i pintxos d’autor a  
San Francisco on está tenint 

una molt bona acollida 

Tastets

Dijous de ‘tapa-
canya’. Per 
degustar una tapa 
original i un Quinto 
per 2,50 euros. Amb 
aquest  esdeveni-
ment setmanal es 
vol promocionar les 
últimes creacions. 

Menús de migdia. 
Per 11,80 euros el 
client disfrutarà 
d’un aperitiu, 
primer i segon plat, 
postres i beguda. 
Tot supervisat per 
una dietista. 

Telefèric ha creat el 
seu vi. Per 
complementar 
l’experiència al 
combinar-lo amb 
els pintxos d’autor.

FO
TO

S:
 L

ED
ES

IG
N
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

La cursa del Dimoni. El diumenge 15 de maig tindrà 
lloc la 37a edició de la Cursa Popular Ciutat de 
Barcelona, que organitza l’Ajuntament de Badalona 
en el marc de les Festes de Maig. És coneguda 
també com la Cursa del Dimoni per la proximitat 
amb la tradicional Cremada del Dimoni, que se 
celebra la nit del 10 de maig. El caràcter popular de 
la Cursa es reflecteix en la participació oberta a 
tothom. Segons les edats dels participants, la cursa 
constarà de diferents circuits.

Festes  
de Maig 

On? Badalona. 

Quan? Diumenge 15 de 

maig. 

Horari: Cursa mitjana (d’11 

a 14 anys) a partir de les 

09.45h. Cursa mini (fins a 10 

anys) a les 11.30h. 

Preu? Entrada gratuïta. 

Web? www.badalona.cat.

Noves varietats de roses a concurs. 
Barcelona es converteix en l’escenari de la 16a 
edició del Concurs Internacional de Roses Noves de 
la ciutat. Aquest certamen se celebra cada any 
coincidint amb la primera floració de les roses i 
assenyalada segons el criteri d’un jurat internacio-
nal de prestigi. Aquesta mostra compta aquest 2016 
amb la participació de 30 obtentors (milloradors 
genètics de plantes) de nou països diferents, sis 
creadors més que l’any passat.

Concurs 
 de Roses 

Quan? Del 13 al 15 de maig. 

On? Roserar del Parc Cer-

vantes ( Av. Diagonal, 712). 

Horari: divendres 13, de 17 

a 20 hores ; dissabte 14, de 

10 a 20 hores i diumenge 

15, de 10 a 13 hores. 

Preu: entrada gratuïta.  

Web: www.bcn.cat.

DIA I NIT 
DELS 

MUSEUS 

On? Diferents museus 

catalans.  

Quan? Els dies 18 de 

maig i 21 de maig.  

Entrada gratuïta. 

Web: www.diba.cat i 

http://lameva.barcelo-

na.cat/lanitdelsmuseus.

El Dia Internacional dels 
Museus (DIM) se celebra 
anualment el 18 de maig. 
És un esdeveniment 
organitzat pel Comitè 
Internacional dels Museus 
(ICOM) des de l’any 1977, 
i té com a principal 
objectiu conscienciar els 
ciutadans sobre el paper 
dels museus en el desen-
volupament social. 
L’edició, d’aquest any està 
dedicada al tema Museus i 
Paisatges Culturals, i té 
per finalitat reconèixer el 
paper que juguen els 
museus en l’educació i 
l’enriquiment de les 

cultures, els intercanvis 
culturals i en la interrela-
ció i la cooperació dels 
diferents pobles del món. 
Aquest serà també el tema 
de la Conferència General 
de l’ICOM, del 3 al 9 de 
juliol a Milà (Itàlia). Amb 
motiu del dia dels 
museus, la majoria dels 
equipaments catalans 
organitzen una gran 
quantitat d’activitats que 
tenen lloc el mateix 
dimecres 18 de maig i en 
dies posteriors, ja sigui en 
forma d’esdeveniments 
com de programacions 
que poden durar una 

jornada o diversos dies. 
Catalunya compta avui 
amb 113 museus registrats 
i 388 col·leccions obertes 
al públic, a més de les seus 
que alguns d’aquests 
centres tenen distribuïdes 
pel país, amb un total de 
613 equipaments museís-
tics. Els esdeveniments 
més atractius i populars 
de la jornada són les 
jornades de portes obertes 
que els museus ofereixen 
de forma gratuïta als seus 
visitants, així com la 
celebració de la popular 
Nit dels Museus, una  
iniciativa del Consell 
Europeu, on es presenta 
una extensa programació 
d’activitats per totes les 
edats dissabte dia 21 
(portes obertes als 
museus entre les 19.00 i 
les 01.00 hores).

