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LA VALL DEL 
LLORS 
Un passeig en bicicleta, a peu o a cavall per la 
Costa Daurada per gaudir del paisatge que 
envolta Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
Podem anar de l’interior fins a la costa. 
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Anem fins al Baix Camp per conèixer les 
platges i muntanyes de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, i la Vall de Llors. 
Hi trobareu moltes rutes de tots els ni-
vells per fer en bicicleta a través de la 
pàgina web www.rutesbtt.cat on us pro-
posen, entre les excursions més fami-
liars i fàcils, un recorregut en BTT des de 
l’Hospitalet de l’Infant fins a la Punta 
Cala d’Oques, poc més de dos quilòme-
tres al llarg de la costa molt suggerents. 
Però si voleu una ruta més llarga (gai-
rebé sis quilòmetres), la circular que surt 
i arriba a Vandellòs és prou interessant: 
passareu pel nucli deshabitat durant 
molts anys –i que ara sembla revifar- de 
Remullà i per Masets, per tornar a Van-
dellòs envoltats d’un paisatge de mun-
tanya espectacular. 
 
● RUTES DE VANDELLÒS 

Fins a Masboquera. Hi ha dues excur-
sions més que igualment es poden fer 
en BTT, prou accessibles per tothom i 
que també tenen com a punt d’inici i fi-
nal Vandellòs. La primera, d’11,31 
quilòmetres us portarà fins a Masbo-
quera, a 230 m d’altitud, a l’interior de 
la vall del riu Llastres, i on us recoma-
nem que feu una parada per visitar la 
Torre de les Hores, remodelada i cul-
minada amb un campanar d’espadanya 
d’obra vista. La volta segueix fins a La 
Barrancada i el nucli deshabitat de Cas-
telló. De fet, aquí a Castelló es van co-
mençar a fer unes excavacions ar-
queològiques l’any passat que han re-
cuperat una torre medieval del segle 
XIV, la qual cosa ha permès als ar-
queòlegs fixar els orígens d’aquest po-
blat en l’època medieval. 
Fins a Masiudoms. Una segona ruta, de 
dificultat mitjana, és la que surt de Van-
dellòs i, des de Masboquera, arriba a 
Masriudoms, a 200 m d’altura. Atureu-
vos-hi per visitar l’església i el seu cam-
panar, una antiga torre de defensa data-
da entre els segles XIII i XV i cataloga-
da com a Bé Cultural d’Interès Nacional; 
i l’antic  rentador, a la vora de la plaça de 
la Font, que recorda els vells temps quan 
les dones del poble feien la bugada. Si 
decidiu fer la ruta l’última setmana de 
juliol podreu gaudir de la seva festa ma-
jor, que se celebra per Sant Jaume i San-
ta Anna, els dies 25 i 26. De Masriudoms, 
la ruta segueix cap a Verdura, on us po-

dreu refrescar a la font, passa per Caste-
lló i torna a Vandellòs. En total són 18,46 
quilòmetres per paisatges i pobles que 
us sorprendran. 
 
● EXCURSIÓ 

A la Platja del Torn. Però si us ve de gust 
caminar o sou amants del senderisme, 
en aquesta zona hi ha fins a 12 rutes 
marcades que us permetran descobrir 
al vostre ritme tots els secrets que ama-
guen aquestes muntanyes i la costa de 
l’Hospitalet de l’Infant. Una ruta per 
conèixer d’una altra manera les plat-
ges és fer una excursió a la Platja del 
Torn, són gairebé vuit quilòmetres que 
fareu en unes tres hores ben bones. Heu 

de sortir de l’oficina de turisme de l’Hos-
pitalet de l’Infant i seguir els senyals del 
GR-92 –que recorre tota la costa cata-
lana de nord a sud- fins a la plaça de la 
Marina i continuar pel passeig marítim.  

Passeu el càmping El Temple del Sol i 
després del pont, a mà esquerra, co-
mença el sender cap a la muntanya de 
La Rojala, un espai natural protegit. Al 
capdamunt gaudireu d’unes vistes es-
plèndides de la platja del Torn i de tot 
el municipi. Quan arribeu a l’aparca-
ment de Cala Jostell, heu de continuar 
pel camí de ronda seguint les marques 
grogues. El vostre destí és la platja del 
Torn, tranquil·la, força verge i aïllada, el 
lloc ideal per refrescar-se després de la 
caminada i fer un entrepà. 
Mirador dels Dedalts. Per tenir unes bo-
nes vistes de tot l’entorn natural de Van-
dellós i l’Hospitalet de l’Infant, una excur-
sió molt recomanable és fins al Mirador 
dels Dedalts, de 2,6 quilòmetres. Surt 
del costat del camp de futbol de Vande-
llós i heu d’agafar el carrer Dedalts fins 
a sortir del poble on hi ha un indicador 
del vostre destí. Seguiu pel camí marcat 
com a PRC-92 fins als Dedalts i, des d’allà, 
heu de guiar-vos per les indicacions gro-
gues fins a arribar al mirador des d’on 
contemplareu tota la Vall de Llors. 

