
L’estàtua de Colom s’intueix en el paisatge de Barcelona que es dibuixa des d’una de les rutes que es poden seguir caminant  o pedalant entre la natura de Montjuïc.                   FOTO: O. GIRALT / ECOLOGIA URBANA
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EL MÓN VEGETAL 
A MONTJUÏC 
Amb l’al·licient afegit de gaudir d’unes vistes 
espectaculars de Barcelona, la muntanya de 
Montjuïc permet conèixer un munt d’espècies 
naturals autòctones i foranes de gran valor.
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Amb tanta calor ve de gust fugir de la 
ciutat per buscar un lloc agradable on 
passar el dia, bressolats per la brisa i 
amb vistes al mar. I això és possible sen-
se sortir de Barcelona, a Montjuïc. Allà, 
hi trobareu un recorregut per desco-
brir la natura que ens envolta i espècies 
vegetals que potser no heu vist mai. És 
l’Itinerari Botànic pels Jardins de 
Montjuïc, una ruta de sis trams que co-
mença a la Porta de Montjuïc, davant de 
la plaça de la Carbonera, al port. Hi ha 
rutes guiades però si decidiu fer-la per 
lliure, podeu accedir a tota la informa-
ció als plafons explicatius i als codis QR 
que us anireu trobant al llarg del camí, 
o a través de la pàgina web www.bar-
celona.cat.  
 
● JARDINS DE MONTJUÏC 

Jardins de Walter Benjamin. La ruta co-
mença a l’avinguda Paral·lel amb la 

plaça de les Drassanes. Allà hi troba-
reu dos arbres procedents d’Amèrica 
dels Sud, l’arbre de la llana i la corísia; 
avançant una mica arribareu als jardins 
de Walter Benjamin, coneguts amb el 
nom de Porta de Montjuïc. És un petit 
espai verd urbà amb tres placetes arbra-
des que arriben fins al carrer Vila i Vilà, 
just al davant de les Hortes de Sant Ber-
tran, punt d’inici del següent tram del 
recorregut. 
Hortes de Sant Bertran. Aquí hi des-
cobrireu una antiga zona d’hortes extra-
murs de la ciutat, amb jardins on predo-
minen alzines, pins pinyers i cirerers 
d’arboç, propis del bosc mediterrani. 
Aquest jardí està en una antiga zona 
d’hortes que va néixer al voltant de l’er-
mita de Sant Bertran, que va desaparèi-
xer el 1814 durant la Guerra del Francès. 
Si seguiu l’ascens, arribareu al parc del 
Mirador del Poble-sec, amb terrasses on 
hi ha plantes enfiladisses com les glici-
nes i les passioneres blaves; i heu 
d’avançar pel passatge de les Bateries 

En ruta Comarques

Un itinerari per la muntanya us convida a conèixer 
les espècies vegetals que hi viuen, autòctones i 
foranes, en camins i jardins, a més d’oferir-vos 
unes vistes espectaculars de Barcelona.

ESPÈCIES DE TOT  
EL MÓN VIUEN  
A MONTJUÏC 

Dalt, algunes 
de les 
espècies que 
poden veure’s 
als Jardins de 
Mossèn Costa 
i Llobera. A la 
dreta, zona de 
Miramar i les 
Hortes de Sant 
Bertran (a 
dalt), dels 
jardins de 
Joan Brossa 
(al centre), de 
la zona de 
Miramar, i el 
detall d’un 
arbre dels 
Jardins de 
Mossèn Costa 
i Llobera.  
FOTOS:  O. GIRALT / 

ECOLOGIA URBANA

PATRIMONI 
VEGETAL 
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‘JARDINS DE REIS’ 
Ara que coneixeu la flora 
de Montjuïc, faríeu bé de 
dedicar una tarda a 
recórrer les instal·lacions 
del Jardí Botànic de 
Barcelona, amb 
col·leccions de plantes 
mediterrànies de tot el 
món, visites guiades, 
tallers i activitats. 
L’Associació d’Amics del 
Jardí Botànic també 
ofereix visites guiades 
per conèixer la flora de 
Barcelona amb propostes 

tan interessants com 
l’itinerari Jardins de reis i 
d’arbres ancestrals, on us 
portaran a veure arbres 
espectaculars com els 
que hi ha al jardí del 
Palauet Albéniz.  

