
 Un pastor amb un propietari de ramats vigilats al Parc Natural de l’Alt Pirineu.                                         FOTO: ARXIU / ACN
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El setmanari divulgatiu català  
d’oci i cultura de 20minutos 
1-8 de juny del 2016

TASTAR LA VIDA 
DE PAGÈS 
Visitarem granges catalanes on podrem fer de 
pagès, portarem un ramat d’ovelles però també 
gaudirem d’una relaxant jornada en plena 
natura per desconnectar de la ciutat. 
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20minutos 

Ara que està tan de moda cultivar 
tomàquets i maduixes als balcons, val 
la pena saber com s’ho fan els profes-
sionals. Per això us proposem una ruta 
per tot Catalunya on coneixereu què i qui 
hi ha darrere dels productes que trobeu 
cada dia al súper. El cap de setmana del 
17, 18 i 19 de juny teniu una magnífica 
oportunitat per conèixer les 150 explota-
cions agràries i ramaderes que parti-
cipen en la  primera edició de Benvinguts 
a Pagès, amb visites gratuïtes a les ins-
tal·lacions dels productors catalans. A 
més, 200 restaurants i 250 allotjaments 
s’han afegit a la iniciativa amb menús i 
ofertes especials. Es tracta d’una propos-
ta de la Fundació Alícia amb la col·la-
boració de la Generalitat de Catalunya 
que s’emmarca dins els actes de la desig-
nació de Catalunya com a Regió Europea 
de la Gastronomia 2016. 

Al web www.benvingutsapages.cat po-
dreu consultar totes les explotacions que 

hi participen i decidir quin serà el vos-
tre itinerari a partir d’un producte es-
pecífic o triant la comarca que vulgueu 
visitar. Totes les visites duren una mitja 
hora i la majoria de les cases, després 
de la visita, us oferiran un petit tast. 

● MASIA CAN DEU 

Museu de la Vida al Camp. Però si aquell 
cap de setmana sou fora o ja teniu plans, 
a Sabadell hi trobareu la Masia de Can 
Deu, una proposta de l’Espai Natura de 
la Fundació Sabadell que hi té el Museu 
de la Vida al Camp. La masia ja està do-
cumentada des del 1415 i permet reviu-
re com eren les cases de pagès vallesanes 
abans de la industrialització del camp. Si 
hi aneu qualsevol diumenge (menys els 
d’agost) de 10,30 a 14,30 h sabreu real-
ment com es vivia a pagès al segle XIX, 
a través de les diferents estances com la 
cuina, la sala i els dormitoris que estan 
moblades amb estris quotidians; i com 
treballaven la terra i tenien cura dels ani-
mals, amb les eines exposades a les sales 
de la planta baixa. A més, la masia comp-

En ruta Comarques

Coneixerem com són les granges catalanes en una 
jornada de portes obertes, farem vida a pagès a la 
masia Can Deu, portarem un ramat d’ovelles a 
pasturar i ens relaxarem a l’Hort de la Sínia.

D’URBANITA A PAGÈS 
PROFESSIONAL  
EN MITJA HORA  

A dalt, un 
ramat 
d’ovelles 
baixant de 
l’alta 
muntanya.   
A la dreta, de 
dalt a baix, 
dues 
banyeres 
relaxants al 
mig de l’Hort 
de la Sínia, la 
façana de la 
masia de Can 
Deu i l’interior, 
i un 
tractament de 
fang a l’Hort 
de a Sínia. 
FOTOS: JEREMY 
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MAS MAIENSA 
A Llagostera hi trobareu el 
Mas Maiensa, on es fan 
durant tota la primavera 
tallers de jardineria, d’hort, 
de plantes remeieres i de 
cosmètica natural. 
Dissabte 4 de juny us faran 
una sortida remeiera, d’11 
a 13h, per conèixer les 
plantes medicinals 
cultivades i altres 
d’espontànies. També 
podeu provar el seu taller 
de cosmètica natural per 
preparar un protector i una 
crema solar. 

� � � 

EL MEU HORTET URBÀ 
La botiga especialitzada del 
carrer València de 
Barcelona, fa un curs de 
dos dies per aprendre a 
cultivar un hort al balcó de 
casa amb consells sobre 
què plantar, com podar, 
com adobar i la millor 
manera de tractar les 
plagues. Pels nens i nenes 
de 6 a 8 anys també hi ha 
un curs, en el qual, a través 
de contes, coneixerem les 
plantes i veurem d’on vénen 
les hortalisses. Els nens i 

nenes decoraran un test i hi 
plantaran un enciam. 

� � � 

EBIOSFERA 
Podeu aprofundir en 
l’agricultura ecològica, 
amb tallers d’una setmana, 
o aprendreu a fer horts en 
espais molt petits. En 
aquesta escola de 
Cardedeu tenen un ampli 
programa de formació amb 
cursos per tenir cura de les 
gallines ponedores o de 
com dissenyar un bosc 
comestible. 

ta amb una granja amb animals perquè 
els més petits aprenguin com vivien i 
s’aprofitaven per a les feines tradicionals.  