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

QUÈ PASSA SI SÓC 
DOLENT  
Jo sóc un nen dolent. No és que ho 
digui jo, ho diu tothom. La veritat és 
que no ho vull ser, però sempre acabo 
ficat en problemes i no sé ben bé com 
sortir-me’n. Des de ben petit m’han dit 
a casa la frase «és que no pares, però 
com ets tan dolent!» M’ho deien molt i 
amb un to que semblava que els hi 
feia gràcia, que les meves gamberra-
des eren divertides i els pares se 
sentien orgullosos de mi, així que 
procurava ser com jo creia que 
esperaven que fos: mogut i dolent. 
Però cada cop rebia més càstigs i va 
arribar un moment que qualsevol 
cosa que feia la traduïen com una 
ximpleria de les meves. Quan tens 
posada una etiqueta, és molt difícil 
canviar-la. Ho dic perquè de vegades 
jo miro de fer coses que crec que són 
bones i no es valoren. L’altre dia em 
vaig posar jo sol a fer deures i vaig 
aconseguir concentrar-me molt, cosa 
que per a mi no és gens fàcil, i vaig 
anar corrent a dir-li a la mare que 
havia acabat tot sol els deures. La 
resposta va ser: «per un dia que els 
fas, no esperis que ho celebrem». Em 
vaig quedar pansit, de fet, la mare 
tenia raó, per un cop que faig les 

coses bé, no 
mereixo ser 
premiat. De 
vegades penso 
que no hi ha cap 
cosa que faci 
que els hi agradi 
als pares. El que 
passa és que he 
fet tantes coses 

que no estan bé, que ara hauria 
d’estar tota la vida sense fallar. De 
vegades penso que potser els pares 
no sabien com controlar-me quan era 
petit, com si no trobessin la manera 
d’educar-me, i en comptes de 
reconèixer que no en sabien més, van 
decidir que la culpa era meva, perquè 
el nen els hi havia sortit dolent, un 
nen molt difícil. Jo m’he mogut 
sempre per rebre l’atenció dels pares, 
era la manera de fer-me veure. 
Prefereixo carregar amb l’etiqueta de 
dolent, que sentir que els que no ho 
fan bé són els pares, això no pot ser. 
Imagineu saber que ells no controlen, 
quina sensació d’inseguretat! A més, 
els pares no tenen culpa. No, jo sóc el 
dolent. Ara vaig a un psicòleg que té 
un cartell on llegim: «estima’m quan 
menys m’ho mereixo, perquè és quan 
més ho necessito».  M’agrada anar-hi, 
perquè no jutja la meva manera de 
fer, sento que confia en mi i valora les 
coses que faig.  El que m’agradaria 
moltíssim és sentir que els pares 
tenen també aquesta  confiança. 
Quan l’he sentit, he aconseguit fer 
coses maques. Jo sé que quan un nen 
sent la confiança incondicional dels 
adults que l’estimen tot és més fàcil.

PETITS GRANS

Museus i paisatges 
culturals per festejar el Dia 
Internacional dels Museus

Què passa si...

JO SÉ QUE QUAN 
UN NEN SENT LA 
CONFIANÇA 
INCONDICIONAL
DELS ADULTS 
QUE L’ESTIMEN, 
TOT ÉS MOLT 
MÉS FÀCIL

Tingues en compte

◗ MIRA LES ESTRELLES! 
PLANETARI EXPLORA360. 
Es tracta d’un planetari 
del Museu de Viladecans, 
amb cabuda per a 30 
persones  cada 45 minuts. 
Allà un monitor explica 
les imatges de les 
estrelles i l’univers. 

◗ ’CSI’ AL MAC. La Dra. 
Armentano imparteix una 
activitat que té com a 
finalitat conèixer la feina 
de l’antropòleg i la 
informació que ofereixen 
les restes d’un 
enterrament. 

◗ JOIA DEL MUSEU 2016. 
Exhibició d’una peça de la 
col·lecció del Museu de 
l’Hospitalet. Una obra del 
pintor Rafael Barradas.

NO TAN 
PETITS
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11 DE MAIG / 18 DE MAIG: ACTIVITATS
DIMECRES  11  
ESPECTACLES 

ESPECTACLE INFANTIL 
MÀGIA JUNIOR 
 
El Teatre del Raval de la ciutat de 
Barcelona acull l’Espectacle 
infantil Màgia junior, sota la 
direcció de Borja Rabanal i amb la 
posada en escena de Raphael 
Capri, La Màgia d’Eugenio, 
Brando i Silvana i el Mag 
Edgard.BARCELONA. Teatre del Raval. 

Carrer de Sant Antoni Abat, 12. Del 7 de maig  

fins al 28 de maig. Els dissabtes a les 17 

hores. Preu: 14€. www.teatrebarcelona.com. 