� � � 

‘GRÈCIA CLÀSSICA’ 
Una altra proposta 
singular de la mateixa 
associació és l’itinerari La 
Grècia clàssica i els 
jardins àrabs, un viatge 
en el temps pels Jardins 

del Teatre Grec i les 
aigües i rajoles, 
d’inspiració àrab, dels 
Jardins de Laribal.  
També és possible fer una 
ruta guiada pels Jardins 
del Palau de Pedralbes, 
plens de coníferes 
centenàries, en un espai 
que barreja els estils 
francès i anglès, i on  
destaquen les escultures. 
O una visita al Parc de la 
Ciutadella, amb espais 
sorprenents com 
l’hivernacle i l’umbracle.

fins a les escales dissenyades per l’en-
ginyer i paisatgista francès Jean-Claude 
Nicolas Forestier amb motiu de l’Ex-
posició Internacional de 1929. El tram 
acaba en una de les portes del jardí de 
Mossèn Costa i Llobera, punt d’inici del 
següent capítol del recorregut. 
Jardí de Mossèn Costa i Llobera. 
Aquest jardí acull una immensa col·lec-
ció de plantes procedents de climes 
càlids i tropicals, com una figuera afri-
cana i una washingtònia, d’origen ame-
ricà. Al mirador de la Puntaire gaudi-
reu d’una bona panoràmica del port 
de Barcelona i del penya-segat marí del 
Morrot, una zona d’antigues pedreres 
que avui són l’hàbitat d’aus com el xori-
guer. L’atractiu d’aquests jardins són les 

espècies exòtiques i una característica 
comuna d’algunes plantes que hi troba-
reu és la seva resistència per sobreviu-
re en climes secs i sòls poc fèrtils, com el 
garrofer, el ficus rubiginós o el margalló, 
una de les úniques palmeres natives 
d’Europa. Preneu-vos el temps que us 
calgui per admirar espècies insòlites 
com l’arbre gespa, d’Austràlia, l’au del 
paradís, amb unes flors bellíssimes, i 
una pota de vaca, amb les fulles en for-
ma de peülla de vaca.  
Jardins de Miramar. Aquesta part fina-
litza a dalt de tot de les escales on hi ha 
la porta d’accés als jardins de Miramar. 
La zona central del jardí és una font amb 
tres escultures femenines creades per 
Josep Clarà i Pau Gargallo, però hi des-
taquen sobretot una sèrie de bellaom-
bres, introduïdes a principis del segle XX 
per Forestier, amb soques de formes es-
pectaculars. Aquí hi trobareu presse-
guers, llessamins de nit i pruneres de fu-
lles vermelles entre moltes altres 
espècies, i un exemplar extraordinari 
d’arbre del paradís.  
Jardins de Joan Brossa. La següent pa-
rada de la nostra ruta són els jardins de 
Joan Brossa, una visita que barreja na-
tura, art i música. A l’únic mur conser-
vat de l’antic polvorí Álvarez de Castro 
hi ha un poema visual de Joan Brossa 
i, més endavant, una col·lecció d’instru-
ments i aparells sonors experimentals, 
amb els que els nens poden jugar i des-
cobrir nous sons. Els jardins acaben al 
carrer dels Tarongers, a les portes dels 
jardins de Mossèn Cinto Verdaguer, un 
dels punts més refrescants de tota la 
visita, dedicats a les plantes bulboses i 
aquàtiques. L’estany de l’inici és prou 
suggeridor i, si seguiu el camí, veureu un 
ginkgo d’origen xinès, considerat un fòs-
sil vivent. L’escalinata de més endavant 
té safaretjos a banda i banda connectats 
entre ells, i que són la llar d’amfibis, com 
la granota reineta o la granota verda; i, 
al capdamunt, hi trobareu un magnífic 
exemplar de xiprer dels pantans. Des 
d’aquí, i si encara us queden forces, po-
deu arribar-vos fins als jardins Laribal, 
als de Joan Maragall o al Jardí Botànic 
Històric.

 

* OCIpèdia
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Fet a mà Oci creatiu

Agenda de tallers 
 
� ARTTERÀPIA AMB 
RETOLADORS CHAMELEON 

SANTOS OCHOA 
BARCELONA 

Gaudeix d’un matí relaxant amb la 
tallerista Karina. T’ensenyarà a 
utilitzar els retoladors artístics 
Chameleon treballant sobre belles 
imatges de Mandalas suministrats 
per la casa Artemio. Aquesta és 
una preciosa tècnica que et 
permetrà portar-te a casa un 
mandala decoratiu, un retolador de 
mostra i l’experiència antiestrès. 
Dissabte 16 de juliol. Passeig Fabra i Puig 165, 

Barcelona. 

� MONOGRÀFIC ‘SCRAP’ 

‘SCHOOL.INNSPIRO’ 
Vine a aprendre tres tècniques 
divertides de scrapbooking i tots 
els seus trucs amb tres cursos 
d’aquest art creatiu. Tres projectes 
ben diferents on t’ensenyaran la 
tècnica Shibori amb enquaderna-
ció japonesa, crearàs un àlbum 
amb sobre posicions i un 
smashbook decorat amb emboss. 
El preu inclou tot el material i el 
menjar. Dilluns 18 de juliol. C/ Taga 16, 

Masies de Voltregà. 

� ’LEGGINS’ 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

Aprèn a confeccionar uns senzills 
pantalons de punt infantils per 
gairebé qualsevol edat. Amb 
aquest projecte de tres hores de 
durada ara podràs iniciar-te en la 
confecció de punt i aprendràs tots 
els seus secrets. Tot el material 
està inclòs i, com sempre, acom-
panyaran la tarda d’un deliciós 
berenar. Anima’t a confeccionar 
leggins! Dimarts 19 de juliol. C/ Verdi 81, 

Barcelona. 