En ruta Comarques

En bicicleta, a peu o a cavall, el paisatge que 
envolta Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ofereix 
estampes per gaudir de l’interior del Baix Camp  
i de la seva espectacular costa.

LA VALL DEL LLORS, 
ENTRE EL MAR  
I LA MUNTANYA

UN PASSEIG  

PER LA COSTA 

DAURADA

HÍPICA A MASBOQUERA 
Al tranquil poble de 
Masboquera, que amb 
Masriudoms i Vandellòs 
formen La Vall de Llors, hi 
trobareu un centre hípic que us 
ofereix conèixer tots aquests 
paisatges de muntanya i fer 
algunes de les rutes des d’un 
punt de vista diferent: a cavall. 

� � � 

ANTIC HOSPITAL DE 
L’INFANT PERE 
Si passegeu pel centre de 
l’Hospitalet de l’Infant, no us 
podeu perdre l’antic hospital de 
l’infant Pere, nucli fundacional 
de la població. Es tracta d’una 
fortalesa construïda el 1346, 
per ordre de l’infant Pere, fill de 

Jaume II i de Blanca d’Anjou, 
per acollir peregrins i 
caminants que passaven pel 
Coll de Balaguer i feien parada i 
fonda en aquesta zona. Però si 
no us voleu cansar, podeu 
agafar el Trenet turístic que 
funciona els mesos de juliol i 
agost, i que us farà un volt pels 
llocs més emblemàtics del 
municipi, en un recorregut de 
més d’una hora. 

� � � 

CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DE 
L’OLI DE VANDELLÒS 
A Vandellòs podeu visitar el 
Centre d’Interpretació de l’Oli. 
Veureu funcionar el molí, 
construït l’any 1930 al costat 

mateix de la carretera 
comarcal C-44 que va de 
l’Hospitalet de l’Infant a Móra 
d’Ebre, i que ha estat totalment 
restaurat. A més d’escoltar les 
aventures dels antics moliners, 
hi coneixereu tot el procés de 
la fabricació de l’oli, des de la 
collita al camp, la moltura, la 
premsada i la decantació, fins 
a l’obtenció del preuat líquid. 
Un altre dels llocs més 
recomanables de Vandellòs 
per veure és Ca la Torre, una 
casa pairal que conté una torre 
de defensa de l’època 
medieval, construïda com a 
lloc d’observació i protecció 
contra els atacs dels pirates 
que amenaçaven les nostres 
costes.

* OCIpèdia
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A l’esquerra, 
l’espectacular 
platja del Torn; 
sobre 
aquestes 
línies, un 
búnquer de la 
Guerra Civil al 
coll de 
Balaguer; a la 
dreta, seguint 
l’ordre de les 
agulles del 
rellotge: una 
vista de 
Masriudoms, 
la Torre de 
Gavadà i una 
vista a una 
masia al terme 
de Vandellòs. 
FOTOS: RAFAEL LÓPEZ 

MONNÉ/ AJUNTAMENT 

DE VANDELLÒS I 

L’HOSPITALET DE 

L’INFANT.

Mola de Genessies. I una mica 
d’història. En aquesta terra també hi 
van viure els ibers i en coneixereu les 
restes d’un poblat si feu l’excursió cap a 
la Mola de Genessies. Aneu-hi ben pre-
parats, agafeu força aigua i eviteu les ho-
res de més calor perquè us enfilareu uns 
620 metres.  

Si decidiu fer l’ascens, heu de sortir de 
Casa la Torre de Vandellòs i seguir el 
carrer Estanislau Figueres fins a la gaso-
linera on agafareu el GR-192-1. És un ca-
mí ample que passa pels rentadors pú-
blics i que heu de deixar 300 metres més 
enllà, agafant un sender que us por-
tarà per un alzinar fins a la font de la Ca-
naleta. 

Sortireu al camí de Casseà que segui-
reu per arribar a l’encreuament on us 
trobareu els senyals grocs cap al PR-C92 
i, d’aquí, al Coll de’n Rourar on tornareu 
a veure les indicacions grogues per arri-
bar a la Mola de Genessies. 

● TRADICIÓ  

Pujada a peu a l’Ermita de Sant Roc. 
El 16 d’agost es fa a l’Hospitalet de l’In-
fant la tradicional pujada a peu a l’Er-
mita de Sant Roc, al cim de la Serra del 
Mestral, tot i que també hi ha qui hi 
arriba en cotxe. Tot el poble es concen-
tra a les 07.30 hores davant la Casa de 
la Vila per recórrer els poc més de cinc 
quilòmetres que la separen del nucli 
urbà. Però si no us voleu esperar, podeu 
fer el recorregut seguint el camí que 
hi ha marcat i que comença a l’ofici-
na de turisme que hi ha al carrer Via Au-
gusta. D’allà heu de seguir fins a la ro-
tonda del carrer Chirac i, un cop a la ga-
solinera, agafar el camí de terra; quan 
arribeu a l’autovia, heu de girar a mà 
esquerra fins al túnel que us portarà a 
l’àrea de servei. L’ermita és una cons-
trucció del 1993, i des del seu mirador 
podreu gaudir d’unes vistes esplèndi-
des del municipi i de la seva costa. 
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En ruta L’última gira