 
DIJOUS 12  
ESPECTACLES 

CICLE NOVES ESCENES 
A LA PEDRERA 2016 
 
La Pedrera es torna a convertir 
durant aquesta cinquena edició, 
en un punt de trobada de les arts, 
en el teatre contemporani: Noves 
Escenes 2016. Aquest cicle es 
consolida amb un gran èxit 
mostrant la vitalitat i la diversitat 
de l’escena contemporània a 
través de propostes teatrals que 
barregen el moviment, la música, 
la paraula i el vídeo. BARCELONA. La 

Pedrera. Passeig de Gràcia, 92. De l’11 al 31 

de maig. A les 20 hores. Preu 7€.  

www.sabadell.cat. 

 
DIVENDRES  13 
FESTES 

20ª FIRA DE MEDIEVÀLIA  
A SABADELL 
 
L’entitat Amics de Medievàlia 
Sabadell organitza aquest any la 
20à fira medieval de productes 
d’artesania i d’alimentació, amb 
un programa d’activitats 
diferents, per petits i grans, que 
estan relacionades amb l’edat 
mitjana. SABADELL. Al voltant del Mercat 

Central i altres espais de la ciutat, Vallès 

Occidental. Del 13 de maig al 15 de maig. 

Divendres de 17 a 21 hores; dissabtes i 

diumenges de 10 a 21 hores.  

www.feriamedieval.esDI 14 
    
DISSABTE 14 
CONCERTS 

DAVID DUCHOVNY ACTUA 
A LA SALA BARTS  
 
Fa només sis anys que David 
Duchovny no sabia tocar la 
guitarra, però això no va impedir 
llavors que aquest conegut actor 
decidís donar el salt a la música. 
El protagonista de les pel·licules 
d’Expediente X i Californication, 
actuarà com a music el 14 de 
maig a la Sala BARTS de Barcelo-
na, amb algunes versions i temes 
presentats en el seu primer 
àlbum Hell or Hightwater. 
BARCELONA. Sala BARTS. Avinguda del 

Paral·lel, 62. El 14 de maig, a les 21 hores. 

Preu de les entrades: a partir de 30€ més 

despeses de gestió. www.theproject.es 

CINEMA  

BANG 2016, IX FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VÍDEO 
ART DE BARCELONA 
   
Aquest mes de maig comença el 
9è Festival Internacional de Vídeo 
Art de Barcelona amb diferents 
projeccions de vídeos, així com el 
lliurament de premis als guanya-
dors del certamen. Aquest any, la 
ceremonia compta amb aproxi-
madament 342 artistes audiovi-
suals de 34 països diferents. 
BARCELONA. Galeria Contrast, Galeria H20 i 

Casa Elizalde. Carrer del Consell de Cent, 

281; Carrer de Verdi, 52 i Carrer de València, 

302, respectivament. Els dies 14, 21 i 28 de 

maig.  www.bang-festival.com 
 
MÚSICA 

ACTUACIÓ D’ET-CO A 
SEGUR DE CALAFELL 
 

La formació d’Et-CO de world 
music contemporània, liderada 
per la cantautora Sònia Linares 
Berroy, juntament amb David 
Chueca Folch, Beltrand Magnier i 
Raúl Mellado desenvolupen un 
collage de paisatges sonors on el 
ritme és metàfora en el llenguat-
ge que uneix allò ancestral amb 
l’era moderna. GARRAF. Bar Coral. 

Carrer del Baixado, 4. El 14 de maig a les 12 

hores. Entrada gratuïta. www.etcomusic.com 

 
DIUMENGE   15 
ESPECTACLES 

ESPECTACLE HUMORÍSTIC: 
ILUSTRES IGNORANTES 
 
El Teatre Borràs de Barcelona 
estrena en aquesta ocació, el 
Muntatge teatral inspirat en el 
programa televisiu homònim de 
Canal+. Aquest espectacle serà 
representat per Javier Coronas i 
els col·laboradors habituals, 
Javier Cansado i Pepe Colubi. 
BARCELONA. Teatre Borràs, Barcelona. 

Plaça d’Urquinaona, 9. Del 13 de maig al 15 

de maig. Divendres i dissabte a les 23 hores i 

diumenge a les 20.30 hores. Preu de les 

entrades: 20€.  www.grupbalana.com  

 
CONCERT 

L’EVA FERNÁNDEZ GROUP 
AL TEATRE CAN RAJOLER  
 
L’Eva Fernández Group, la jove 
promesa del jazz català, ofereix 
un repertori molt variat que dóna 
lloc a un espectacle fresc i 
sorprenent. PARETS DEL VALLÈS. Teatre 