� PINTURA DECORATIVA 

LIANA TALLERS 

Amb aquest curs aprendràs a 
treure tot el profit del teu roller 
collection i les pintures chalk 
paint, realitzant estampats on 
vulguis de forma ràpida i molt 
senzilla. Tota una experiència que 
t’obrirà una infinitat de possibili-
tats decoratives per a la teva llar, 
espai de treball o segona residèn-
cia i amb la qual et divertiràs molt. 
Dimecres 20 de juliol. C/ Europa 18, Sitges. 

� DECORACIÓ AMB ORIGAMI 

CARTONCITA 

Aprendràs aquesta tècnica 
japonesa aplicada a la decoració. 
Faràs diverses figures (gerros, 
estels, garlandes...) que, amb 
originals papers, decoraran els 
teus espais preferits. És un taller 
per a qualsevol persona que li 
agradi treballar amb les seves 
mans, sense coneixements previs, 
interessada en la decoració i 
l’origami. Divendres 22 de juliol. C/ la Font, 

7, Barcelona.

PAS A PAS 

Il·lumina les teves creativitats amb aquests fanalets fets amb la tècnica japonesa de l’origami. Només necessites seguir, amb una mica d’habilitat, 
els passos de la Cartoncita (www.cartoncita.com). Deixa’t seduir per l’art del plegat. DIANA RODRÍGUEZ

El Rastro de la 
Virgen. Coincidint 
amb la festa major 
del Raval, torna el 
tradicional mercat a 
l’aire lliure de 
segona mà. Una 
oportunitat per 
reviure, un any més, 
les antigues fires de 
carrer, apostar pel 
reciclatge d’art, 
roba, vinils, llibres i 

tot tipus d’objectes 
utilitzats. Aquest 
market va néixer el 
2012, constituint-se 
com el primer 
mercat ambulant 
organitzat per una 
associació de barri. 

Aquesta iniciativa 
també és una aposta 
per potenciar una 
forma de consum 
alternatiu 
des del Raval.  
Info: elrastrodelavir-

gen@elarcodelavirgen.es.

UN MERCAT

Vermut Solidari.   
El pròxim 
diumenge 17  
de juliol arriba a 
l’Antiga Fàbrica 
d’Estrella Damm la 
novena edició de 
l’esdeveniment 
solidari més 
divertit: el Summer 
Vibes by Vermut 
Solidario. En 
aquesta ocasió, se 

centrarà en l’ajuda 
als més petits i 
vindrà recolzada 
per l’Obra Social 
de l’Hospital Sant 
Joan de Déu a 
través de Polseres 
Candela. Podràs 
gaudir de 6 zones 
non stop de 
diversió: 
food&drinks local 
i internacional, 
música, shopping 
corner by 
Popplaces, trends 
lab, activities  
i family zone  
by Atrápalo.   
Info: http://vermutsoli-

dario.com.

UN PLA

PAS A PAS

* OCIpèdia
‘MAQUIGAMI’ 
És l’art i la 
tècnica de 
treballar el paper 
únicament amb 
les mans per 
esquinçar, unir, 
doblegar i 
arrugar. Amb el 
maquigami es 
creen figures, 
però sense traç 
previ. Permet i 
promou el treball 
en conjunt, la 
creativitat, la 
integració 
d’àrees i el 
desenvolupamen
t de la 
intel·ligència 
emocional dels 
nens. Tant 
l’origami com el 
kirigami i el 
maquigami 
comparteixen els 
seus beneficis i 
objectius, però la 
tècnica és 
diferent.

2 Fem rombes. Obrim 
 i dobleguem una 

cantonada fins al centre. 
Tornem a doblegar i unir 
l’altra part. Desdobleguem. 
Cal repetir aquesta operació 
amb les altres  cantonades. 

3 Girem. Obrim i girem. 
Posem la part estreta a 

dalt. Dobleguem per la 
tercera diagonal cap 
enrere. Unim la part restant 
cap amunt. Pleguem la 
cantonada de la dreta.

4 Unim parts. Un cop més, 
desdobleguem. Girem el 

paper pel dret. Unim les 
dues cantonades d’un dels 
costats estrets del 
rectangle. Dobleguem i 
unim amb la resta del paper.

5 Continuem amb el 
fanalet. Ara hem de tenir 

en compte que les dues 
cantonades doblegades 
quedin de cap per avall. Una 
vegada més, unim la resta 
del paper cap al centre.

6 Fem un parell de 
pestanyes. Girem de nou 

el paper. Dobleguem dues 
petites cantonades com si 
fossin dues pestanyes, tal 
com es veu a la fotografia. 
Gairebé ho tenim!

7 Pleguem. Obrim i 
dobleguem per la meitat 

horitzontalment. Obrim. 
Aprofitant la línia que acabem 
de marcar com a referència, 
obrim i dobleguem, meitat  
i meitat, al llarg.

