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DEL PENEDÈS 
AL GARRAF  

PEL CAMÍ ROMÀ
Es tracta de la primera ‘wine road’ de l’Estat, una iniciativa d’una 
dotzena de cellers amb el suport de set municipis de la zona, que 
s’han unit per recuperar aquesta històrica via comercial  

Una de les carreteres per on 
transcorre  la ruta del vi, 

entre les vinyes que van del 
Penedès fins al Garraf. JORDI ELIAS
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PILAR MAURELL  
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 
Viatgem del Penedès a les 
platges del Garraf, a través 
de l’antic camí que ja uti-
litzaven els romans per 
transportar el vi de les vin-
yes fins a Sitges.  

La Carretera del Vi és una 
nova proposta enoturísti-
ca per descobrir els cellers 
del Penedès, a més de la na-
tura, la història i la cultura 
que hi ha en aquests parat-
ges. Es tracta de la prime-
ra wine road de l’estat, una 
iniciativa conjunta d’una 
dotzena de cellers amb el 
suport de set municipis de 
la zona, que s’han unit per 
recuperar aquesta històrica 
via comercial.  

Un recorregut de 40 
quilòmetres que de mo-
ment es pot fer en cotxe –

s’estan preparant les va-
riants de la ruta per fer a 
peu i en bicicleta- i que ens 
permet gaudir de vestigis 
dels ibers, construccions 
modernistes, castells i una 
variada proposta cultural i 
gastronòmica. En trobareu 
tota la informació a www.la-
carreteradelvi.com. 

La Carretera del Vi és un 
recorregut lineal que per-
met algunes variants i que 
ens descobreix els millors 
cellers d’aquest territori 
com Torre del Veguer, les 
Bodegues Pinord, Masti-
nell, Torres, Colet Clàssic 
Penedès i la finca Vilade-
llops, a més de l’Hospital de 
Sitges, La Xamada, Mas 
Bertran, Parés Baltà, Puig 
Batet, Rovellats i Torreblan-
ca. A tots aquests cellers hi 
trobarem propostes de tast, 

visites a les vinyes i moltes 
altres activitats enoturísti-
ques. Però la ruta també ens 
permet descobrir tot el pa-
trimoni artístic, ar-
queològic i cultural que en-
volta aquestes bodegues.  

El recorregut principal 
s’inicia a Sant Martí Sarro-
ca, a l’Alt Penedès, on po-
dem visitar el Conjunt mo-
numental de la Roca, un 
dels més ben conservats del 
romànic català, format per 
dues construccions del se-
gle X i del segle XII: el Cas-
tell de Sant Martí Sarroca i 
l’església de Santa Maria.  

VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS. El següent 
poble de la ruta és Pacs del 
Penedès amb l’església pa-
rroquial de Sant Genís, del 

EL CAMÍ DEL VI,  
DE L’ALT PENEDÈS  
FINS A SITGES
La Carretera del Vi segueix la ruta 
que utilitzaven els romans per 
arribar a la Mediterrània

EN RUTA
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MAPA INTERACTIU  
Podeu resseguir la carretera 
del Vi i totes les seves 
variants, i conèixer tots els 
cellers a través d’un mapa 
interactiu que trobareu a la 
pàgina web on a més tindreu 
la possibilitat de compartir la 

informació amb amics, 
imprimir fitxes dels 
recorreguts o realitzar tot 
tipus de cerques. 

� � � 

APLICACIÓ MÒBIL  
També us podeu baixar al 
telèfon mòbil una aplicació per 
fer el recorregut, amb tota la 
informació dels cellers i punts 
d’interès de la ruta, així com 
amb les indicacions dels 
itineraris via GPS. A més, podeu 
aconseguir un passaport físic 
amb el qual us donaran un 

tractament preferent a les 
visites als diferents cellers de la 
wine road.  

� � � 

MUSEU DE LES CULTURES 
DEL VI A CATALUNYA 
Ubicat a Vilafranca del 
Penedès, amb un fons de més 
de 17.000 peces que són un 
testimoni de la història 
d’aquest territori marcat pel 
cultiu de la vinya i la producció 
del vi. S’hi fan visites guiades  
tots els tercers dissabtes de 
mes i tastos de vins. 

segle XVII (1.669), situada al 
barri de la Rectoria i que 
ocupa el que havia estat 
una antiga vil·la romana. 
Seguint en direcció al mar 
arribarem a Vilafranca del 
Penedès, una població amb 
gran tradició vitivinícola i 
també castellera.  