● CAL SERRATS 

Argençola (Anoia). Pels més agosarats 
i matiners, una altra experiència que ens 
acosta a la natura és la que ens proposen 
a Cal Serrats, a Argençola (Anoia): passar 
tot un matí amb un pastor i, evident-
ment, amb tot el seu ramat d’ovelles, uns 
600 caps que van amb 15 cabres, que són 
les que manen. A Cal Serrats us mostra-
ran els animals que crien, què mengen, 
com són i com es comporten les ove-
lles. També aprendreu a munyir cabres 
i coneixereu els altres animals del mas: la 
burreta i el gos d’atura. Si hi aneu la sego-
na quinzena del mes de juny, veureu com 

esquilen la llana a les ovelles, i en ple es-
tiu fins i tot podreu fer una estupenda 
migdiada amb els animals al camp. Els 
mesos més càlids haureu de matinar per-
què el ramat surt a les 7 del matí i cal arri-
bar-hi cap a les 9 hores quan les ovelles ja 
estan tipes. L’activitat a l’estiu acaba a les 
12 hores per la calor però hi ha la possi-
bilitat d’acompanyar el pastor a la tar-
da i fins a les 21:30 hores.  

● L’HORT DE LA SÍNIA 

Hortes de Tamarit (Tarragona). I del 
bestiar a l’agricultura. A Hortes de Tama-
rit (Tarragona) hi trobareu L’Hort de la Sí-
nia, creat pel Joan Vives Garcia, un apas-
sionat de la natura que fa més de 20 anys 
que es dedica al cultiu ecològic i a la di-
vulgació d’aquest tipus d’agricultura, així 
com a donar a conèixer les plantes 
aromàtiques i medicinals i tots els hàbits 
saludables que fan possible dur una vida 
sostenible i respectuosa amb l’entorn. 
Entre totes les activitats que s’hi rea-
litzen hi ha un Espai d’aprenentatge, un 
projecte que té per objectiu oferir un 
espai a totes aquelles persones que vul-
guin tenir el seu hort ecològic d’autocon-
sum, aplicant les tècniques de l’horticul-
tura ecològica. També s’hi fan tallers, 
com el d’aquest divendres vinent dia 3 de 
juny a la tarda, de compostatge casolà, 
on en Joan us ensenyarà a reciclar i apro-
fitar les restes orgàniques del consum 
quotidià. A més, en el mateix espai hi tro-
bareu el Jardí dels Sentits amb una mos-
tra formada per 48 espècies de plantes 
aromàtiques i medicinals entre les quals 
destaquen la farigola, l’espígol, el ro-
maní, la sàlvia i la tarongina. 

I com que això de cuidar els animals i 
cavar horts pels urbanites pot arribar a 
ser una mica estressant i esgotador, ja 
fa un temps que a l’Hort de la Sínia van 
decidir completar el seu projecte i hi van 
instal·lar un espai de benestar que ofe-
reix banys aromàtics amb plantes me-
dicinals, banys de fang que depuren la 
pell i relaxen, pediluvis a diferents tem-
peratures i un camí sensorial que, a tra-
vés de diferents tipus de pedres i escor-
ces d’arbre, us estimularan els peus mas-
sa acostumats a l’asfalt. A més, l’espai de 
benestar compta amb una sauna finlan-
desa i una iurta típica dels mongols, on 
es fan els massatges terapèutics.

 

* OCIpèdia
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Puntxet. La Irene 
Fernàndez, una 
barcelonesa de 32 
anys, es declara una 
apassionada dels 
treballs manuals. 
Des de ben petita 
sempre es va sentir 
atreta pel món del 
DIY arribant a crear 
el seu propi web, 
Puntxet. Com el seu 
nom indica, és 
meitat punt, meitat 

ganxet. La Irene 
imparteix cursos i 
tallers d’aquestes 

dues tècniques i a 
més a més, 
compta amb un 
blog a on 
comparteix tant 
les seves labors 
de knit&crochet, 
com diferents 

treballs 
manuals 
divertits i 

creatius que ha 
elaborat.  
Amb molta 

imaginació i 
dedicació, la crafter 
aconsegueix 
personalitzar 
detalls que els fan 

únics.   
Més informació: 

www.puntxet.com.

Fet a mà Oci creatiu

Agenda de tallers 
 
� INICIACIÓ A LA MÀQUINA  
DE COSIR 

CUATROMANOS  
Inicia’t al món de la costura amb 
aquest taller intensiu i pràctic. 
T’emportaràs una bossa tote bag 
feta per tu! Dissabte 4 de juny. Avinguda 

Meridiana 186, Barcelona.  

� MONOGRÀFIC SABATES 
‘MIXED MEDIA’ 

HAZLO TÚ  
En aquest taller personalitzaràs 
les teves sabates desitjades amb 
una tècnica molt concreta, 
moderna i atractiva. Dissabte 4 de 

juny. Rambla del Carmel 18, Barcelona. 