A la part 
superior una 
fotografia de 
Els Catarres 
en seva gira 
d’acomiada
ment L’últim 
Adéu. A la 
part inferior 
esquerra, 
una imatge 
dels seus 
inicis com a 
grup musical 
català. A 
baix a la 
dreta una 
fotografía de 
tot el grup 
quan 
començava 
la seva 
carrera.  
FOTOS: CEDIDES

ANNA ROCASALVA 
zona20barcelona@20minutos.es/ @20mBarcelona 

20minutos 

Set concerts, set sales, set dies, set no-
tes i set planetes... Així finalitza l’última 
gira d’Els Catarres, que va començar amb 
un gran Big Bang, al Sant Jordi Club, i que 
acabarà amb L’últim adéu, un comiat 
molt especial a diverses sales de la ciutat 
de Barcelona.  

El trio d’Aiguafreda (i Centelles!) ac-
tuaran a  les sales Sidecar, Luz de Gas, 
Apolo, Barts, Heliogàbal, Bikini i Razzma-
tazz, del 10 al 19 de novembre, acomia-
dant-se, així, dels escenaris per un temps 
indefinit. L’últim adéu serà l’acte prin-
cipal del 15è aniversari de l’Associació de 
Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) 
que reivindica el paper i l’aportació de les 
sales de concerts privades a la cultura de 
les ciutats i del país. Cada concert s’adap-
tarà al tipus de sala i al seu públic, i serà 
una experiència exclusiva, abans d’aco-
miadar-se indefinidament. 

 Segons ha explicat a 20minutos el 
cantant i guitarrista del grup Èric Ver-
gés fan aquesta pausa perquè «portem 
gairebé sis anys sense parar i tenim ga-
nes de relaxar-nos i desconnectar una 
mica del grup. Agafar noves idees per po-
sar-nos a preparar un nou disc amb la 
calma, sense presses i explorar, perquè 
mai hem tingut temps de fer-ho tran-

quil·lament, sempre anem massa ràpid, 
a contrarellotge». 

Les set sales són una metàfora dels set 
planetes d’un sistema solar imaginat per 
Els Catarres, resultant de l’explosió del 
Big Bang, que es el nom que rep el seu úl-
tim disc. I cada dilluns a les vuit del ves-
pre, Els Catarres fan un Periscope desco-
brint alguna característica dels seus úl-
tims concerts. Com diu la Roser Cruells, 
contrabaixista del grup « hi ha concerts 
petits que són brutals i concerts mul-
titudinaris que t’ho passes genial» i el Jan 
Riera-Prats  explica que «vam començar 
la gira en una de les sales més grans de 
Catalunya, i vam pensar que, ja que el 
disc es diu Big Bang, el Sant Jordi Club se-
ria una metàfora de l’explosió inicial que 
originaria diferents planetes (que se-
rien les sales), amb diferents dimensions 
i capacitats». I també hi ha històries per-
sonals com ens diu l’Èric «n’hi ha molt 
poques que siguin reals. Alguna si, però 
no et diré quina (i no és la Jenifer!).  

Així doncs, el grup s’agafa vacances (o 
potser retorna cap al seu planeta), des-
prés de brillar amb llum pròpia durant 
6 anys, en una trajectòria ascendent cap 
a les estrelles.

‘NO ÉS UN ADÉU PER SEMPRE’ 
Els Catarres abandonen els escenaris per un temps indefinit. � La gira de comiat ‘L’últim adéu’ els durà a les sales Sidecar, Luz de 
Gas, Apolo, Barts, Heliogàbal, Bikini i Razzmatazz del 10 al 19 de novembre. Cada concert s’adaptarà al tipus de sala i al seu públic
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Agenda de tallers

� ‘BINGATA’ 

ASSOCIACIÓ 
ARTESANS DE GRÀCIA 

En aquest taller coneixeràs 
la riquesa multicolor de la 
bingata. Una tècnica 
tradicional japonesa 
d’estampació tèxtil feta a 
mà amb materials naturals i 
desenvolupada a Okinawa. 
Dissabte 9 de juliol. C/ Torrent de 

l’Olla 87, Barcelona. 

� MONOGRÀFIC  
HOME DECO 

SCHOOL.INNSPIRO 

Un curs que obrirà la teva 

ment i omplirà de vida la 
teva llar. Treballaràs amb 
tècniques de pintura mixta, 
relleu, reserves, washis, 
composició amb FotoTrans-
fer i plàstic màgic. Dilluns 11 

de juliol. C/ Taga 16, Masies de 

Voltregà. 