8 Enganxem. Obrim i 
posem cinta adhesiva  

de doble cara en un extrem. 
Unim formant un cilindre, 
deixant el revés per fora. 
Podem posar-hi una 
espelma i gaudir del fanalet! 

1Comencem. Pleguem 
una cantonada d’un 

pergamí de 25x10 cm i 100 g 
de gruix. Pleguem la resta. 
Unim la punta de la dreta 
amb el vèrtex. Obrim i 
repetim amb l’altre costat.

FANALETS 
D’ORIGAMI   
Aquest estiu decora els 
teus espais a l’aire lliure 
amb llums exclusius de 
paper. Juga amb els 
plegats i prova a fer 
formes diferents!
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Parada i fonda A la carta

IMATGE 
RENOVADA

Copes sofisticades però sense corbata.  
El Xixbar s’ha convertit en la primera 
cocteleria especialitzada en gintònic de 
Barcelona. Després del seu onzè 
aniversari, el local ha obert recentment les 
seves portes amb una imatge renovada i 
amb un disseny d’espais funcionals i 
dinàmics que incorporen textures i que 
juguen amb els colors beige i blau. Cal 
destacar l’enorme habilitat del local per 
combinar les copes amb la música en 
directe i sobretot,  la increïble fama que té 
la cocteleria en l’especialització de 
ginebres des que va començar.

XIXBAR 

Proposta: La primera coc-

teleria especialitzada en 

gintònics de Barcelona.  

On? Rocafort 19 de Barce-

lona, a prop del Paral·lel. 

Telèfon:  934 234 314. 

Web: www.xixbar.com.

LUXE 
EMBLEMÀTIC

A l’Eixample, l’emblemàtic restaurant La 
Dama esdevé tot un clàssic a la ciutat per 
l’extraordinari escenari modernista de 
l’any 1915 on està situat i per la seva cuina 
de plats clàssics. Després de romandre un 
temps tancat, La Dama torna més 
renovada que mai amb una novetat. I és 
que el seu imponent vestíbul ha estat 
reconvertit en un fantàstic còctel-bar. La 
seva cuina mediterrània i tradicional 
presenta alguns plats com per exemple, el 
salmó fumat artesà, la Rillette d’ànec, els 
embotits italians, les potes de cranc reial, 
la Chateaubriand, la Cotoletta a la 
milanesa o el llenguado a la meunière. 

LA DAMA 

Proposta:  Cuina clàssica 

en un edifici modernista 

de Barcelona. 

On? Avinguda Diagonal, 

423-425 (Barcelona). 

Telèfon: 932 096 328. 

Web:www.la-dama.com.

SERVEI 
PERSONAL

BAR RI 

Proposta: Ininterrompu-

des propostes de pica-pi-

ca i una carta amb 

suggeriments per tots 

els gustos.  

Adreça: Plaça Joaquim 

Pena, 4.  

Telèfon: 93 205 78 56 

Pàgina web: www.barri-

barcelona.com.

El Bar Ri és una proposta funcional i 
honesta per dinar i sopar, que se situa 
en un dels laterals de la plaça Joaquim 
Pena del barri de Sarrià. Amb fustes a 
terra i colors blau i blanc a les parets, el 
Bar Ri ocupa el local que abans allotjava 
el Bang Bang. Entre les propostes 
d’aquest modern local, trobem plats de 
tot tipus entre els quals destaquen 
l’entrepà d’ibèric al matí, el salmorejo 
tradicional i la burrata artesana per 

compartir al migdia, els 
saquets de brie trufats 
per acompanyar el 
gintònic de l’afterwork i  
el sopar despreocupat 
amb tataki de tonyina i 
decantador de vi, amb 

un còctel de cachaça per començar la 
nit. A més, aquest local presenta una 
peculiaritat i és que el Bar Ri compte 
amb el xef Alejandro Loaiza qui, després 
de passar per l’Alkimia, El Celler de Can 
Roca i Spoonik, entre d’altres, va 
acceptar el repte d’oferir en aquest local 
productes de qualitat a preu popular, en 
horari continuat i en un format canviant.

El xef proposa una carta 
divertida de pica-pica i platets 

per  tot el dia, amb amanida 
russa i entrepà calent de 

vedella, entre altres

Tastets

Vins a copes 
i a decantador.  
Per les nits, el Bar Ri 
presenta una carta 
apetible i abastable, 
que finalitza amb un 
assortiment de 
postres i una oferta 
de vins en format 
copa, ampolla o 
decantador. 

‘Brunch’, postres  
i còctels en bossa. 
Durant el cap de 
setmana són tres els 
tipus de brunch que 
el converteixen punt 
de referència. 

Presentació al 
detall. Un servei 
personal i atent, 
tant en el cafè com 
en el sopar.

