
Galeria lateral, on hi ha una petita presa, de la Mina de Petroli de Riu Tort a Guardiola de Berguedà.                                         FOTO: CARME SELLÉS I RUSIÑOL
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Al Berguedà hi ha petroli. El van des-
cobrir fa més d’un segle a Riutort, al 
Municipi de Guardiola de Berguedà, 
i el van explotar uns empresaris fran-
cesos que, després d’intentar-ho tot, 
es van adonar que allò no era Texas i 
van haver de marxar amb la cua entre 
les cames. Malgrat aquests inicis, la 
Mina de Petroli de Riutort s’ha con-
vertit des del juliol de 2004 en un 
atractiu turístic i genera beneficis pel 
territori. És el nostre punt d’inici 
d’una ruta que ens portarà per algu-
nes de les mines més interessants del 
nord de Catalunya, al Berguedà i al 
Ripollès. 

Arribareu a la Mina de Petroli de 
Riutort per la carretera que va de 
Guardiola de Berguedà a la Pobla de 
Lillet on, al punt quilomètric 4, hau-
reu de girar a l’esquerra per agafar un 
camí rural que voreja la riera de Ga-
varrós o de Riutort. La visita val molt 
la pena perquè es tracta de l’única 
mina de petroli que es pot visitar i 
una de les que millor es conserven a 
tota Europa.  

● MINA DE PETROLI  

Riutort. La mina es va començar a ex-
plotar la primera dècada del segle 
XX per fabricar asfalt, petroli i betums 
quan uns industrials francesos van 
veure una oportunitat de negoci a les 
entranyes de la muntanya. Ara, la mi-
na és un bon exemple per explicar la 
societat de l’època i la seva economia, 
però també és un magnífic recurs per 
donar a conèixer els orígens del pe-
troli i observar com encara regalima 
de les seves parets. Ofereix un reco-
rregut guiat circular per diferents ga-
leries de molt fàcil accés on descobri-
reu noves olors, colors i textures i, 
també, coneixereu els seus habitants: 
els ratpenats, les salamandres i els 
lirons. Podeu consultar els horaris de 
visites i les activitats que s’hi fan a la 
pàgina web www.minadepetroli.cat. 

● TREN DEL CIMENT 

Castellar de n’Hug-Guardiola de 
Berguedà. Sense moure’s de la zo-
na, una altra de les activitats d’aques-
ta ruta és el Tren del Ciment, una pro-
posta familiar amb la qual coneixereu 
la història del ciment a la comarca 
gràcies al recorregut que feia aquest 
tren centenari –va complir 100 anys 

el 2014- des de l’antiga fàbrica de ci-
ment Asland de Castellar de n’Hug 
fins a Guardiola de Berguedà des d’on 
partia la línia del ferrocarril de via es-
treta cap a Berga i Manresa. Actual-
ment se n’explota l’últim tram, un tra-
jecte de 20 minuts que recorre 3,5 km 
i que es realitza amb una locomoto-
ra dièsel amb quatre cotxes que tenen 
capacitat per a 25 viatgers cadascun. 
En trobareu tota la informació a la 
pàgina web www.trendelciment.cat. 

El tren té quatre estacions, la Pobla 
de Lillet, la Pobla Centre, Jardins Arti-
gas i Museu del Ciment-Castellar de 
n’Hug perquè gaudiu dels paisatges 
que us envolten i de tots els atrac-
tius dels pobles d’aquesta zona. A la 
Pobla de Lillet podreu visitar l’expo-
sició ‘Ferrocarrils secundaris, indus-
trials i turístics a la vall del Llobregat’, 
i a la següent parada coneixereu tots 
els atractius d’aquest poble com el 
Pont Vell, el nucli Antic, l’Església de 
Santa Maria del Lillet, el monestir 
romànic de Santa Maria del Lillet, del 
segle IX, i el castell. Fins i tot podeu fer 
una petita excursió fins a la Serra de 
Catllaràs on hi ha el Santuari de Fal-

gars. A la tercera parada del trenet 
descobrireu el geni d’Antoni Gaudí 
als Jardins de Ca l’Artigas, dissenyats 
per l’arquitecte a principis del segle 
XX com a mostra d’agraïment per 
l’hospitalitat de la família Artigas 
mentre construïa el Xalet de Catllaràs, 
a la Pobla.  

La darrera estació del tren és a l’an-
tiga fàbrica de ciment Asland, a Cas-
tellar de n’Hug, un esplèndid edifici 
modernista amb voltes catalanes i es-
tructures de ferro forjat, reconvertit el 
2002 en un museu i on podreu apro-
fundir en la història de la revolució In-
dustrial a l’Alt Berguedà des de finals 
del segle XIX fins a principis del pas-
sat segle XX, quan s’hi va instal·lar la 
primera fàbrica de ciment Pórtland de 
Catalunya, la companyia Asland, fun-
dada l’any 1901 per Eusebi Güell i Ba-
cigalipi. 