Per això, al nostre pas per 
aquí no hem de deixar de 
visitar Cal Figarot o casa 
Raventós Via, construïda el 
1888 d’estil neogòtic i amb 
molts detalls noucentistes. 
És la seu social dels Caste-
llers de Vilafranca i els di-
lluns, dimecres i divendres 
al vespre podem veure com 
assagen les seves especta-
culars construccions hu-
manes i, fins i tot, partici-
par-hi. A més, els Castellers 
de Vilafranca organitzen vi-
sites guiades i tallers d’in-
troducció al món casteller.  

A Vilafranca un altre lloc 
interessant per visitar és la 
Casa de la Festa Major, un 
edifici públic construït el 
1913 com a mercat de galli-
nes i menuts i que actual-
ment acull una exposició 
permanent de les figures i 
els elements folklòrics de la 
festa popular.  

També és de visita gairebé 
obligada per conèixer la 
història del poble la Basíli-
ca de Santa Maria, el primer 
exemple d’introducció del 
gòtic a Catalunya que es va 
alçar sobre una antiga cape-
lla romànica.  

El campanar, de gairebé  
52 m d’alt, s’aixeca al mig de 
la ciutat i en domina l’skyli-
ne. Si optem per fer-hi una 
visita guiada, viatjarem a 
través dels segles, des de 
la seva construcció, el 1285, 
fins a l’actual procés de res-
tauració. A Vilafranca del 
Penedès hi trobem també 
diferents obres de l’arqui-
tecte nascut a la ciutat San-
tiago Güell i Grau, com la 
Casa de la Vila, on podem 
veure unes sitges molt anti-
gues (s. XIV-XV); i la Casa 
Miró, una de les millors 
obres del modernisme vila-
franquí. 

SANT MIQUEL 
D’OLÈRDOLA. Sortint de Vi-
lafranca anem fins a Sant 
Miquel d’Olèrdola per veu-
re el seu conjunt monu-
mental. Aquest indret va 
ser un poblat ibèric, un 
campament militar romà i 
una ciutat de frontera amb 
el califat de Còrdova a prin-
cipis del s. X. Entre els se-
gles V - IV i I aC, Olèrdola va 
ser ocupada pel poble iber 
dels cessetans, mentre que 
als inicis del segle I aC els 
romans hi van establir un 
campament militar per 

controlar el territori i en es-
pecial la via d’accés cap a 
Tàrraco. De l’empremta ro-
mana en resten la muralla, 
la cisterna, la torre-talaia i 
dues pedreres. 

I ja que estem en aquest 
lloc ple d’història podem 
anar fins al Pla dels Abats, 
un barri extramurs medie-
val on hi ha una necròpo-
lis amb un centenar de tom-
bes excavades a la roca. 

Dins les excavacions ar-
queològiques dels últims 
anys, s’hi ha descobert l’es-
glésia romànica de Santa 
Maria del s.X i restes ar-
queològiques d’un magat-
zem a prop de l’església, 
dins la Sagrera. A més, en-
tre la muralla d’Olèrdola i el 
Pla dels Albats, hi trobem 
una zona de producció de 
vi de fa 1.000 anys, on hi 
veiem les restes arqueològi-
ques d´una premsa de vi i 
d’un celler.  

Sortint de Sant Miquel 
d’Olèrdola hem de seguir 
per la C-15 fins a Canyelles, 
el nostre següent punt de 
parada per visitar el castell, 
ubicat al costat de l’església 
de Santa Magdalena i docu-
mentat el 1478. A partir 
d’aquí hem d’agafar la ca-

rretera C-15B en direcció a 
Sant Pere de Ribes.  

SANT PERE 
DE RIBES. En el següent 
punt de la nostra ruta, Sant 
Pere de Ribes, és interes-
sant visitar l’ajuntament, 
un edifici de finals del segle 
XIX de característiques pre-
modernistes, obra de Bona-
ventura Pollés Vivó.  

També és molt recomana-
ble un passeig pel Conjunt 
Medieval de Sota Ribes, for-
mat pel castell del segle X, 
l’església vella amb el Por-
tal de les ànimes, la casa del 
Terme, que allotjà l’Ajunta-
ment, la primera escola del 
municipi així com el Pont 
de la Palanca. 