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

Festa d’estiu, Splash! per a tota la família. El Poble 
Espanyol dóna la benvinguda a l’estiu amb la 
celebració de la festa Splash, una celebració que 
omplirà el recinte de Montjuïc d’una gran varietat 
d’activitats per a petits i grans. Durant tot el dia es 
podrà gaudir d’un seguit de propostes refrescants 
que inclouran jocs i inflables d’aigua, taller de 
bombolles gegants, festa de l’escuma, jocs 
tradicionals, rua de gegants i tallers de capgrossos i 
pintacares. A més, la música serà una de les 
principals protagonistes de la jornada, amb el 
concert familiar amb instruments de joguina de 
2princesesbarbudes, un roller disco i fins i tot un DJ.

Festa Splash! 

Proposta: Festa d’estiu per 

a tota la família, amb una 

gran diversitat d’activitats. 

Quan? Diumenge 17 de ju-

liol, d’11 a 18 hores. 

On? Plaça Major, Poble 

 Espanyol. 

Preu: 6 euros, nens gratuït. 

www.poble-espanyol.com.

Tres concerts emblemàtics. La Banda Municipal de 
Barcelona ofereix tres concerts gratuïts en tres 
escenaris emblemàtics de la ciutat dins dels actes 
de celebració del seu 130è aniversari. Després 
d’una temporada d’èxit a l’Auditori, la banda 
s’acosta un cop més a la ciutat per difondre la 
gran música i acostar-la a la ciutadania. La 
temporada 2015-2016, han sigut 18.926 persones 
les que han gaudit de les propostes de la Banda a 
l’Auditori, un 19% més que l’anterior. La Banda ha 
ofert aquest any 16 concerts en temporada, dos 
més que la passada, i ha tingut una ocupació 
mitjana del 80%.

La Banda Muni-
cipal de Barcelo-
na, a  l’Auditori  

Proposta: La Banda partici-

parà al Grec amb un con-

cert per difondre la música 

clàssica entre la ciutadania.  

Quan? Del 15 al 29 de juliol 

del 2016. 

On? Plaça del rei i Jardins 

de l’Hospital de Sant Pau. 

www.auditori.cat.

BBF 

Proposta: Un dels millors 

festivals electrònics del 

panorama estiuenc.  

Quan? 16 de juliol del 

2016. 

On: Platja del Fòrum i 

Parc de la Pau de Sant 

Adrià de Besòs   

Preu: De 80, 50 euros a 

216, 50 euros. 

www.bcnbeachfesti-

val.com.

Festival a la platja. Barcelona 
es prepara per acollir per 
tercer any consecutiu un dels 
festivals de música electrònica 
més importants de la ciutat: el 
Barcelona Beach Festival (BBF) 
que, a partir d’aquesta edició, 
comptarà amb el suport de 
Ron Barceló gràcies a la seva 
aliança amb Live Nation 
Entertainment, la companyia 
capdavantera al món 
d’esdeveniments en directe i 
comerç electrònic. En aquesta 
ocasió, el festival tindrà 
diferents iniciatives entre les 
quals destaca el Viu Ara de Ron 
Barceló o l’Exèrcit de la 
#Muchosuperfelicidad, on els 

participants podran ballar a 
l’escenari durant una sessió de 
JP Candela, icona de l’escena 
house espanyola. Setmanes 
abans del festival, s’ha engegat 
a través de les xarxes socials la 
campanya La llista de porta de 
Tommy Franklin, mitjançant la 
qual s’han sortejat 10 passis a 
la zona VIP del festival cada 
setmana entre aquells que 
hagin demostrat el seu costat 
més Viu Ara, una actitud que 
consisteix a veure la vida en 
positiu i a treure el màxim 
partit a les coses sabent 
aprofitar les oportunitats. El 
BBF és el primer gran festival 
celebrat a la platja de 

Barcelona, amb dues edicions 
que han tingut un gran èxit i un 
molt bon acolliment, on més de 
80.000 persones han viscut les 
sessions d’Avicii, David Guetta, 
Hardwell, Martin Garrix, Steve 
Angello, Axwell o Ingrosso, 
entre d’altres, marcant una 
nova data al calendari de 
festivals espanyols de 
referència de l’estiu.  
En aquesta ocasió, el cartell 
d’aquesta edició està format 
per artistes internacionals com 
ara també el francès David 
Guetta, que torna per tercer 
any consecutiu al festival, 
Alesso, Axwell ? Ingrosso,Hard-
well, Martin Garrix, Nicky 
Romero, Ruby Rose, Sander 
van Doorn, Brian Cross, Dj 
Nano i Quique Tejada d’Europa 
Balla, entre altres. La música 
és per al BBF un element 
fonamental de connexió amb 
el seu públic.