� CURS EXPRÉS DE PINTURA 

IMAGINART 

Diverteix-te creant la teva pròpia 
obra d’art, aprenent els mètodes 
per dur-la a terme i descobrint el 
teu costat més creatiu. Dissabte 4 de 

juny. C/ Diputació 42, Barcelona. 

� TALLER DE CHALK PAINT 

EL TALLER ESCOLA D’ART 

Gràcies a aquesta versàtil 
pintura, t’ensenyaran a reciclar, 
crear i rehabilitar els teus mobles, 
teles o objectes. Dimarts 6 de juny. C/ 

Boters 2, Cerdanyola del Vallés.  

� INICIACIÓ A LA COSTURA  

TAVERNA & VALDIVIA 

Fent dos coixins aprendràs com 
utilitzar una màquina de cosir, les 
puntades, posar cremalleres, fer 
les vores i traus... Dimecres 8 de juny. 

C/ Còrsega 81, Barcelona. 

� TALLER CREATIU PER A NENS  

MANDALA 

El taller gira entorn del merave-
llós i màgic món de les fades. 
Pintaran el seu propi mocador 
amb fades i aprendran sobre 
elles. Divendres 10 de juny. C/ Guifré 217, 

Badalona. 

� LLUMS DE CORDA DE COTÓ 

CARROUSEL CRAFT 

En aquest taller aprendràs a fer 
garlandes de llum que podràs 
usar per donar un toc de color i 
creativitat a qualsevol estada. 
Dissabte 11 de juny. C/ Verdi 58, Barcelona. 

� MANDALES DE LLANA 

ENERGIA DE LLUM 

Els mandales són una tècnica de 
meditació que ens ajuda a situar-
nos en un estat d’equilibri intern. 
Anima’t a fer-les! Dissabte 11 juny. C/ 

Roger de Flor 251, Barcelona. 

� MACRAMÉ POLSERES  

LIANA TALLERS 

Taller d’iniciació al macramé de 
bijuteria amb cordó encerat i 
granadures. Aprèn una tècnica 
amb moltes possibilitats creati-
ves! Dissabte 11 de juny. C/ Europa 18, 

Sitges. 

PAS A PAS 

Fes el teu propi coixinet porta agulles reutilitzant pots de vidre buits, tal com ens aconsella la Nuevemí (Instagram: _nuevemi_). A més a més, crearàs 
espais on desar objectes petits com botons o granadures. DIANA RODRÍGUEZ

UNA ‘CRAFTER’

Tutorials molt 
creatius. Necessi-
tes noves idees 
DIY? Al blog de La 
Cantatrice 
trobaràs una 
infinitat de 
projectes i notícies 
del sector que 
t’enamoraran. 
Podràs descobrir 
des de com fer 
originals amiguru-
mis, propostes 

creatives de 
ganxet fins a totes 
les novetats del 
món dels treballs 
manuals. Una de 
les característi-
ques més 
destacables 
d’aquest web és 
que, a sobre, 
t’ofereix la 
possibilitat de 
comprar material 
a través de la seva 
botiga en línia. Ja 
ho saps, si 
t’apassiona el 
tema, no et perdis 
els posts més 
actuals i creatius 
de www.lacanta-
trice.com/blog.

UN BLOG

1Necessitem . Un pot de 
vidre buit, una tela amb 

un estampat que ens 
agradi, fil d’un color que 
contrasti amb la roba, 
agulla, tisores, un CD, llapis, 
pistola de silicona i buata.

2Retallem la roba. Amb el 
llapis, resseguim el 

contorn del CD en la tela 
marcant també el centre. 
Després retallem el cercle 
resultant deixant 1 cm. des 
de la marca.

3Enbastem. Enfilem 
l’agulla. El fil ha de ser 

doble. Fem una embasta per 
sobre de la línia que hem 
dibuixat abans. Les puntades 
són senzilles però llargues i 
de la mateixa mida.

4Farcim. Un cop cosit  
tot el cercle i finalitzada 

l’embasta, estirem una mica 
del fil fins que es cargoli la 
roba. Emplenem el coixinet 
amb buata per aconseguir 
donar-li volum.

5Dividim. Tanquem la bola 
estrenyent el punt. De 

darrere cap a davant, punxem 
l’agulla al centre i partim en 
quarts. Ara partim en vuitens 
quedant com els grills  
d’una taronja.

6Enganxem. Posem una 
barra de silicona a la 

pistola. Quan s’escalfi, 
enganxem la bola en la tapa 
del pot. D’aquesta forma tan 
senzilla obtenim el nostre 
coixinet porta agulles!

* OCIpèdia

‘DIQ’  
Dins la voràgine 
de vida que 
portem els 
conceptes també 
pateixen 
adaptacions. 
Després del “DIY” 
(Do it yourself, 
Fes-ho tu mateix), 
sorgeix una nova 
versió, el “DIQ” 
(Do it quickly, 
Fes-ho ràpid). 
Són projectes de 
treballs manuals 
que es porten a 
terme de manera 
ràpida i més fàcil.