� FRUITERA DE VÍMET 

POU D’ART 

En aquest taller faràs una 
fruitera o plat de vímet de 
forma rodona o ovalada. 
Aprendràs a fer una base 
amb una rodanxa, teixiràs 
amb diferents tècniques i 
afegiràs unes nanses. Dimarts 

12 de juliol. C/ Balmes 35, Sant Cugat 

del Vallés. Més informació al web: 

www.poudart.com.  

� ‘SCRAPBOOKING’ 
PER A NENS 

100X100 
MANUALIDADES 

Tens un petit/a artista a 
casa? Aquest és el vostre 
taller! Creareu un divertit 
àlbum estiuenc per desar 
les fotos de les vacances 
amb les tècniques bàsiques 
del scrapbooking. Dissabte 9 

de juliol. C/ Gran Via Carles III 65, 

Barcelona. http://100x100manualida-

des.es.

PAS A PAS

Qui t’ho havia de dir que amb quatre pals de gelat podries muntar una coreografia! Gràcies a aquest alegre i colorit pas a pas 
que ens ha proporcionat l’Anna Llansa (likethisandmore.blogspot.com), pots fer un ballet sencer amb les figures que més t’inspi-
rin o t’agradin. I a més a més, amb aquest DIY seràs creativa alhora que reciclaràs. DIANA RODRÍGUEZ

1Necessitem. Càpsules de 
cupcakes de colors, pals 

de gelat de dues mides 
diferents, tisores, un tros de 
paper de vidre i adhesiu de 
contacte multiús. 

2 Fem el cap. Amb les tisores 
fem una incisió a banda i 

banda d’un pal petit i amb el 
paper de vidre escatem les 
cantonades punxegudes, per 
obtenir una forma rodona.  

3 Preparem el tutú. Agafem 
una de les càpsules del 

color que més ens agradi i li 
fem un petit tall a la base. 
Aquesta serà la part de la 
faldilla o tutú. 

4 Fem el tors. Realitzarem el 
tors amb una altra càpsula 

del mateix color que hem triat 
per fer el tutú. Comencem 
retallant una petita part del 
motlle.

The Craftroom. Amb motiu de la 
celebració de la Setmana 
d’Artesania de Catalunya, del 
divendres 8 de juliol al diumen-
ge 10 de juliol, El Born Centre de 
Cultura i Memòria acollirà el 
Saló The CraftRoom. Un espai 
de venda directa a on podrem 
trobar a més de 40 artesans de 
diferents sectors i oficis 
(complements de moda, joieria, 
articles per a la llar, objectes de 
regal, elements de decoració, 
etc.) i artesans emprenedors. 
Born C.C. Plaça Comercial, 12. Més 

informació als webs: elbornculturaimemo-

ria.barcelona.cat i www.ccam.cat. 

* OCIpèdia UN ESPAI

Barcelona Vintage Market. El 9 i 
el 10 de juliol munta una parada a 
la Universitat de Barcelona (UB) i 
dóna una segona vida als teus 
objectes, recicla els teus armaris 
o ven les teves andròmines. Tot 
en un lloc excepcional i amb un 
ambient molt agradable. I per 
descomptat, per a tots els 
professionals i enamorats del 
vintage, aquest Market és 
l’esdeveniment perfecte per 
exposar i vendre els teus tresors. 
Universitat de Barcelona. Gran Via de les 

Corts Catalanes amb el carrer Balmes. Dies 9 

i 10 de juliol. Més informació al web 

www.barcelonavintagemarket.com.

UN MARKET

5 Creem  la figura. 
Dobleguem la punta i els 

laterals del tros que hem tallat 
per finalitzar el tors. A 
continuació, introduïm el pal 
travessant el tutú.

Fet a mà Oci creatiu

KIRIGAMI  
És l’art i la 
tècnica de tallar 
el paper 
dibuixant amb 
les tisores, així 
com l’origami ho 
és del paper 
plegat. Aquest 
terme deriva de 
les paraules 
japoneses kiri, 
que significa 
tallar, i gami, 
paper. Té moltes 
variants: el 
mil·lenari, que 
desenvolupa 
models 
decoratius i molt 
artístics; 
l’arquitectònic, 
que usant fulles 
desenvolupa 
models molt 
elaborats; i 
l’educatiu, creat 
per a 
dinàmiques, jocs 
i aplicacions 
didàctiques. 

6 Finalitzem. Enganxem  
la faldilla i el tors amb 

adhesiu. Amb els altres pals 
més llargs i estrets, muntem i 
enganxem cames i braços tal 
com desitgem.

PAS A PAS

UN BALLET 
ARTESANAL 
Amb les ballarines pots compondre des 
d’un quadre, un mòbil o fins a un detall en 
un embolcall. Posa-li imaginació!