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

LI COSTA MENJAR 
Quan un nen es nega a menjar el que 
considerem raonable que hauria 
d’ingerir, podem pensar en dues raons 
més probables: Per una banda, ens pot 
estar dient que no necessita més, en 
aquest cas sembla que obligar-lo a 
menjar el que nosaltres considerem 
que hauria d’ingerir no serà una bona 
estratègia. El nostre fill sentirà que no 
entenem el que li passa i augmentarà 
el seu nivell d’estrès. Obligant-lo, 
correm el risc que acabi vivint els 
àpats com quelcom desagradable, i 
tindrà més dificultats per menjar.   Per 
una altra banda, podria estar cridant 
l’atenció d’altres necessitats que no 
van ser cobertes anteriorment.  No hi 
ha cap persona que provoqui 
reiteradament escenes de desespera-
ció pels seus cuidadors i per ella 
mateixa, de les que no treu cap 
benefici, si no és perquè altres 
estratègies més senzilles, per mostrar 
el seu neguit intern,  com ara parlar o 
plorar, han fracassat anteriorment. 
També els adults utilitzem aquesta 
estratègia inconscient per cridar 
l’atenció de neguits interns. De 
vegades ens comportem de manera 
estranya durant els àpats, per mostrar 
la nostra preocupació o enuig, i cridem 
així l’atenció dels altres. És natural que 

ens costi 
gestionar 
dificultats que 
tenen a veure 
amb cobrir les 
necessitats 
bàsiques dels 
nostres fills. Per 
una banda els 
veiem patir, i per 

altra, sentim un missatge intern que 
ens diu que no sabem ni tan sols 
gestionar les seves necessitats 
bàsiques, i no tenim més remei que 
culpar als fills, dient-nos que són ells 
que ens volen prendre el pèl, que ho 
fan per cridar l’atenció, i que no 
cedirem a les seves capritxoses 
demandes. Hem de revisar quines 
demandes ens poden estar plantejant 
els fills, a través dels moments dels 
àpats, i reflexionar sobre els beneficis 
que els hi reporta aquesta negació a 
menjar. Si el resultat és la retirada 
d’atenció positiva dels pares, un 
esgotament emocional i físic per part 
de tots i l’allargament d’un suplici 
familiar, haurem de descartar la 
intencionalitat dels fills. Ens prenen el 
pèl, per aconseguir què? Si el nivell 
d’estrès a l’hora dels àpats és sempre 
alt, som nosaltres els responsables de 
rebaixar-lo. Provem de rebaixar 
l’exigència, que mengin el que els hi 
vingui de gust. Per comprovar si les 
dificultats per menjar tenen a veure 
amb etapes antigues que no van ser 
resoltes, provem, si intuïm que els hi 
agradaria, de donar-li el menjar a la 
boca, gaudint d’un fill o filla que 
necessita ser ara mateix més petit, 
caure en braços d’una mare o un pare 
disposat a deixar que s’expressi  i que 
permeti així curar ferides antigues. 

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

Tercera edició del Barcelona 
Beach Festival amb l’estrella 
als plats David Guetta

Què passa si...

PODRIA ESTAR 
CRIDANT 
L’ATENCIÓ 
D’ALTRES 
NECESSITATS 
QUE NO VAN 
SER COBERTES 
ANTERIORMENT

Tingues en compte

◗ DAVID GUETTA. És 
considerat un dels millors 
súper productors d’èxit i el 
seu so reflecteix a tota una 
era com Trevor Horn, Rick 
Rubin o Dr Dre. 

◗ ALESSO. Té més de 3,5 
milions de seguidors a 
Youtube  i una gran 
quantitat de fans que han 
fet possible que Alesso 
sigui el nominat als 
Grammy gràcies als seus 
remixes populars i als 
concerts que tenen posat el 
cartell de sold-out a tot el 
món. 

 ◗ HARDWELL. Va ser 
coronat quan tenia 25 anys 
com el DJ nº1 del món en 
2013 per DJ Mag Top 100 
DJs Poll.
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@NEM-hi Propostes per a la setmana

T&T 
BCN

13/20 DE JULIOL: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 13 
ART 

EXPOSICIÓ ‘ELS MADRAZO 
I CATALUNYA’ 
 
La Fundació d’Art Contemporani 
Fran Daurel inaugura l’exposició Els 
Madrazo i Catalunya, una mostra 
que reuneix per primer cop a 
Barcelona les obres d’una de les 
més il·lustres famílies de pintors 
d’Espanya dels segles XIX i XX. A 
través de la mirada d’aquests 
artistes, cobren vida els personat-
ges que habitaren en la seva 
època: la família reial, aristòcrates 
i burgesos. BARCELONA. Fundació Fran 

Daurel. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13. Fins al 

30 de setembre de 2016. De 10.30 a 13 hores. 

Entrada gratuïta. Web: www.culturiplan.com. 

 
DIJOUS 14 
CONCERT 

CICLE ‘VESPRES DE JULIOL’ 
 
Comença el cicle Vespres de juliol 
al castell de Montjuïc, amb una 
gran quantitat de concerts de jazz, 
bossa nova, soul o jazz manouche. 
Dins de la programació tocaran 
Valentí Moya Trio, la formació In 
the Mood, JM & I Soul i Nova 
Quartet. BARCELONA. Castell de Montjuïc. 