En ruta Comarques

Una ruta pel país ens permet recuperar la 
memòria de les explotacions i colònies mineres 
del Berguedà, el Ripollès i el Priorat, d’on a 
primers del segle XX s’extreia petroli, carbó i plom

UN PASSEIG  
PEL PASSAT MINER 
DE CATALUNYA

DESCOBREIX LA 

RIQUESA AMAGADA 

SOTA TERRA

MUSEU DE LES MINES DE 
BELLMUNT DEL PRIORAT 
Situat a l’antic complex 
industrial de la Mina Eugènia, 
la mina de plom més 
important de Catalunya, el 
museu és un centre 
d’interpretació de la mineria 
del plom a la comarca del 
Priorat, creat el 2002 per 
mostrar el patrimoni miner del 
municipi. Hi trobareu una 
exposició permanent en una 
de les naus de l’antiga foneria 
on us explicaran què és la 
galena, el mineral de plom que 
s’explotava en aquestes mines, 
el seu procés d’extracció i els 
diferents treballs que es feien 
tant a l’interior com a l’exterior 

de les galeries. També tindreu 
l’oportunitat d’endinsar-vos a 
les profunditats de la primera 
planta de la mina Eugènia en 
una visita guiada de 45 minuts, 
i visitar les restes de la colònia 
on fa tants anys vivien els 
miners. En trobareu tota la 
informació a la pàgina web 
minesbellmunt.cat. 

� � �MINA DE RIUTORT 

Al mes d’agost s’hi fan tastos 
de vins sota demanda, que 
relacionen la mina i el petroli 
amb l’enologia, amb vins 
seleccionats per una 
sommelier que ens permeten 
reconèixer les aromes i 
matisos vinculats a la Mina 

com el mar, la pedra, el gas, 
els hidrocarburs, la humitat 
i la terrositat. 
(minadepetroli.com) 

� � �MUSEU DE LES 

MINES DE CERCS 

Durant els dimecres d’agost us 
proposen visites guiades a la 
Presa de la Baells, situada al 
pantà del mateix nom 
inaugurat el 1976 per regular 
l’aigua del riu Llobregat i 
emmagatzemar-la per garantir 
els subministraments d’aigua 
de boca, usos domèstics, 
industrials i de regadiu a l’àrea 
metropolitana de Barcelona 
(mmcercs.cat).

* OCIpèdia
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A la imatge de 
l’esquerra i 
sota aquestes 
línies, 
passatgers al 
Tren del 
Ciment. A dalt, 
una imatge 
dels jardins de 
Ca l’Artigas a 
La Pobla de 
Lillet; a 
l’esquerra, una 
de les galeries 
que es poden 
visitar a 
Bellmunt del 
Priorat i el seu 
castellet (a 
sota). Crèdits: 
Generalitat de 
Catalunya/ 
Museu de les 
Mines de 
Bellmunt del 
Priorat. 
FOTOS: FGC

● MUSEU DE LES MINES DE CERCS 

Cercs. El següent punt de la ruta és 
Sant Corneli, a Cercs, al capdamunt 
d’una carretera costeruda i plena de 
giragonses que neix a la C-16 per so-
bre del Pantà de la Baells.  

Allà hi ha el Museu de les Mines de 
Cercs que us acostarà al passat miner 
d’aquesta gran explotació de carbó 
amb una exposició permanent on es 
mostren el procés d’extracció del car-
bó i els seus usos, el treball a les mi-
nes i la vida quotidiana dels habitants 
de la colònia de Sant Corneli des del 
segle XIX; a més accedireu a la mina 
Sant Romà en un petit ferrocarril 
adaptat i podreu descobrir la petjada 
dels dinosaures al jaciment de Fu-
manya, a les antigues explotacions a 
cel obert de Sant Corneli.  Més infor-
mació al web www.mmcercs.cat. 

● MUSEU DE LES MINES DE CARBÓ 

Ogassa. Prop de Sant Joan de les Aba-
desses i als peus de la Serra Cavallera, 
al Ripollès, hi ha l’últim poble de la nos-
tra ruta, Ogassa, i el seu Museu de les 
Mines de Carbó. S’hi fan visites guiades 
els caps de setmana de 10 a 14 hores i 
podreu descobrir-hi una de les deu mi-
nes de carbó que es van explotar fa 
dècades a la zona, la Mina Dolça. El seu 
punt àlgid va ser als anys 20 del segle 
passat quan al poble van arribar a viu-
re-hi al voltant de 1.500 persones. Tam-
bé us acompanyaran fins a la fàbrica de 
pans de carbó, que eren els blocs que 
s’utilitzaven per fer anar els trens i les 
màquines de vapor de les indústries ca-
talanes, com les tèxtils. Al museu hi 
ha una maqueta on s’explica la situació 
de les mines d’aquesta conca, i el pro-
cés d’extracció i de transport del carbó. 
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En ruta ‘Open Camp Europe’ 