MULTIÚS AMB 
COIXINET   
Dóna-li a l’espai de costura un disseny propi. Fes aquest 
pas a pas amb teles diferents i personalitza pots. 

PAS A PAS
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Parada i fonda A la carta

LUXE I BENESTAR AL PREPIRINEU

Ohtels!

MASIA NOBLE DEL SEGLE XI 

A La Vella Farga, una antiga masia catalana del 
segle XI, es pot tenir una estada exclusiva i amb 
encant enmig de la naturalesa, a tan sols una 
hora i mitja de Barcelona i en el cor d’un paratge 
natural de més de 300 hectàrees de prats i 
boscos del Prepirineu. Els propietaris de l’hotel 
de 13 habitacions, la Gemma i en Martí, han 
mantingut amb la rehabilitació una perfecta 
harmonia entre l’arquitectura de pedra, els terres 
de fusta i un disseny contemporani del mobiliari, 
barrejat amb peces d’antiquari. Lladurs Solsona 

(Lleida) �  Tel.:  636 81 78 38� www.hotelvellafarga.com  

«Un lloc perfecte per al descans i la 
tranquil·litat. El tracte va ser molt 

amable i atent. Recomanable al 100%». 
Ángel G.

ITÀLIA I EL 
MAR

El producte, l’estrella. Cuina italiana amb 
els productes de mar com a protagonis-
tes. Això és el que ofereix el restaurant 
Assunta Madre, que va obrir les seves 
portes a Barcelona a principis d’any 
davant de La Pedrera, després d’establir-
se a Roma, Milà i Londres. El marisc cru, el 
carpaccio de gamba o la pasta acom-
panyada de peix i poc disfressada amb 
salses són alguns dels plats d’aquest 
establiment, que opta per una cuina poc 
elaborada per posar en valor la matèria 
prima. Robert de Niro o Danny DeVito han 
estat alguns dels seus clients. 

ASSUNTA 
MADRE  

Proposta: Peix i marisc a 

l’estil d’Itàlia. 

On? Provença, 300.  

Telèfon: 93 215 32 35. 

Horari: Tots els dies de les 

13:00 a les 16:00 hores i de 

les 20:00 a les 00:00 hores. 

Web: www.assuntama-

dre.com.

CASA DE 
TAPES

El germà petit de Rías de Galicia. Els 
germans Iglesias, socis del restaurant 
Tickets dels Adrià i propietaris del conegut 
Rías de Galicia proposen a Cañota una 
carta basada sobretot en tapes d’inspira-
ció gallega. Es tracta de l’oferta de tota la 
vida però renovada amb un punt de 
creativitat.  No hi falten les cloïsses a la 
marinera, les patates braves, o el pernil 
ibèric, però també hi ha plats més 
contundents, com el deliciós arròs caldós 
amb nécora. Dibuixos de còmic de la 
dissenyadora Anna Pujadas decoren les 
parets del local, que disposa de terrassa  
per gaudir dels dies més assolellats. 

CAÑOTA  

Tapes d’inspiració gallega 

i molt més. 

On? Lleida, 7. 

Telèfon: 93 325 91 71. 

Horari: De les 13:00 a les 

16:00 hores i de les 19:30 

hores a les 00:00 hores. 

casadetapas.com.  

EL BAR LA 
PRINCIPAL

“UNA DOLÇA 
NOSTÀLGIA” 

Proposta: Disfrutar d’un 

ambient agradable en un 

bar històricament em-

blemàtic del centre de 

Barcelona. 

Adreça: Carrer de Sepul-

veda, 186. 

Telèfon: 933 253 089. 

Facebook: www.face-

book.com/lapr inci -

pal186/

Del barri, històric i amb encant. La 
Principal va celebrar el  passat 
diumenge els seus 99 anys de vida 
demostrant que el bar segueix amb la 
mateixa energia que el primer dia, fa 
quasi bé un segle. L’establiment – que 
rebé el nom de La Principal perquè 
estava al costat d’una coneguda estació 
d’autobusos amb aquest nom –  es troba 
en plena lluita per adquirir la condició 

de local emblemàtic, 
cosa que li permetria 
mantenir totes les seves 
característiques 
diferencials que el fan 
tan encantador. 

Elements distintius com la seva 
terrassa, els tendals i les marquesines 
originals, així com els mosaics moder-
nistes de Ramon Casas i Leonetto 
Capiello formen part de la decoració 
històrica de La Principal. Però el que fa 
tan especial aquest bar és un agradable 
l’ambient de barri que fa que els clients 
nous i els de tota la vida s’hi trobin com 
a casa, com una gran família. 

Amb 98 anys, Mario és el client 
més antic i afirma que 

l’embaeix una “dolça nostalgia” 
al recordar el seu pare jugant a 

cartes  en aquest bar

No et pots perdre

Mosaics modernis-
tes. La Principal 
compta amb dos 
mosaics originals, 
l’un de Ramon 
Casas i l’altre de 
Leonetto Capiello, 
a la façana de 
Sepúlveda. 