Fins al 24 de juliol de 2016.  De 19 a 22 hores. 

Entrada gratuïta. Web: www.ajuntament.bar-

celona.cat. 

 
DIVENDRES 15 
MÚSICA 

‘SUNSET MUSIC’ A L’HOTEL 
AVENIDA PALACE 
 
L’Hotel Avenida Palace de Barcelona 
obre per primera vegada en la seva 
història, la seva nova terrassa 
‘L’Altell’ per oferir música en directe 
els vespres de tots els dimecres 
d’aquest estiu. Dins d’aquest cicle 
musical en aquest nou espai 
singular, amb esplèndides vistes de 
la ciutat i acompanyat d’un aperitiu, 
es podrà gaudir de les actuacions 
de diferents artistes com per 
exemple l’artista barcelonina  

Ricamae o les interpretacions 
d’Ernesto González. BARCELONA. Hotel 

Avinguda Palace de Barcelona . Terrassa el 

Altillo. Gran Via de les Corts Catalanes, 605. Fins 

al 14 de septembre de 2016. A les 20 hores. 

Entrada lliure. Web: www.avenidapalace.com. 

 
DISSABTE 16 
CONCERT 

La Fundació Música Solidària, la 
Fundació Antigues Caixes Catala-
nes i el Grup BBVA han presentat el 
10è concert del cicle de 24, amb les 
obres de Mozart: I Part, Simfonia 
Concertant per a violí i viola K 364 i 
II Part, Concert per a piano i 
orquestra en mi bemol major K 271. 
Els beneficis de la venda d’entra-
des d’aquest concert es destinaran 
a Càritas Interparroquial de Valls, 
així com tots els diners que es 
recaptin a través de la Fila 0.  
ALT CAMP. Reial Monestir de Santes Creus. 

Plaça de Sant Bernat Calvó. 16 de juliol de 2016. 

A les 22.15 hores. Preu de l’entrada: 20 euros.  

Web: www.musicasolidaria.org. 

 
TRADICIÓ 

7A TROBADA D’ACORDIONS 
CIUTAT DE BALAGUER 
 
Una vintena d’acordionistes 
d’arreu de Catalunya participaran 
en aquesta Trobada. La festa vol 
contribuir a la promoció d’aquest 
instrument i a incrementar el 
nombre de músics, sobretot entre 
els infants i els joves. BALAGUER 

(NOGUERA). Plaça del Pou, Ajuntament de 

Balaguer. 16 de juliol de 2016. A les 19 hores.  

Preu de l’entrada: gratuïta. Més informació a la 

pàgina web www.balaguer.cat. 

 
DIUMENGE 17 

EXPOSICIÓ 

‘LA MÀQUINA DE PENSAR. 
RAMON LLULL I L’ARS 
COMBINATORIA’ 
 
L’exposició La màquina de pensar. 
Ramon Llull i l’ars combinatoria 
explora l’impacte del filòsof Ramon 
Llull en les arts, la literatura, la 
ciència i la tecnologia. El mètode 
de coneixement inventat per Lull, 
conegut com ars combinatoria, 
representa un complex mecanisme 
de figures geomètriques i símbols 
que combinen lletres i conceptes, i 
que s’anuncia com un nou saber 
amb pretensions universals.  
BARCELONA. C. de Montalegre, 5. Fins a l’11 

de setembre de 2016. De dimarts a diumenges, 

d’11 a 20 hores. Dilluns no festius: tancat.  Preu 

de l’entrada: 6 euros i reduït 4 euros. Més 

informació a la pàgina web www.cccb.org. 

 
DILLUNS 18 
TEATRE 

REPRESENTACIÓ DE ‘NEUS 
CATALÀ, UN CEL DE PLOM’ 
 
La representació és una obra 
basada en la biografia de Neus 
Català novel·lada per Carme Martí 
sota el títol Un cel de plom, de la 
qual Josep Maria Miró ha fet 
l’adaptació dramàtica. Sota la 
direcció de Rafael Duran i Mercè 
Arànega s’explica la vida de Neus, 

la darrera supervivent catalana del 
camp d’extermini de dones de 
Ravensbrück, la història viva d’un 
segle i d’una lluita constant. 
BARCELONA. Sala Muntaner. Fins al 31 de 

juliol de 2016. De dimecres a dissabtes a les 

20.30 hores i diumenges a les 18.30 hores. 

Entrada: 18 euros els dimecres i els dijous i 20 

euros els divendres i diumenges. Més 

informació al web: www.salamuntaner.com. 

 
DIMARTS 19 
MÚSICA 

FESTIVAL ANÒLIA 2016 
 
Un any més el Festival Anòlia torna 
a concentrar a Igualada els grans 
noms del panorama musical català, 
amb espai també per a la promoció 
dels artistes locals. Alguns dels 
professionals que hi actuaran són 
Enric Verdaguer, Manel, Ani-
mal+Oques Grasses, El petit de Cal 
Eril + Albert Pla, entre altres. 
IGUALADA. Sala Anòlia i als jardins del Cercle 

Mercantil. Fins al 24 de juliol. Entrada: entre 10 

i 15 euros. Web: www.igualada.cat. 