* OCIpèdia

KIRIGAMI  
És l’art i la 
tècnica de tallar 
el paper 
dibuixant amb 
les tisores, així 
com l’origami ho 
és del paper 
plegat. Aquest 
terme deriva de 
les paraules 
japoneses kiri, 
que significa 
tallar, i gami, 
paper. Té moltes 
variants: el 
mil·lenari, que 
desenvolupa 
models 
decoratius i molt 
artístics; 
l’arquitectònic, 
que usant fulles 
desenvolupa 
models molt 
elaborats; i 
l’educatiu, creat 
per a 
dinàmiques, jocs 
i aplicacions 
didàctiques. 
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Descomptes del 50% a la Sagrada Família. Aquest 
divendres 8 de juliol La Sagrada Família s’apropa al 
públic més jove, d’entre 11 i 30 anys, amb descomp-
tes del 50% en la seva entrada. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és portar al públic més jove la cultura 
emblemàtica de la ciutat amb una oferta que durarà 
fins al mes de setembre i que serà vàlida per les 
visites que es facin els dimecres, dijous i diumenges 
de cada mes, entre les 18 h i les 20 h. Es pot fer ús de 
la promoció a través de les compres que es facin de 
la pàgina web i també a les taquilles que hi ha al 
temple. És la primera vegada que es duu a terme 
aquesta iniciativa al moment històric.

Antoni Gaudí  
a bon preu 

Proposta: Descomptes del 

50% a la Sagrada Família. 

Quan? Del 8 de juliol al se-

tembre. 

On?  Carrer Mallorca, 401. 

Preu per sessió: 15€; amb 

audioguia, 22 euros. 

www.sagradafamilia.org. 

‘Estiueja al teu Modernisme’. L’Ajuntament de 
Barcelona, en col·laboració amb les entitats 
modernistes de la ciutat, incorporen  les visites a 
la Fundació Mapfre, el palau Baró de Quadres i la 
Colònia Güell (foto) a la Ruta del Modernisme 
Estiueja al teu Modernisme. La promoció d’estiu 
de la Ruta ofereix als residents descomptes del 
50% des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre. Les 
entitats que formen la Ruta, impulsada per 
l’Ajuntament a través de l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà, col·laboren en aquesta campanya 
oferint aquests descomptes, així com activitats 
lúdiques i culturals al voltant del Modernisme.

Nova Ruta 

Proposta: Ruta Modernista 

de Barcelona. 

Quan? De l’1 de juliol al 15 

de setembre. 

On? Diferents llocs de 

Barcelona. 

Preu: 12 euros adults i me-

nors d’edat gratis. 

www.rutadelmodernis-

me.com.

El Grec 2016  

Proposta: Gran Teatre del 

Liceu a la Fresca. 

Quan: Divendres 8 de ju-

liol. 

Horari: A les 22h 

Preu: Entrada gratuïta. 

Web: www.guia.barcelo-

na.cat

Activitat operística musical. El 
Liceu conjuntament amb la 
col·laboració de TV3/C33 
emprèn el projecte El Liceu a la 
Fresca, una iniciativa que 
promou i potencia la cultura 
amb una clara vocació de 
difondre l’activitat operística i 
musical de Catalunya, sota el 
projecte Territori del Liceu. 
Liceu a la Fresca engloba 124 
localitzacions des d’on es 
podrà veure La Bohème, quatre 
d’aquestes centralitzades a 
Barcelona: l’Arc de Triomf, 
Ciutat Vella/St. Pere (que serà 
el punt neuràlgic de la vetllada) 
Palau Robert, Eixample, Plaça 
Salvador Seguí (Filmoteca), 

Ciutat Vella/Raval i Centre Cívic 
Sant Martí. Els 121 punts 
restants es distribueixen per 36 
comarques de Catalunya i 
Menorca, que ha pogut 
participar en el projecte gràcies 
a la recuperació del senyal de 
TV3 el passat 2015. La 
temporada passada, el projecte 
va aconseguir un gran interès, 
amb un pla pilot que va portar 
La traviata a 13 poblacions de 
Catalunya. Llavors es va 
comprovar que era un model 
d’èxit que enguany ha 
maximitzat la seva repercussió 
en tot el territori català i ha 
permès també que Menorca, 
on s’emplaça el teatre operístic 

més antic de tota Espanya 
(Teatre Principal de Mahó), 
pugui gaudir d’aquest projecte 
en ple creixement, amb un 
emplaçament a la població 
d’Alaior. A més, el canal 33 
emetrà el mateix vespre la 
representació de LaBohème 
des de l’espai habilitat a la l’Arc 
de Triomf (Passeig Lluís 
Companys), amb la presentació 
de Carolina Rosich i Jofre Font, 
que ja van liderar l’emissió de 
la temporada passada. Aquest 
acord ja s’havia mantingut amb 
anterioritat i havia permès la 
difusió de grans produccions 
com Norma 2006/07, el recital 
de Josep Carreras commemo-
ratiu dels 50 anys del seu debut 
al Liceu 2007/08, Turandot 
2008/09, Doña Francisquita 
2009/10, Carmen 2010/11 i La 
traviata 2014/15. La voluntat 
d’ambdues institucions és 
mantenir l’acord.