Mobiliari històric. 
El bar conserva 
autèntics elements 
distintius de 
principis de segle 
com ara les portes 
emblemàtiques. 

Art i activitats. Al 
interior hi han 
exposades les 
pintures de Xavi 
Surenyo i el dia del 
Orgull Gay s’hi faran 
activitats.

FO
TO

S:
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N
N

A
 R

O
C

A
SA

LV
A



6 OCICAT 20MINUTOS

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

Festa solidària. ‘Posa’t la gorra!’, en solidaritat 
amb el càncer infantil, celebra la catorzena edició 
a Port Aventura World. A més de gaudir amb 
diverses activitats lúdiques per als nens, aquesta 
és una campanya per recaptar fons per La Casa 
dels Xuklis -una casa d’acollida per a famílies 
desplaçades a Barcelona amb infants malalts de 
càncer, que ha servit a més de sis-centes famílies-; 
per adequar les instal·lacions hospitalàries per tal 
de donar les millors condicions als infants 
hospitalitzats i les seves famílies; i per seguir 
ampliant i mantenint els serveis que s’estan 
donant des de l’Associació De Nens Amb Càncer.

PORT 
AVENTURA 

Proposta: anar a una festa 

en solidaritat amb els in-

fants i adolescents amb 

càncer. 

Quan? 5 de juny, de 11,00 a 

14,00 hores. 

On? PortAventura World. 

Vila-Seca, Tarragona. 

Web:www.posat lago-

rra.org.

Teatre amateur en escenaris professionals.  
13 companyies participen en la 20a Mostra de Teatre 
Aficionat de L’Hospitalet amb l’objectiu de promoure 
els grups de teatre aficionat de la ciutat i gaudir dels 
equipaments de que disposa l’Hospitalet. La mostra 
tindrà lloc al Teatre Joventut i als centres culturals 
Bellvitge-Gornal, la Bòbila i Santa Eulàlia: un bon 
aparador per donar a conèixer la seva feina en un 
escenari professional. Juegos prohibidos serà de les 
primeres representacions. L’acció concorre en dos 
col•legis religiosos, un de masculí i un de femení, en 
els anys 50, quan es comença a dubtar de tot i quan 
el despertar de la sexualitat pot més que la por.

Teatre Aficionat 
de L’Hospitalet 
Proposta: disfrutar amb 

obres d’humor, drama,  

clàssiques o producció 

pròpia. 

Quan? del 3 al 12 de juny. 

On? Diverses sales de tea-

tre de l’Hospitalet del Llo-

bregat. 

Preu: entre 5 i 6 euros. 

www.teatrejoventut.cat.

‘A Vista 
d’Hotel’ 

Proposta: visites i activi-

tats culturals, d’oci i gas-

tronòmiques  a les terras-

ses d’hotels. 

Quan: Del 3 al 12 de juny. 

On: Diferents hotels de 

Barcelona. 

Web: http://guia.barcelo-

na.cat.

Concerts, tallers, màgia o 
cinema. Del 3 al 12 de juny, les 
terrasses dels establiments 
hotelers de Barcelona es 
vesteixen de gala per rebre als 
ciutadans que vulguin 
participar de la sisena edició 
de la Setmana de les Terrasses 
dels Hotels de Barcelona, 
també coneguda com A vista 
d’Hotel. Aquests espais 
privilegiats i miradors de la 
ciutat en molts dels casos, 
oferiran a més de la seva 
oferta habitual gastronòmica i 
de còctels activitats com ara 
concerts, tallers, espectacles 
de màgia, cinema i fins a 
natació sincronitzada. Entre els 

66 hotels que  hi participen 
enguany es troben el 1898, l’AC 
Victoria Suites, l’Alexandra 
Barcelona Doubletree by 
Hilton, l’Arts, el Barcelona 
Princess, el B-Hotel, el 
Catalonia Barcelona Plaza, el 
Claris, el Condes de Barcelona, 
el Duquesa de Cardona, l’Expo 
Hotel Barcelona, el Gallery 
Hotel, l’Eurostars Grand Marina 
Hotel, el Fairmont Rey Juan 
Carlos I, el Gran Hotel La 
Florida, l’H10 Cubik, el Hilton 
Diagonal Mar Barcelona, 
l’Hotel Cotton House, el 
Negresco Princess, l’NH 
Barcelona Pódium, l’Ohla 
Barcelona, l’Omm, el Pulitzer o 

el Pullman Barcelona Skipper. 
Fent una selecció d’alguns 
d’aquests espais d’alçada, 
recomanem la visita a La 
Isabela, la terrassa de l’Hotel 
1898 de La Rambla, amb vistes 
de 360 graus sobre la ciutat de 
Barcelona. El protagonista dels 
còctels és Flor de Isabela. La 
nit del 10 de juny estarà 
amenitzada per un DJ. La B-
Pool del B-Hotel, al costat de 
Plaça Espanya, és un mirador 
privilegiat a la muntanya de 
Montjuïc. La terrassa de l’Hotel 
Granvia és interior, àmplia, 
tranquila i acollidora. El dia 8, 
acollirà l’actuació del grup 
Sunset Strip, que versionarà 
clàssics del rock dels anys 
vuitanta i dels norante, fins al 
pop més actual. L’Hotel Jazz, al 
costat de Plaça Universitat, té 
un Jazz Cub, un espai orientat 
al Tibidabo, el Port Vell, el Gòtic 
i la muntanya de Montjuïc.