 
DIMECRES 20 
OBRA 

ESPECTACLE ‘BROKERS’,  
DE LA COMPANYIA YLLANA 
 
Brokers retrata amb el seu 
habitual llenguatge el salvatge i 
irreverent món de les grans 
finances. La companyia madrilen-
ya Yllana s’endinsa en l’univers 
del luxe i dels diners per mostrar-
nos la sorprenent forma de veure 
el món. Els protagonistes de 
Brokers persegueixen l’èxit en 
l’era del furor consumista. El luxe, 
la fama, el poder, el narcisisme i 
l’estatus són els seus tics 
culturals. Fanàtics de la moda de 
marca, les últimes tecnologies, el 
menjar sa i el culte al cos, 
s’endinsen en un món on la 
carrera pel triomf descobreix les 
seves pors més ocultes.  
BARCELONA. Teatre Condal. Fins al 24 de 

juliol. De dimecres a diumenge, de 18.30 a 

21h. 20 euros. Més informació al 

web:www.teatrecondal.cat.

◗ TALLER FOTOGRÀFIC 
@@bcncultura ‘Estimada 
Europa’, taller fotogràfic per 
gaudir en família  
#MenúFamiliar 
� DANSA AL FESTIVAL GREC 

DE BARCELONA 
@mercatflors Un imperdible 
de #dansa del 
@grecfestivalbcn de la 
#Compagnie111 / 
#AurelienBory. 13 i 14 de 

juliol al Mercat 
http://mercatflors.cat. 
� FIRA D’INTERCANVI 
DE LLIBRES A FIGUERES 
@HotelRonda Fira 
d’intercanvi de llibres de 

secundària. El divendres 15 
de juliol a la pl. Catalunya. 
Vine amb els teus! 
� MOSTRA D’ART JOVE 
@joventutcat XXI Mostra 
d’Art Jove @stripart,  

fins al 15 de juliol a 
@ccguinardo 
� FESTIVAL SON SOLERS 
@cupatges Sons Solers, el 
Slow Festival de Catalunya, 
el proper 15 de juliol. 

� PORTA FERRADA 
@Cati_Girona El Festival 
@PortaFerrada s’estrenarà 
el 15 de juliol amb l’únic 
concert a Catalunya de Pat 
Metheny i Ron Carter. 

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� PLATGES DE BARCELONA. Platja de Sant Sebastià. 
Bus: les línies D20 (se’n reforça el servei els caps de 

setmana), V15 (se’n reforça el servei els caps de setmana), 39, 
45 i 59 t’hi apropen. Metro: Barceloneta (L4). Platja de la 
Barceloneta. Bus: les línies D20 (se’n reforça el servei els caps 
de setmana), V15 (se’n reforça el servei els caps de setmana), 
36, 39, 45 i 59 t’hi apropen. Metro:  Barceloneta o 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Platja del Somorrostro. Bus: les 

línies D20 (se’n reforça el servei els caps de setmana), H16, 
V21, V27, 36, 45, 59 i 92 t’hi apropen. Metro: baixant a l’estació 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Platja de Nova Icària.  Bus: les 
línies H16, V21, V27, 36 i 92 t’hi apropen. Metro: baixant a les 
estacions Ciutadella/Vila Olímpica o Bogatell (L4). Platja del 
Bogatell. Bus: les línies H16, V27, 6, 26, 36 i 92 t’hi apropen. 
Metro:Llacuna o Poblenou (L4). Platja de la Mar Bella.   Bus: 
les línies H16, 26 i 36 t’hi apropen. Metro: baixant a l’estació 
Poblenou (L4). Platja de la Nova Mar Bella. Bus: les línies 
H16, V27, 26 i 36 t’hi apropen. Metro: Selva de Mar (L4).

ESPECTACLES 

SISENA EDICIÓ DEL 
FESTIVAL ARTS D’ESTIU 
COSTA BARCELONA 
 
ARTS d’Estiu Costa Barcelona 
celebra la seva sisena edició 
amb una gran diversitat de 
propostes artístiques de gran 
qualitat, per satisfer un públic 
plural i exigent. Aquest festival 
té l’objectiu de poder programar 
grans artistes de diferents 
disciplines artístiques com la 
dansa, el teatre, la música (Sopa 
de Cabra, a la imatge), la màgia 
(Mag Lari), l’humor entre molts 
altres. L’espectacle, que cada 
any té una gran repercussió, va 
sorgir l’any 2011 de la mà del 
Centre Cultural i Recreatiu de 
Pineda de Mar amb el suport de 
l’Ajuntament. MARESME. Pineda de 

Mar. Del 15 de juliol al 26 d’agost de 2016. 

De 15 a 40 euros. www.artsdestiu.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 i Pilar Maurell  
(agenda i redacció), Isabel Serrano 
(coordinació editorial).
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