1. Imatge de la 
zona Open 
Fútbol on el 
visitant podrà 
jugar com si fos 
un professional. 

2. Imatge de la 
zona de cricket. 

3. Imatge de la 
zona de baseball 
on els usuaris es 
posaran en la 
pell d’un 
batejador. 

4. Imatge de la 
tribuna de 
premsa on el 
visitant podrà 
cantar el gol.  

5. La zona de 
Shooting on 
s’avalua la 
punteria del 
visitant. 

GISELA JIMENO 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

20minutos 

El dissabte 18 de juny  obre les seves portes 
el primer parc temàtic de l’esport, l’Open 
Camp Europe. El parc, situat a l’Anella Olím-
pica de Montjuïc, comptarà amb unes 36 ex-
periències esportives (10 reals i 9 virtuals, a 
més dels museus) durant aquesta primera fa-
se en una extensió de 95.000 m2.   

Des del parc d’esports Open Camp asse-
guren que «l’essència del projecte és posar 
a l’abast de tothom diferents experiències es-
portives, que recrearan les accions habituals 
de l’esport. A més aquestes duraran un minut 
i permetran que el visitant se senti com un es-
portista professional a través d’un atrezzo i 
escenificació perfecte». Un clar exemple és 
l’Open Futbol: «Aquest és un espai on el vi-
sitant podrà tirar a porteria o jugar a aquest 
esport amb jugadors reals. També serà gravat 
i podrà comprar l’experiència com a qual-
sevol parc temàtic» expliquen. 

A més, l’estudi econòmic elaborat per la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) assegura 
que l’obertura del parc generarà  un impac-
te a la ciutat de 127 mil·lions d’euros, a més 
de crear 505 llocs de treball per a menors de 
30 anys i majors de 40 que estiguin en atur. 

El projecte ha rebut el Segell d’Excel·lèn-
cia atorgat per la Comissió Europea, ja que es 
tracta d’un projecte altament innovador en 
l’àrea de Nous Models de Negoci per les So-
cietats Inclusives, Innovadores i Reflexives. 
Amb el guardó es posa en relleu un impacte 
socioeconòmic positiu i s’evidencia tant la 
sostenibilitat econòmica com  la correcta uti-
lització dels recursos.

‘OPEN CAMP’, EL 
PARC TEMÀTIC 
DE L’ESPORT 
Fins a 36 activitats relacionades amb 
l’esport a l’Anella Olímpica de Montjuïc� 
L’impacte econòmic per la ciutat és de 127 
mil·lions d’euros � Creació de 505 llocs de 
treball per a menors de 30 anys i majors 
de 40 en atur � La Comissió Europea l’ha 
fet entrega del Segell d’Excel·lència

2

7

4

5
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Agenda de tallers

� INICIACIÓ AL PUNT DE CREU 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

Inicia’t a fer punt de creu realitzant un 
preciós i petit sac perfumat amb 
ingredients naturals (farigola, romaní, 
espígol...) per al teu armari. Si us 
agrada aquesta tècnica i no ho heu 
provat mai, us convidem a venir a 
aquest taller de tres hores. És perfecte 
per a principiants que no tinguin 
coneixements previs. Dijous 16 de juny.  

C/ Verdi 81, Barcelona.  

� CARVADO DE SEGELLS 

SANTOS OCHOA 
BARCELONA 

En aquest taller, impartit per la Xènia 
Barrul, aprendràs a fer segells 
personalitzats, amb disseny propi i al 
teu gust. Segons la instructora, 
qualsevol dibuix és possible, solament 
cal paciència i dedicació. T’explicarà 
els tipus de puntes i els traços bàsics 
que pots desenvolupar.  Dissabte 18 de 

juny. Passeig de Fabra i Puig 165. 

� TRAVEL BOOK 

CROMATISMES 

Crearàs des de zero el teu travel book 
(estil Midori) i ho passaràs en gran 
aprenent tècniques mixed media. 
Treballaràs amb tela de cotó tractada 
per donar forma a una llibreta plena 
de detalls, utilitzaràs pintures 
acríliques, stencils, tintes en esprai, 
pasta de modelar, gesso clear, light 
paste... Dissabte 18 de juny. Travessera de Gràcia 

114, Barcelona. 

� INICIACIÓ ‘SCRAP’ 

ALFIL SAGRADA FAMILIA 

Crearàs un mini àlbum romàntic des 
de zero aprenent cartonatge. 
Utilitzaràs tela, gesso, pasta de 
modelar, perles, llaços, i ens enamora-
rem del Scrap amb la Pili Sallent. El 
taller inclou tot, no has de portar res, 
només les ganes de passar-ho bé. A 
més a més, et donaran un 5% de 
descompte en material! Dissabte 18  

de juny. C/ Dos de maig 269, Barcelona.  