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

MOSTREN PORS  
QUE NO ENTENEM 
No hi ha por, per absurda que sembli, 
que no tingui un origen important. 
Quan un nen expressa una por que ens 
costa d’entendre, és perquè hi ha un 
fet del seu passat que li presenta un 
estímul concret com una amenaça. 
D’aquest succés del passat en diem fet 
traumàtic. Quan es produeix, rebem un 
impacte que ens impedeix raonar el 
que ha passat i ho arxivem ràpidament 
en un lloc no adequat del cervell. Tots 
hem sentit parlar de la importància de 
no crear traumes als nostres fills. 
Sovint relacionem el trauma simple-
ment amb la frustració de l’infant quan 
els pares li neguen un desig. O bé 
passem a l’extrem contrari i conside-
rem com a trauma, únicament les 
experiències fortes, carregades de 
violència, intolerables pels nens i fins i 
tot pels pares. La cosa és més senzilla: 
referim trauma quan parlem de 
qualsevol vivència que un nen no ha 
estat capaç de digerir, i li ha creat un 
impacte suficient per no quedar com 
un record, restant a expenses de 
situacions que el facin reviure en el 
present. El que produeix el trauma no 
és el fet que l’ha provocat, si no la 
manera que queda gravat en la 

memòria.  
L’experiència ens 
mostra que no 
calen situacions 
evidentment 
colpidores. 
Sovint la vivència 
traumàtica es 
produeix en 
situacions 

quotidianes, com la visió d’imatges a 
televisió o bé l’escridassada pública 
d’un mestre a l’escola. Aquestes 
situacions, poden deixar al nen en una 
situació vulnerable davant vivències 
futures que relacionarà inevitablement 
amb la sensació viscuda anteriorment, 
o bé les convertirà en pors que ens 
costaran d’entendre als adults, com 
ara les pors a monstres o a animals 
que mai han vist, malsons continuats o 
bé sensació d’inseguretat general. Per 
superar aquestes pors que considerem 
exagerades en relació a l’estímul que 
les provoca, existeixen teràpies 
específiques que ajuden als infants a 
travessar-les, d’una manera ràpida. La 
teràpia EMDR és possiblement la més 
específica i eficient per tractar el 
denominat estrès posttraumàtic. 
Consisteix a portar la situació que va 
causar el símptoma actual, al present. 
Processar aquesta informació, en 
presència de les persones que al nen li 
aporten seguretat i confiança, 
normalment els pares o tutors, que 
participaran activament en les 
sessions, i reviure-la mentre l’infant 
rep estimulació als dos hemisferis 
cerebrals, seguint un protocol 
específic. És important actuar sobre 
aquests disparadors, com més aviat 
millor, per permetre als nostres fills 
créixer sobre fonaments més segurs.  

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

Tota una setmana per gaudir  
de les terrasses dels  
hotels de Barcelona 

Què passa si...

LA VIVÈNCIA 
TRAUMÀTICA 
PROVÉ SOVINT 
DE SITUACIONS 
QUOTIDIANES, 
COM LA VISIÓ 
D’IMATGES  
A LA TELEVISIÓ

Tingues en compte

◗ L’AGENDA 
D’ACTIVITATS.  
L’accès a les terrasses 
dels 66 hotels que hi 
participaran és lliure  
i gratuïta durant  
els horaris de l’agenda 
d’actes previstos,  
més de 230, i  
que es pot consultar  
a la pàgina web 
http://mesqhotels.cat. 

� CONCURS A 
INSTAGRAM. Si us feu 
una fotografia i la 
publiqueu a Instagram, 
optareu a guanyar una 
nit a l’hotel Cotton House 
o un dia a l’Univers 
Torres. Més informació 
a @mesqhotels 
www.facebook/ 
mesqhotels.
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@NEM-hi Propostes per a la setmana
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1 / 8 DE JUNY: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 1 
ESPECTACLE 

VI BARCELONA BURLESQUE 
FESTIVAL 
 
L’emblemàtic edifici del Paral·lel 
barceloní, El Molino, celebra un cop 
l’any que la seducció i el glamour 
segueixen molt vives en aquest 
mític local. En la sisena edició 
d’aquest festival burlesque, el 
públic podrà veure a Miss Scarlett 
Martini, número 2 en el ranking 
europeu, estrella del film ‘Burles-
que Assassins’ i experta en aquest 
art amb més de dos segles 
d’història. VI Barcelona Burlesque 
Festival és l’únic esdeveniment 
d’aquestes característiques que se 
celebra en el país i el seu ‘Molino’s 
team’ s’ha posat l’objectiu d’omplir 
de sex-appeal i diversió la platea 
més petita i alhora més gran de la 
ciutat. BARCELONA. El Molino. C. de Vila i 

Vilà, 99. Del 1 al 12 de juny. Preu entrades: a 

partir de 33€. Més informació: www.elmoli-

nobcn.com. 