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

JUGUEM AL MATEIX 
EQUIP?  
Quan juguem en un mateix equip 
pressuposem que tots els membres 
procuren fer les coses de la millor 
manera que saben, és per això que si 
un falla en alguna jugada esperem que 
els companys li donin ànims per la 
següent. Si, per alguna raó, interpre-
tem que l’error ha estat intencionat per 
perjudicar l’equip, alguna cosa falla 
entre els seus membres. L’educació 
dels fills esdevé d’una manera 
semblant al funcionament d’un equip 
on els pares en són l’entrenador. Els 
nens i nenes fan el que creuen que els 
pares o tutors esperen d’ells. El que 
calgui perquè ells em mirin, m’estimin, 
em valorin. De vegades senten que no 
tenen prou eines per respondre a les 
seves expectatives, i fan coses que els 
adults no acabem d’entendre. De 
vegades no fan cas, perquè no se 
senten capaços de fer el què esperem 
d’ells. Darrere de conductes que 
trobem inacceptables, s’amaga 
sempre una important raó, sovint 
inconscient, que ha portat al fill o filla a 
realitzar-les. És important que els 
pares revisem el grau d’incondicionali-
tat, la nostra estimació no  depèn de 
les seves conductes. És així com els 

jugadors 
guanyen en 
confiança i 
seguretat. 
Confiar en ells, 
com ells tornen a 
confiar sempre 
en nosaltres, 
quan ens hem 
equivocat. Poder 

fer un exercici d’humilitat. Ells ho fan el 
millor que saben, som nosaltres que 
hem de revisar allò que esperem d’ells. 
Allò que són és suficient per tenir-nos 
sempre al costat, facin el que facin. 
Han de cometre errors, i els hi 
ajudarem a superar-los. Els hi farem 
saber que formen part de la vida, però 
que s’equivoquin no vol dir que ens 
estiguin fallant a nosaltres. Els 
ajudarem a gestionar les seves 
frustracions i no a carregar amb les 
nostres. Hem d’adonar-nos d’aquella 
part de ser pares i mares, que ens 
costa gestionar, pot ser perquè no les 
vàrem rebre com a fills, pot ser per les 
nostres pors a no ser prou bons pares i 
mares. Si ens adonem, podrem 
transmetre als fills que hi ha coses que 
ens sobrepassen i ens costa reconèixer 
que no les tenim superades. Que 
perdem l’objectivitat quan sentim 
aquella veueta que ens diu: “ara no 
estàs sent un bon pare o mare” i que fa 
que traspassem la culpa als fills. 
Acceptem el que són, l’equip que 
tenim. Sabem que tots volem el millor 
per l’equip, encara que de vegades no 
trobem la manera d’avançar. Som els 
responsables que cada jugador 
gaudeixi del joc i se senti valorat per 
mostrar el seu potencial. Els nostres 
fills necessiten sentir constantment 
la nostra confiança en ells.

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

‘Liceu a la Fresca’ en 121 
municipis de Catalunya i 
Menorca amb la ‘Bohème’

Què passa si...

HAUREM DE 
REVISAR LA 
NOSTRA 
EXIGÈNCIA 
ABANS DE 
CULPAR AL NEN 
PER LA SEVA 
CONDUCTA

Tingues en compte

◗ LA COL·LABORACIÓ 
D’AMICS DEL LICEU. La 
recent firma d’un nou 
conveni entre Amics del 
Liceu i el Teatre ha permès 
recaptar pel projecte Liceu 
a la Fresca 22.730€.  Un total 
de 126 socis han fet costat 
a aquesta iniciativa inclosa 
dins de territori.  

◗ EL LICEU AMB LES 
ESCOLES DE DISSENY. Els 
alumnes d’ELISAVA s’han 
implicat en aquesta nova 
edició amb un exercici de 
reconeixement dels noms 
que fan possible l’òpera ‘La 
Bohème. 

◗  SOBRE ‘LA BOHÈME’.  ‘La 
bohème’ de Puccini, una de 
les òperes veristes més 
cèlebres del món.
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6/13 DE JULIOL: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 6 
CINEMA 

6A MOSTRA INTERNACIO-
NAL DE CINEMA  
ETNOGRÀFIC 
 
25 poblacions catalanes acolliran 
la 6a Mostra Internacional de 
Cinema Etnogràfic amb produc-
cions audiovisuals vinculades amb 
la recerca i el patrimoni etnològic, 
on es projectaran 84 films. La 
mostra combina la projecció de 
filmacions amateurs  amb 
documentals i pel·lícules de ficció 
en la seva programació. El 
certamen també pretén il·lustrar 
com, durant les últimes dècades,  
l’audiovisual ha penetrat en 
l’etnografia. BARCELONA. En diferents 

poblacions catalanes. Fins al 23 d’octubre de 

2016. Entrada gratuïta. Web: www.premsa.gen-

cat.cat 

 
DIJOUS 7 
TEATRE 

PÍNDOLES, FESTIVAL  
DE MICROTEATRE FORA  
DEL TEATRE 
 
El Microteatre torna un estiu més a 
la Casa Lleó Morera de Barcelona, 
gràcies a la col·laboració amb el 
Festival Píndoles. Aquesta vegada 
arriba precedit per l’èxit de la 
passada edició de Les Nits de 
Nadal, amb un doble programa que 
permetrà al visitant descobrir 
l’excel·lència arquitectònica de la 
casa modernista. Les sis peces de 
microteatre provenen del Píndoles, 
Festival. BARCELONA. Casa Lleó Morera.  