� PORTAMONEDES DE GANXET 

EL CALAIX 

Aprèn a teixir a ganxet i fes un original 
portamonedes amb tancament 
metàl·lic. Veuràs com treballar en 
rodó, com realitzar el punt baix i com 
fer augments. També t’ensenyaran 
com cosir el tancament metàl·lic a la 
peça teixida i, si dóna temps, ho 
folraràs de tela. El taller inclou 
material i berenar. Dissabte 18 de juny.  

C/ Sant Medir 15, Barcelona.

PAS A PAS

PAS A PAS

Vols canviar els teus texans i donar-los un aire nou i personal? Ho pots aconseguir d’una manera molt fàcil i ràpida. Anima’t a 
fer-ho i segueix el pas a pas d’aquest tutorial que ens proporciona la Marina Krenn de www.japideis.com. A més, passaràs una 
estona divertida i aconseguiràs una peça nova i exclusiva. DIANA RODRÍGUEZ

1Necessitem. Un trosset o 
dos diferents de tela que 

t’agradin d’uns 20x30 cm, uns 
texans vells (si no tens uns 
shorts, talla uns llargs per fer-
los més estiuencs), Freezer 
paper, fil i agulles, tisores, 
plàstic dur i un retolador. 

2Utilitzem el plàstic dur. 
Anem a treure una plantilla 

amb l’ajuda del plàstic dur. 
Podem triar la figura que 
vulguem, en funció del disseny. 
La plantilla ens servirà per 
dibuixar la forma exacta en la 
tela i en el Freezer paper.  

3Dibuixem en la tela. 
Resseguim la forma de la 

plantilla en el Freezer paper 
amb el retolador. Cal dibuixar 
en la part mat, la brillant és la 
que enganxa. Finalment, 
tornem a dibuixar la plantilla 
en el revés de la tela. 

4Retallem. Ara ja podem 
retallar la roba deixant un 

marge d’un centímetre al voltant 
del Freezer paper. Cosim amb 
una embasta el paper i la tela 
perquè tingui més cos i sigui més 
fàcil de col·locar posteriorment 
als texans.

Duchenne Somriures Valents. 
Gràcies a la col·laboració 
desinteressada dels voluntaris, 
aquesta associació de pares i 
amics de nens amb distròfia 
muscular de Duchenne i Becker 
pot recaptar fons. La venda 
dels seus treballs manuals 
(polseres, clauers, amiguru-

mis...) ajuden a què Somriures 
Valents pugui lluitar per donar 
suport a les famílies, promoure 
la investigació i donar la 
màxima difusió d’aquestes 
malalties minoritàries 
i degeneratives.  
Si vols col·laborar, posa’t en contacte 

amb: info@somriuresvalents.org.

* OCIpèdia UNA ACCIÓ

Lost & Found. El diumenge 
vinent 19 de juny podràs gaudir 
a la plaça del Mar (Barceloneta) 
d’una nova edició d’uns dels 
mercats de segona mà i vintage 
per excel·lència de Barcelona, el 
Lost&Found Market. Es tracta 
d’un espai de lliure accés on 
qualsevol persona pot partici-
par aportant els seus objectes 
personals com ara llibres, roba, 
música, joguines, idees, 
coneixements i molt més. El 
Lost&Found Market és un 
enorme aparador on és possible 
trobar tresors d’altres persones 
i èpoques. Més informació: 

info@lostfoundmarket.com.

UN MARKET

5Enllestim. Fixem la tela amb 
el paper al lloc corresponent 

amb unes agulles. Tornem a 
cosir però, en aquesta ocasió, 
deixem un costat sense per 
poder treure el Freezer paper 
abans d’acabar de cosir per 
complet als pantalons.

Fet a mà Oci creatiu

‘FREEZE 
PAPER’  
Encara que, 
originàriament, 
és un paper  
per congelar 
aliments, també 
s’utilitza en 
tècniques 
d’estampació o 
transfer. Té una 
cara encerada i 
l’altra llisa i la 
seva principal 
característica,  
a l’hora 
d’imprimir una 
imatge, és que 
no absorbeix  
la tinta.

‘SHORTS’ 
RENOVATS 
Pots donar-li una segona vida a la teva roba 
preferida i aconseguir que el teu armari sembli 
modern i diferent. Aprèn a personalitzar els teus 
texans o samarretes velles amb un detall únic!
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Una bruixa i molletes de pa. El Cor Infantil de 
l’Orfeó Català, dirigit per Comediants, estrenarà al 
Palau de la Música Catalana una versió d’Albert 
Romaní de l’òpera Hänsel i Gretel. L’obra original, 
del compositor E. Humperdinck, està basada en el 
conte dels germans Grimm. En aquesta ocasió s’ha 
volgut donar més protagonisme a la bruixa, al camí 
de molletes de pa i l’escena en què Hänsel roman 
empresonat a la gàbia de la bruixa, que no 
quedaven reflectits en la partitura original. Una 
proposta adreçada a tots els públics en què 
s’integren llenguatges escènics com el cant, la 
dansa, l’actuació, la recitació i la música. 