 
DIJOUS 2 
CONCERT 

ACTUACIÓ DE LA LICEU BIG 
BAND AMB SERGI VERGÉS 
 
La Liceu Big Band, amb uns 20 
músics a escena, participa una 
vegada més a les jam sessions del 
Cafè del Conservatori. La gran 
formació instrumental dedicada al 
jazz del Conservatori del Liceu és 
un conjunt amb una àmplia 
trajectòria artística que dóna a les 
activitats dels estudiants de Grau 
Superior de Jazz i Música Moderna 
una dimensió plenament professio-
nal. BARCELONA. Conservatori del Liceu. 

Cafè C. Nou de la Rambla, 88. El 2 de juny. 

Horari: a les 21,00 hores. Entrada gratuïta. 

Web: www.conservatoriliceu.es. 

 
DIVENDRES 3 
FESTIVAL MUSICAL 

14È FESTIVAL RE-PERCUS-
SIÓ PER L’ODÈON 2016 
 

El Festival Re-percussió per 
l’Odèon, organitzat per l’Associació 
Cultural Plataforma Odèon, amb la 
col·laboració d’establiments i 
d’associacions de la vila de Canet 
de Mar, presenta dos dies de 
concerts i altres activitats, com ara 
cercaviles, espectacles d’animació 
o la botifarrada popular. CANET DE 

MAR. Diversos espais. Del 3 al 4de juny. Web: 

www.odeoncanet.org. 

 
DISSABTE 4 
CULTURA POPULAR 

DASC 2016: DIA DE L’ASSO-
CIACIONISME CULTURAL  
 
Jornades de portes obertes de tots 
els equipaments culturals 
associatius de Catalunya. L’objec-
tiu és acostar els ciutadans als 
ateneus, casals, casinos, orfeons,  
locals castellers o a qualsevol tipus 
d’equipament cultural gestionat 
per associacions, convidar-los a 
entrar i fer-los partícips de la 

important tasca de difusió cultural 
que realitzen les entitats del país. 
CATALUNYA. Diversos municipis. Del 3 al 5 de 

juny. Web: www.cultura.gencat.cat. 

 
DIUMENGE 5 

FIRA 

59A FIRA MULTISECTORIAL 
DE CAMBRILS 
 
La Fira Multisectorial de Cambrils 
arriba a la seva 59a edició sent un 
referent comercial i econòmic. Un 
gran nombre d’expositors aposten 
per participar en aquest certamen. 
Els 35.000 m2 de recinte firal 
estaran dividits en els següents 
sectors: Automoció, Maquinària 
Agrícola i Jardineria, Comerç i 
Serveis, Alimentació, Restauració, 
Atraccions infantils i Exposició de 
cotxes i motos antigues. Enguany, 
la fira ofereix diverses novetats 
com ara una zona gastronòmica i 
pícnics; tallers de circ; Niu Project, 
un espai pensat per joves que 
tinguin una iniciativa per donar-la 
a conèixer; i una fira artesanal amb 
cercavila i música de joglars i 
lluites de guerrers i cavallers 
medievals. CAMBRILS. Espai firal. Del 3 al 

5 de juny. Web: www.firacambrils.com. 

 
DILLUNS 6 
FESTIVAL DE CINEMA 

BARCELONA SURF FILM 
FESTIVAL 2016 
 
El Barcelona Surf Film Festival és 
un punt de trobada anual de 
l’efervescent comunitat surfista 
barcelonina. El festival presentarà 
una sèrie de documentals 
independents i comercials i les 
millors i més impactants pel•lícules 
de surf del moment. Al Jardí del 
Museu Marítim de Barcelona, 
rodejats no faltarà la cervesa local, 
la gastronomia mediterrània i el 
surf market, tot sempre amenitzat 
amb bona música en directe. Un 
esdeveniment per reforçar vincles, 
comentar experiències i sentir, 
més que mai, el surf a flor de pell. 
BARCELONA.  Museu Marítim de Barcelona, 

Av. de les Drassanes, s/n. Del 6 de juny fins al 9 

de juliol. Web: www.bcnsurffilmfestival.com. 

 
DIMARTS 7 
CONFERÈNCIA 

REUNIÓ SOBRE EL VIATGE 
DARWIN VS SHERLOCK 
Preparació del viatge a Londres, 
Oxford i Downe. Un Viatge de 
Ciència i Misteri, del 6 al 10 de 
juliol. De la mà de Jordi Serrallon-
ga, guia i autor de l’expedició 
Arqueòleg, naturalista, explorador i 
escriptor, es farà una reunió per als 
expedicionaris inscrits o interes-
sats en el viatge. Un safari que us 
portarà fins a la mansió dels 
Darwin, el Museu Britànic, la 
Universitat d’Òxford, el gabinet de 
Sherlock Holmes en el 221b de 
Baker Street, els carrers de 
Londres i el Museu d’Història 
Natural a South Kensington. Un 
inoblidable periple vestit de 
ciència, història, misteri, llibreries i 
llibres… l’aventura del coneixe-
ment. BARCELONA. Llibreria Documenta, C/ 

de Pau Claris,144. Dia 7 de juny. Entrada 

gratuïta. Web: www.documenta-bcn.com. 