Passeig de Gràcia, 35. Els dijous 7, 14, 21 i 28 de 

juliol. Entrada; 25 euros. Web: www.casalleo-

morera.com 

 
DIVENDRES 8 
CINEMA 

FASCURT 2016, 14È FESTI-
VAL DE CURTMETRATGES 
DEL MASNOU 
 
Després de 13 anys de festival, el 
Fascurt 2016 celebra la seva 14a 

edició a la platja d’Ocata, al 
Maresme. La mostra de cinema 
s’ha consolidat com a referent en 
el sector audiovisual de caràcter 
nacional. Aquest any, Fascurt 
presenta tres seccions: ficció, 
animació i undercurt, on es 
presenten diverses projeccions, 
actuacions musicals, activitats 
formatives i cicles especials. 
MASNOU, MARESME. Platja d’Ocata i Edifici 

Ca n’Humet. Carrer Fontanills, 77.  Des del 7 

fins al 9 de juliol.  Entrada: lliure. Web: 

www.festhome.com 

 
DISSABTE 9 
FESTIVAL 

FESTIVAL DE CAP ROIG 2016 
 
Calella de Palafrugell celebra un 
any més el Festival de Cap Roig als 
Jardins de Cap Roig. En aquesta 
nova edició, el festival comptarà 
amb una important cartellera 
internacional y nacional, on sonen 
noms com ara Rod Stewart, Love of 

Lesbian, Alejandro Sanz, Antonio 
Orozco, Manel, Malú, entre altres. 
CALELLA DE PALAFRUGELL. Pla d’en Sala. 

Canet de Mar, Maresme. El 2 de juliol de 2016. 

Des de les 16 hores fins a les 5 hores. Entrada: 

35 euros per adults, 16 euros per nens menors 

de 12 anys i gratuït per nens menors de 6 anys. 

www.canetrock.cat 

 
DIUMENGE 10 

FESTIVAL 

EUROPEAN BALLOON 
FESTIVAL 2016 
 
L’European Balloon Festival és la 
concentració internacional de 
globus aerostàtics més important 
del país i una de les capdavanteres 
en l’àmbit europeu. Aquest festival 
té lloc durant la primera quinzena 
de juliol a  Igualada i aplega més 
d’una cinquantena de globus 
aerostàtics i més de 25.000 
visitants. Els vols es realitzen a 
primera hora del matí i a última 
hora de la tarda, ja que és quan les 
condicions atmosfèriques són 
millors. IGUALADA. Anoia. El 10 de juliol de 

2016.  Entrada lliure. Web: www.ebf.cat 

 
DILLUNS 11 
MÚSICA 

FESTIVAL IMAGINA’T AL 
TARRACO ARENA PLAÇA 
 
Tarraco Arena Plaça acull la seva 
primera edició del festival 
Imagina’t. Dins el cartell hi ha una 
àmplia oferta musical com el mític 
grup anglès Status Quo, Gente de 
Zona i Abraham Mateo. A més, 
Paco Candela, una de les noves 
veus del flamenc, obrirà aquest 
festival. TARRAGONA. Tarraco Arena Plaça.  

Carrer de Mallorca, 18. Des del 8 de juliol fins al 

24 de setembre.  Entrada: De 20 a 90 euros. 

Web: www.tap.cat/es/ 

 
DIMARTS 12 
EXPOSICIÓ 

‘SEQÜÈNCIA INFINITA’ 
 
‘Seqüència infinita’ és una 
exposició dedicada al treball 

d’Ignasi Aballí, guanyador del 
Premi Joan Miró en la seva 
cinquena edició. La mostra 
proposa un recorregut al llarg 
d’una sèrie d’obres de l’artista 
conceptual català que permet al 
públic el descobriment gradual 
d’alguns dels espectacles clau de 
la seva producció. BARCELONA.  

Fundació Joan Miró. Parc de Montjuïc. Fins al 2 

d’octubre. De  dimarts a dissabtes, de 10 a 20 h. 

Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h. Dilluns no 

festius: tancats. Preu: 7 euros, reduït: 5 euros. 

www.fmirobcn.org 

 
DIMECRES 13 
FESTIVAL 

FEMAP 2016, 6È FESTIVAL 
DE MÚSICA ANTIGA  
DELS PIRINEUS 
 
Arriba un cop més, una nova edició 
del Festival de Música Antiga dels 
Pirineus. En aquesta ocasió, la 6a 
mostra estarà formada per una 
xifra record de participació, 28 
municipis, que es presenten amb 
un programa ambiciós tant pel que 
fa al nombre de poblacions que 
abraça com en l’àmbit artístic de 
les formacions musicals. En 
cartellera hi haurà 43 actuacions, 
arreu del Pirineu de Catalunya i 
Catalunya Nord. PIRINEUS. Diverses 

localitats pirinenques. Des del 6 de juliol fins al 

27 d’agost de 2016.  De 19 h a 21 h. Preu: De 4 a 

18 euros. Web: www.femap.cat 

 
ESPECTACLES 

ESPECTACLE “ABBA - 
CONOCE EL LEGADO” 
 
Aquest espectacle fa partícips a 
tots els assistents que cantaran i 
ballaran com si es tractés d’un 
concert. Algunes de les cançons 
interpretades són Gimme, Cimmer 
Chiquitita, Waterloo, Dancing 
Queen, Fernando i Mamma Mía. 
Aquest musical explica detalls no 
coneguts del grup, així com el 
perquè ABBA és conegut avui dia a 
tot el món. BARCELONA. Teatre Apolo. Av. 

del Paral·lel, 57-59. Fins al 17 de juliol de 2016. 

Des de 25 €. teatreapolo.com

� SHAKESPEARE DE 
BUTXACA. Cinc teatres que 
són petites obres d’art de 
la mida d’una caixeta. 
@@Laitrumteatre i 
@CaixaFòrum  #CaraB 

� SEXISME ACADÈMIC I 
TECNOLOGIA. Debat sobre 
la complexa combinació de 
factors individuals i 
socioculturals.  
@IN3_UOC 

� TALLER DE MALABARS 
Pensat per tots aquells 
nens i nenes que vulguin 
aprendre malabars. 
lameva.barcelona.cat  
#MençuFamiliar 

� ENRIC ASES 
@Bcncultura  Enric Ases 
porta la seva poesia i  
humor negre en forma d’un 
espectacle unipersonal. 
#CaraB  

� NITS DE CIÈNCIA I FICCIÓ 
Cicle de cinema de ciència-
ficció i de música en viu. 
www.agenda.obrasocial.la
caixa.es  
@CosmoCaixa_CATNITS   

� BLUES A L’AIRE LLIURE 
La plaça del Baluard torna 
a convertir-se en escenari 
de luxe amb les millores 
bandes nacionals. 
www.poble-espanyol.com

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� FESTA MAJOR DEL CARMEL. Fins al 10 de juliol.  
Amb motiu de la Festa Major del Carmel, el barri 

acull un munt de propostes. Pots arribar als espais on se 
celebra amb Bus: les línies V17, V21, 19, 39, 92, 102, 119 (el 
diumenge no cirucla) i 129 (el diumenge no circula) t’hi 
apropen. Metro: baixant a l’estació El Carmel (L5). 
� FESTA MAJOR DE LA VILA OLÍMPICA. Fins al 10 de juliol.  
Amb motiu de la Festa Major de la Vila Olímpica, el barri 

acull un munt de propostes. Pots arribar als espais on se 
celebra la Festa Major de la Vila Olímpica amb Bus: les línies 
H14, H16, V21, V27, 6, 26, 36, 40, 42, 59 i 92 t’hi apropen. 
Metro: baixant a l’estació Ciutadella/Vila Olímpica (L4), 
Bogatell (L4) o Llacuna (L4). � GREC FESTIVAL. Fins al 31 de 
juliol. El Grec tornarà a omplir el Teatre Grec de Montjuïc 
d’artistes que faran que el públic gaudeixi dels espectacles. 
Pots arribar al Teatre Grec amb Bus: les línies 55 i 150 t’hi 
apropen. Metro: agafant el metro fins a l’estació Paral·lel 
(L2/L3) i enllaçant amb el funicular de Montjuïc.

FESTIVAL 

CRUÏLLA BARCELONA 
INCLOU NOUS ARTISTES A 
LA SEVA CARTELLERA 
 
El Cruïlla - Barcelona Summer 
Festival arriba a la ciutat durant 
els dies 8, 9 i 10 de juliol amb el 
grup de Manchester James, 
discípulos de The Smiths y 
Morrissey com a nous caps de 
cartell. Les bandes James, 
Seeed, Shantel & Bucovina Club 
Orkestar, Emicidia y Egon Soda, 
se sumen als ja anunciats 
Robert Plant, Alabama Shakes,  
Damien Rice, Crystal Fighters, 
Rudimental, Vetusta Morla, Sunk 
Anansie i Bunbury (foto), entre 
altres. BARCELONA. Parc del Fòrum. Del 

divendres 8 fins al diumenge 10 de juliol. 

Horari: Divendres i dissabte a partir de les 

18 hores. Diumenge a partir de les 17 hores. 

Entrades: De 25 a 105 euros.  Pàgina web: 

www. cruillabarcelona.com

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, Anna 
Rocasalva, Diana Rodríguez i Pilar 
Maurell  (redacció i agenda), Isabel 
Serrano (coordinació editorial).
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