‘Hänsel i Gretel’ 
al Palau 

Proposta: redescobrir el 

conte de Hansel i Gretel a 

través de la música. 

Quan? 18 de juny. 

On? Palau de la Música, 4-6. 

Preu: 12 euros. 

Web: www.palaumusi-

ca.cat.

Ramon Llull i el món musulmà. L’exposició ‘Ramon 
Llull i l’encontre entre cultures’ ofereix un recorregut 
per la vida i l’obra del pensador mallorquí on es 
destaca el diàleg que va mantenir amb el món 
musulmà. La mostra està dividida en deu àmbits en 
els quals s’explica amb textos, il·lustracions i 
audiovisuals interactius, el context mediterrani 
medieval en el qual va viure el pensador mallorquí; 
els viatges que va realitzar; i l’impacte de la seva 
obra en l’actualitat. La mostra ja s’ha exposat a 
Tarragona i València i, posteriorment, visitarà Vic, 
Lleida i Brussel·les. Set-cents anys després de la 
seva mort, aquesta exposició li fa un homenatge.

‘Ramon Llull i 
l’encontre en-
tre cultures’ 

Proposta: fer un recorregut 

per la vida i obra de l’es-

criptor i missioner mallor-

quí. 

Quan? Del 9 de juny al 24 de 

juliol. 

On? Capella Reial de Santa 

Àgata. Plaça del Rei, 1. 

www.guia.barcelona.cat.

Concert  
de l’OBC  

a la platja 

Proposta: Concert de 

música simfònica a la 

platja de Sant Sebastià. 

Quan: Dimarts 21 de juny 

a les 20.30h (Gratis). 

On: Platja de Sant Sebas-

tià, davant del Hotel W. 

Pàgina web: www.audi-

tori.cat/concert-de-lobc-

a-la-platja

Música simfònica. L’Auditori i 
l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de 
Catalunya (OBC) tornen a 
organitzar el ja tradicional 
concert a la platja, amb motiu 
del Dia de la Música. En 
aquesta ocasió serà el director 
i compositor, Joan Albert 
Amargós, el que conduirà el 
recital amb fragments de grans 
obres procedents d’artistes 
com les simfonies núm. 5 i 7 de 
Ludwig van Beethoven, la 
simfonia núm. 4 de Men-
delssohn i la simfonia núm. 9 
de Dvorák. A més, també 
sonaran les obres de Toldrà,  
Aaron Copland, Giochino 

Rossini, Ginestera o la banda 
sonora de Lo imposible i hi 
haurà un final de festa amb 
molt de ritme. L’espectacle, que 
es durà a terme a la platja de 
Sant Sebastià davant de l’Hotel 
W, es podrà escoltar des de la 
sorra de la platja i s’instal·laran 
pantalles gegants que 
permetran seguir el concert. 
Aquesta tercera edició es podrà 
seguir en directe per la Sintonia 
de Catalunya Música i 
contindrà un moment de 
reflexió sobre la crisi dels 
refugiats i els durs esdeveni-
ments que s’estan vivint al mar, 
oferit per l’ONG Proactiva Open 
Arms que treballa a l’illa de 

Lesbos salvant vides. A més de 
la festa a la platja, els que hi 
vagin podran interactuar a 
través de les xarxes socials 
amb el hashtag #OBCplatja. 
Entre tots els que interactuïn a 
través de la xarxa social 
Facebook, se celebrarà un 
concurs que permetrà a dos 
dels assistents poder seguir el 
concert simfònic des d’una 
posició privilegiada, dalt 
l’escenari amb l’Orquestra. 
D’altra banda, a Instagram, es 
permetrà que, entre tots els 
selfies penjats pels assistents, 
puguin guanyar un abonament 
de Cinema i Espectacles de 
l’OBC per la temporada 16-17, 
entrades per a concerts i 
subscripcions. El concert que 
és gratuït va aconseguir reunir 
l’any passat a prop de 15.000 
persones, unes xifres que 
s’esperen repetir per aquest 
estiu del 2016.

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

QUÈ PASSA SI LES 
NOTES NO SÓN 
BONES? 
Per l’educació que hem rebut i per 
transmissió cultural, tendim a 
considerar les notes dels nostres fills 
com un judici implacable del seu 
comportament i de la seva actitud en 
enfront de la vida.  