Can Rajoler, Carrer de la Travessera, 1. 15 de 

maig a les 19,30 hores. Preu: 9, 10 i 12 euros  

www.ticketea.com  

 
DIMARTS 17 
MÚSICA 

CICLE MUSICAL VERMUT  
JAZZ A LA CIUTAT DE 
BARCELONA 
 
Cicle amb formacions musicals 
diverses (trios, quartets i 
quintets)i amb primeres figures 
del jazz a Catalunya, junt amb 
grups novells. Ofereixen un jazz 
molt assequible per a un públic 
molt heterogeni, en un format 
diferent del context habitual dels 
concerts de jazz. BARCELONA. Casinet 

d’Hostafrancs. Des del 15 de maig fins al 12 

de juny. Diumenges a les 12.30 hores. Entrada 

gratuïta. www.agenda.cultura.gentcat.cat 

 
DIMECRES 18 
CONFERÈNCIA 

DAMIÀ BARDERA A LA 
CASA DE LA CULTURA  
 
La Casa de la Cultura de Girona 
presenta dins El cicle de la cuina 
(literària)dels escriptors. 
Singulars, perifèrics i franctira-
dors, la conferència de l’escriptor 
i doctor en Filosofia, Damià 
Bardera. GIRONA. Casa de la Cultura. 

Plaça de l’Hospital, 6. El 18 de maig, a les 

19.30h. www.casadecultura.org

◗ BARCELONA CREATIVE 
COMMONS FILM FESTIVAL  
@@sortimbcn:   
De l’11 al 15 de maig, torna 
el BARCELONA CREATIVE 
COMMONS FILM 

FESTIVAL! #BccN2016  
 ◗ NAU GAUDÍ DE MATARÓ 
@bassatmataro:   
Diumenge 15 de maig a les 
12 h activitat familiar 
«Col·lecció Bassat. 

Revisitem els 80» a Nau 
#Gaudí #Mataró 
#ambnens 
◗ MOSTRA SOBRE SÍRIA 
@TgnCooperacio:   
Manresa acull l’exposició 

«Síria, la paraula de l’exili» 
fins al proper 15 de maig.  
◗ GIRONA TEMPS DE 
FLORS 
@FiresCatalanes:  
Del 7 al 15 de maig 

#gironatempsdeflors2016 
#flors #flowers 
◗ CAMINADA SOLIDÀRIA 
DE MANRESA A 
MONTSERRAT 
@mossoscat:   

Òscar Camps de 
@PROACTIVA_SERV us 
anima a participar a la 
#CaminadaSolidària del 13 
de maig de Manresa a 
Montserrat 

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
� FINS AL DISSABTE 28 DE MAIG. Festes de Maig de 
Badalona. Del 6 al 28 de maig, amb motiu de les 
Festes de Maig de Badalona, la ciutat acull un 

grapat d’activitats culturals de tota mena per a grans i 
petits. Gran part dels actes es duran a terme a les places de 
la Vila i de la Plana, a la Rambla, a la platja i al Teatre 
Zorrilla. Pots arribar a les Festes de Maig de Badalona amb: 
Metro: pots baixar a les estacions Badalona Pompeu Fabra 
(L2), Artigues / Sant Adrià (L2), Sant Roc (L2) o Gorg 

(L2/L10); Bus: pots arribar-hi amb la línia H10. Més 
informació: www.tmb.cat. � FINS AL DIUMENGE 15 DE 
MAIG. Festa Major de Navas. Del 6 al 15 de maig, amb motiu 
de la Festa Major de Navas, els carrers del barri acullen un 
munt d’activitats per a grans i petits. Pots apropar-te als 
espais on tenen lloc les activitats amb: Bus: pots anar-hi 
amb les línies H8, V27, 20, 62, 126 (els diumenges, no 
circula) i 192; Metro: pots arribar-hi baixant a les estacions 
Navas (L1) o La Sagrera (L1/L5/L9N/L10). Més informació: 
www.tmb.cat.

MÚSICA 

BRUCE SPRINGSTEEN 
& THE E STREET BAND, 
PRIMER CONCERT EUROPEU 
 
Després de que hagin passat 35 
anys des del seu primer concert a 
Barcelona, Bruce Springsteen 
torna amb el que és el seu primer 
espectacle a Europa de la gira The 
River Tour 2016. The Boss 
presenta en aquesta ocasió el seu 
darrer treball, el doble àlbum The 
Ties That Bind: The River 
Collection, una recopilació de 
cançons que van formar part del 
material de creació de The River. 
El primer concert d’aquesta última 
gira va començar a Pittsburg 
(EUA) el passat 16 de gener de 
2016. Camp Nou de Barcelona. Carrer 

Aristides Mailloll, 12. El 14 de maig, a les 21 

hores. Entrades: seient reservat de 65 a 115 

euros; entrada general pista 80 euros. Menors 

de 16 anys amb un tutor. 

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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