 
DIMECRES 8 
FESTIVAL MUSICAL 

13ª EDICIÓ DEL  
FESTIVAL IN-SOMNI 
 
La 13a edició ens descobrirà 
potents avantguardes sonores 
i grups i artistes amb propostes 
inèdites que actuaran per primera 
vegada a Girona. Un festival 
diferent amb clara vocació de 
presentar a la capital gironina el 
que no es té l’oportunitat de veure 
sovint. Ja siguin grups de casa o bé 
figures internacionals. Sempre 
també amb atenció a les produc-
cions pròpies, com és el cas del 
documental “Rock Contra la 
Guerra”. Aquest any, destaquen les 
actuaccions d’Elliott Murphy & 
Olivier Durand, The Saurs, Bullitt, 
Slavedown, Sexy Bicycle i Adrià 
Punti. GIRONA.  Diferents espais. Del 8 al 12 

de juny. Preu de les entrades i els horaris a la 

web: www.in-somni.info.

� ‘DIARI D’UNA MILICIANA’ 
@@LaSeca_Brossa 
#Diaridunamiliciana, és 
possible resoldre un crim 
tants anys després? (Del 8 
de juny al 3 de juliol). 

� ART 
@fundaciotapies 
Diàlegs sobre imaginaris i 
territoris glocals 3 de juny, 
10.00 – 13.30h 
http://fundaciotapies.org

#Art #Barcelona 
VISITA TEATRALITZADA  
A LA CASA LLEÓ MORERA 
@bcncultura 
El 3 de juny, 
@casessingulars 

proposen una visita 
teatralitzada a la 
@CasaLleoMorera!  
TAST DE VINS 
@LaSeca_Brossa 
DIVENDRES 3 DE JUNY · 

21h Tast de vins amb 
@ferrerbobet i 
@castelldencus al 
@MarejolVng #tempsdevi 
www.tempsdevi.cat. 
FESTIVAL 

@PindolesFest 
«Encaixes» us espera el 3 
de juny. Records fets pols, 
un viatge a l’adolescència. 
http://festivalpindoles. 
cat.

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� SERVEIS MÍNIMS PER PARADES PARCIALS DEL 
METRO. Dimecres 1 de juny. De 7.00 a 9.00 h, serveis 

mínims del 40%. Els intervals en línies convencionals de metro 
seran d’entre 8 i 10 minuts i en línies automàtiques d’entre 12 i 
16 minuts. De 16.00 a 18.00 h, serveis mínims del 40%. Els 
intervals en línies convencionals de metro seran d’entre 10 i 13 
minuts i en línies automàtiques d’entre 14 i 22 minuts. De 20.30 
a 22.00 h, serveis mínims del 20%. Els intervals en línies 

convencionals de metro seran d’entre 18 i 26 minuts y en línies 
automàtiques d’entre 14 i 33 minuts. De 22.00 a 22.30 h, serveis 
mínims del 20%. Els intervals en línies convencionals de metro 
seran d’entre 32 i 44 minuts i en línies automàtiques d’entre 14 
i 33 minuts. Dijous 2 de juny. De 9.20 a 12.20 h, serveis mínims 
del 20%. Els intervals en línies convencionals de metro seran 
d’entre 15 i 26 minuts i en línies automàtiques d’entre 14 i 33 
minuts. De 17.00 a 20.00 h, serveis mínims del 40%. Els 
intervals en línies convencionals de metro seran d’entre 9 i 13 
minuts i en línies automàtiques d’entre 14 i 22 minuts. 

FESTA POPULAR 

TAMBORINADA 2016 
 
La Fundació La Roda presenta al 
Parc de la Ciutadella, la 39a 
edició d’aquesta gran festa 
familiar i gratuïta, que enguany 
commemora “Els Pastorets i 
l’univers de Folch i Torres” a 
través del joc, dels tallers i de la 
música. En aquesta edició, la 
figura del padrí recau en l’actor, 
còmic i director de teatre Toni 
Albà. La Tamborinada vol ser un 
exemple de cultura, lleure i 
tradició, on més de 1.000 
persones voluntàries que 
treballen durant tot l’any amb els 
infants als barris proposen 
espectacles,  tallers i jocs basats 
en la solidaritat, el respecte als 
altres i a l’entorn, l’educació i la 
creativitat. BARCELONA. Parc de la 

Ciutadella. De 11.00 a 19.00 hores. Web: 

www.fundaciolaroda.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),  
Puri Caro, Carla Mercader, Pilar 
Maurell, Diana Rodriguez i Anna 
Rocasalva (agenda i redacció), Isabel 
Serrano (coordinació editorial).
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