Les notes representen una mena 
d’examen social també pels pares i 
mares són el reflex públic de la qualitat 
de l’educació que hem transmès als 
fills. Si el nostre fill ha tret bones notes, 
ens quedem tranquils i ho transmetem 
amb orgull al nostre entorn, encara 
que correm el risc d’oblidar aspectes 
més importants relatius a la seva 
felicitat. Les notes no haurien de ser la 
prova definitiva d’aquest judici als fills, 
sinó més aviat, el símptoma extern de 
les coses que els hi passen. Hem 
d’estar molt atents a les dificultats 
escolars dels nostres fills perquè són 
una oportunitat única per poder 
introduir-nos en el seu món intern, en 
les seves preocupacions reals. En 
moltes ocasions, serem els pares els 
detonants d’aquests petits fracassos 
dels nens, l’ambient a casa, coses que 
han pogut impactar als fills i que, per 
no afrontar-les, les hem relativitzat. 

Altres vegades 
trobarem l’origen 
de les dificultats 
en situacions 
alienes a la 
família, com ara 
una pressió 
excessiva a 
l’escola, o bé 
petites i 

importants situacions d’assetjament 
escolar o social. És per això que 
haurem de revisar tot allò que hagi 
pogut afectar els nostres fills.  

Els professionals sabem molt bé 
que quan un nen presenta un canvi 
sobtat del seu comportament a escola 
o bé del seu rendiment escolar, podem 
sospitar que al seu entorn han passat 
coses que l’han afectat negativament. 
És a dir, aquestes notes inesperades, 
no són el resultat, sinó més aviat el 
símptoma de les coses que li passen i 
el reflex del seu estat d’ànim. Sabem 
que davant de situacions complicades 
pels infants, com ara una separació 
traumàtica dels pares, la mort d’un 
ésser estimat, el rebuig per part 
d’amics o situacions d’humiliació per 
part d’un referent o d’un professor, 
quedarà reflectit a les seves notes.  

No hauríem doncs de caure en 
l’error de culpar als nostres fills del seu 
resultat, sense abans haver fet una 
profunda reflexió de les possibles 
causes. Quan un nen decep al seu 
entorn, necessita suport i comprensió, 
si no l’obté, no li queda més remei que 
dignificar el seu fracàs, col·locant-lo 
com a categoria de personalitat: «sóc 
un desastre». Aleshores el fracàs 
escolar es cronifica, perquè l’infant es 
creu incapaç d’arribar mai a les 
expectatives dels seus referents. 

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

3a edició del concert gratuït  
organitzat a la platja de Sant 
Sebastià per l’OBC i l’Auditori

Què passa si...

LES NOTES NO 
SÓN LA PROVA 
DEFINITIVA NI 
UN JUDICI ALS 
FILLS SINÓ UN 
SÍMPTOMA DE 
LES COSES QUE 
ELS HI PASSEN

Tingues en compte

◗ INSTAL·LACIÓ DE 
PANTALLES GEGANTS’.  
Per primera vegada 
s’instal·laran pantalles 
gegants que permetran 
seguir el concert 
perfectament  als milers de 
persones que cada any s’hi 
apleguen. 

◗ JOAN ALBERT AMARGÓS. 
El compositor català és un 
dels exemples més 
destacats de la música 
catalana contemporània.  
El seu estil es troba a cavall 
de les grans estètiques 
europees i la  tradició 
musical popular, com són  
el jazz i el flamenc. 

◗ OBC.  Es l’Orquestra 
simfònica més important  
i estable  de Catalunya.



20MINUTOS OCICAT   7 

@NEM-hi Propostes per a la setmana

T&T 
BCN

15/22 DE JUNY: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 15 
GASTRONOMIA 

“REVETLLES D’ESTIU  
AMB MUSCLOS I CAVA” 
 
La festa més gran del musclo 
celebra “Revetlles d’Estiu amb 
Musclos i Cava”, amb 7.500 racions 
de musclos del Delta de l’Ebre, 
cuinats a la marinera i acom-
panyats de més de 2.500 copes de 
cava Segura Viudas. Per primera 
vegada, la iniciativa s’estén a cinc 
mercats municipals, un més que 
l’any passat. La festa està 
organitzada pel Gremi de Majoris-
tes del Mercat Central del Peix de 
Mercabarna i el Gremi de Peixaters 
de Catalunya, i recupera una vella 
tradició gastronòmica medite-
rrània: les musclades d’estiu. Les 
degustacions són gratuïtes i se 
celebraran a partir de les 11.30 del 
matí. BARCELONA I SANT BOI DEL 

LLOBREGAT. Als mercats de La Concepció, El 

Ninot, Sants, La Marina i La Muntanyeta. Del 15 

al 17 de juny. Web: www.mercabarna.es. 

 
DIJOUS 16 
CINEMA 

PROJECCIÓ DE ‘SÍRIA:  
UNA HISTÒRIA D’AMOR’ 
 
El 2009, la Raghda està empresona-
da per motius polítics i l’Amer ha 
de cuidar tot sol dels seus quatre 
fills. L’alliberament inesperat de la 
Raghda coincideix amb l’esclat de 
la Primavera Àrab a Síria i la 
intensificació de la repressió sobre 
els activistes polítics.  A Syrian 
Love Story, de l’aclamat director 
Sean McAllister, va ser la gran 
triomfadora del Festival de 
Sheffield. REUS. Centre d’Art Cal Massó, 

Pròsper Bofarull, 7. El 16 de juny. Horari: a les 

21.30 hores. Entrada gratuïta. Web: 

www.eldocumentaldelmes.com. 

 
DIVENDRES 17 
GASTRONOMIA 

GASTROMUSIC EXPERIENCE 
 
Gastromusic Experience és un nou 

concepte d’esdeveniment per als 
amants de la cultura i la gastrono-
mia, on podrà gaudir de bona 
música i menjar exquisit. A càrrec 
de Clandestine Events, l’experièn-
cia promet ser una vetllada 
diferent i exclusiva, ideal per als 
amants de la cultura i la gastrono-
mia, que els agradi provar 
experiències noves i sobretot 
gaudir de l’art, pop ups i d’un bon 
ambient. Està prevista una 
experiència cada divendres durant 
l’estiu. Divendres 17 actuarà Radio 
Fanjul, una banda que toca música 
popular d’arreu del món. BARCELO-

NA. Doble 36. C. del Paraguai, 36. El 17 de juny. 

De 20.30h a les 12 de la nit . Preu entrades: 

59,90€ Web: www. clandestinevents.com 

 
DISSABTE 18 
FESTA POPULAR 

FESTA DE LES FALLES  
I FESTA MAJOR A DURRO 
 
La Baixada de les Falles és una 

celebració ancestral que té el foc 
com a protagonista. L’origen de la 
festa, molt arrelada a l’Alta 
Ribagorça, es relaciona amb agrair 
als déus l’èxit de les collites i 
l’arribada del bon temps. Tots els 
anys, els joves tallen set o vuit pins 
i els planten en un indret elevat i 
visible de la muntanya i que 
s’anomena “ plantar el faro”. 
També es preparen les falles, que 
són troncs resinosos d’uns dos 
metres de llargària. La nit de la 
Baixada de les Falles es puja fins al 
“faro”, s’encén i es baixa la 
muntanya fins arribar al poble on 
es fa una gran fogata i comença la 
festa. DURRO . (La Vall de Boí ). Voltants i 

carrers de la vila. 18 de juny. De 23 a 24 hores. 

Web: www.turismealtaribagorca.cat 

 
DIUMENGE 19 

FIRA  

BRICKÀNIA, FESTIVAL  
DE LEGO  
 
La nau central de l’antiga església 
acollirà l’exposició central amb 
maquetes fetes amb Lego. També 
hi haurà un espai de venda amb 
mitja dotzena de botigues 
especialitzades en aquest producte 
i demostracions, tallers i concursos 
al voltant de la línia robòtica de 
Lego. MONTBLANC . Antiga Església de Sant 

Francesc. 18 i 19 de juny. Horaris i preus: 

www.montblancmedieval.cat. 

 
DILLUNS 20 
CONCERT  

ACTUACIÓ DE NEIL YOUNG 
AMB PROMISE OF THE REAL 
 
El músic i compositor canadenc 
interpretarà les cançons del seu 
darrer treball, ‘The Monsanto 
Years’, però tampoc faltaran temes 
clàssics com ‘Old man’, ‘Out on the 
weekend’, ‘Everybody knows this is 
nowhere’, ‘After the gold rush’ i 
‘Harvest moon’. També hi haurà 
alguna versió de Buffalo 
Springfield, la formació que uní 
temporalment el camí de Neil 
Young amb el d’Stephen Stills i 

Richie Furay.  BARCELONA. Poble 

Espanyol. Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13. 

20 de juliol a les 21:30 hores. Entrades a partir 

de 89’50 €. www.ticketmaster.es. 

 
DIMARTS 21 
MERCAT I DANSA 

MERCAT FESTIU DE LES 
CULTURES DEL PIRINEU 
 
Es defineix com un projecte 
panpirinenc que, amb la dansa 
com a eix vertebrador, incorpora 
els atractius de disciplines 
artístiques, culturals, socials i 
econòmiques ja presents en el 
territori. Una iniciativa que 
cohesiona activitats i tradicions 
que es posen a l’abast de tothom 
amb la intenció de mostrar i 
conservar els costums del Pirineu. 
Durant --els dies que dura el 
mercat s’hi convidaran grups de 
dansa tradicional d’Euskadi, Aragó 
i Occitània. DIVERSE S LOCALITATS. 

Pallarç Sobirà. Del 21 al 26 de juny. Web: 

www.dansaneu.cat. 

 
DIMECRES 22 
BALLET 

‘EL LLAC DELS CIGNES’ 
 
El Llac dels Cignes arriba a l’Apol·lo 
a càrrec del ballet clàssic Sant 
Petersburg, i de la mà del presti-
giós coreògraf i director Andrey 
Batalov, alhora fundador de la 
companyia. Com a coreògraf i 
director, Batalov, segueix les 
millors tradicions del ballet clàssic 
cuidant al màxim les coreografies. 
Sens dubte, El Llac dels Cignes és 
dels més coneguts i populars del 
món per la seva concepció, la seva 
admirable coreografia i la 
meravellosa música de Txaikovski. 
Un romàntic entorn, una coreogra-
fia esplèndida i una inoblidable 
història d’amor tràgic es combinen 
per fer d’El Llac dels Cignes un 
autèntic clàssic, aclamat pel públic 
de tot el món. BARCELONA. Teatre Apolo, 

Av. del Paral·lel, 57-59. Del 22 de juny al 3 de 

juliol. Entrades des de 24€. Web: www.teatrea-

polo.com.

◗ FESTIVAL MIRALL SONOR 
A TARRAGONA 
@@TGNcultura. El 17 de juny 
arriba el Festival 
@mirallsonor amb nous 
descobriments. 

� EXPOSICIÓ ‘EL  
DIVINO MORALES’ 
@MuseuNac_Cat. A partir 
del 17 de juny obrim 
l’exposició «El Divino 
Morales»  

� BENVINGUTS A PAGÈS! 
@CulleradeBoix .  
Del 14/17 de juny  
no us perdeu 
#Benvingutsapages! 
@catexperience @cuinacat 

#SomGastronomia 
� CINEMA I ARQUITECTURA 
@bcncultura.Cinema i 
arquitectura, a la 
@filmotecacat del 10 al 17 
de juny!  

� MOSTRA  
‘SABADELL 2050’ 
@acebolladaf.  
Exposició #Sabadell2050 
@MasterGeografia al CC 
Concòrdia fins 17 de juny.  

� MOSTRA D’ACTIVITATS 
@CCSildefons. 
@CCSildefons surt al carrer 
#mostra d’activitats i tallers 
el proper 17 de juny 
#Cornellà @QFerACornella

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� FESTIVAL PEDRALBES. Fins al 16 de juliol.  
De l’11 de juny al 16 de juliol se celebra el Festival 

Pedralbes als jardins del Palau Reial de Pedralbes amb un 
ampli programa d’actuacions. Pots arribar-hi amb: Bus: les 
línies H6, 7, 33, 60, 67, 75, 78 i 113 (no circula diumenges) t’hi 
porten. Metro: baixant a l’estació Palau Reial (L3). 
www.tmb.cat. � FESTA MAJOR BESÒS-MARESME. Fins al 19 de 
juny. Amb motiu de la celebració de la Festa Major Besòs-

Maresme, podràs gaudir d’un munt d’activitats.Pots arribar-hi 
amb: Bus: les línies H14, H16, 7, 26, 36, 143 (els dissabtes i 
diumenges no circula) t’hi apropen. Metro: baixant a les 
estacions Besòs Mar (L4) o El Maresme / Fòrum (L4). � FESTA 
MAJOR BARRI PALMERA. Fins al 19 de juny. Amb motiu de la 
celebració de la Festa Major Barri Palmera, podràs gaudir d’un 
munt de propostes. Pots arribar als diferents llocs on es duran 
a terme les activitats amb: Bus: les línies H10, H12, 33, 36, 42, 
60 i 143 (els dissabtes i diumenges no circula) t’hi apropen. 
Metro: baixant a les estacions La Pau (L2/L4) o Besòs (L4).

MÚSICA 

MÚSICA ALS PARCS 
 
Música als Parcs t’ofereix un 
cicle de 47 concerts gratuïts de 
música clàssica, jazz, blues, 
formacions corals i formacions 
d’escoles de música o orquestres 
als espais verds de la ciutat per 
als capvespres d’estiu. El cicle 
permet incentivar els jardins i 
parcs com a espais de convivèn-
cia, cultura i oci en plena natura. 
El tret de sortida del cicle el 
donarà la Barcelona Swing 
Serenaders & Josep Maria 
Farràs, l’11 de juny, a les 21.00 
hores, als jardins de Vil·la Cecília. 
Una molt bona opció per 
acostar-se a la natura de la 
ciutat i gaudir de la música. 
BARCELONA. 8 i 10 de juny, concerts 

d’escoles de música. 11 de juny, opertura. 

Fins al 31 d’agost. Diversos parcs. Pàgina 

web: www. lameva.barcelona.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, Gisela Jimeno, Pilar Maurell i 
Anna Rocasalva (agenda i redacció), 
Isabel Serrano (coordinació editorial).
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