I de Sant Pere de Ribes 
arribem al final del nostre 
recorregut, ubicat al cone-
gut Passeig de la Ribera de 
Sitges, arran de mar, on ens 
podem imaginar els nostres 
avantpassats romans carre-
gant les àmfores de vi en 
vaixells per exportar-les 
arreu de la mar Medite-
rrània. ●

*    OCIpèdia
40 
quilòmetres recorre la Carrete-
ra del Vi  i es poden agafar ramifi-
cacions per fer ruta enoturística

A la pàgina anterior, una imatge del celler Parés Baltà; en aquesta pàgina, a dalt, un dels cotxes elèctrics amb els quals es pot realitzar la 
ruta; a sota, tres dels vins que podem trobar al celler de  l’Hospital de Sitges; i sobre aquestes línies, les instal·lacions de l’Heretat 
Mastinell i la bodega Rovellats. LA CARRETERA DEL VI 
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*    OCIpèdia

‘QUILT’ 
És un teixit de 
múltiples capes 
de fibres. 
Tradicionalmen
t es feien tres: 
una part 
superior de tela 
teixida, una 
capa de buata i 
un teixit de 
tornada. La 
majoria de 
vegades la part 
superior està 
reconstruïda a 
partir d’un 
mosaic de 
peces de roba 
més petites. 
També es pot 
anomenar 
cobrellit o 
edredó.  

Palo Alto: Electric 
Market. Aquest cap 
de setmana serà l’úl-
tima edició de la tem-
porada d’aquest mer-
cat i tindrà com a pro-
tagonista la música 
electrònica de l’esce-
na local. Hi punxaran 
Sau Poler, la legió de 
DJ de Discos Paradi-
so, el col·lectiu de 
ràdio online Dublab, 
la formació eclèctica i 

femenina EVA, o Pau 
Roca, el nou house-
master de Barcelona 
segons el Sónar. A la 
part de mercat troba-
reu productes i 
dissenys artesans 
com les bosses uni-
sex de Momu&Co, els 

dissenys amb teixits 
naturals de Jinksie-
minks, les camises 
bàsiques de The Bru-
baker o la cosmètica 
natural de Ringana 
Be Fresh. Més informa-
ció: www.paloaltomar-
ket.com.  

AGENDA 

CISTELLERIA DE PAPER 
LAVIU. La cistelleria és una de les 
tècniques artesanals més anti-
gues i populars de la humanitat. 
Amb aquest taller que s’ofereix a 
Barcelona aprendràs a construir 
un cistell o recipient des de zero i 
de manera manual. És una activi-
tat que ens fa connectar amb les 
nostres arrels i que, a més, ajuda 
que no es perdi aquest preciós art 
tan popular.  Dissabte 1 de juliol. C/ Cu-
ba 3, Barcelona.  

CHALK PAINT 
CREA DECORA RECICLA. L’Autèn-
tic Chalk Paint t’ofereix la possi-
bilitat de desenvolupar la teva 
creativitat a través de senzilles 
tècniques que donaran un aire 
nou a qualsevol moble o objecte. 
És la pintura més versàtil conegu-
da. Pots pintar qualsevol superfí-
cie sense haver de preparar la 
peça. Dissabte 1 de juliol. Av. Rius i Taulet 
120, Sant Cugat del Vallès. 

MONOTIPS DE GRAVAT 
POU D’ART. El gravat és una tècni-
ca en la qual intervé una planxa i 
es realitzen estampes. En els mo-
notips, no hi ha còpies idèntiques, 
però es pot utilitzar la mateixa 
idea, una pseudo planxa i fer es-
tampes similars. Amb tintes cal-
cogràfiques i papers especials, en 
aquest taller faràs reserves i go-
frats. Dilluns 3 de juliol. C/ Balmes 35, 
Sant Cugat del Vallès. 

INICIACIÓ A L’‘AMIGURUMI’ 
EL CALAIX. El taller consistirà a 
aprendre els punts bàsics per a la 
realització dels amigurumis du-
rant quatre sessions d’una hora i 
mitja a la setmana. Coneixeràs els 
diferents tipus de fils i agulles, 
aprendràs cadeneta i punt baix, 
com realitzar el cercle màgic i 
com augmentar la peça, disminu-
cions...  Dilluns 3 de juliol. C/ Sant Medir 
15, Barcelona. 

ESPECIAL TREBALLS MANUALS 
TAVERNA & VALDIVIA.  Si tens en-
tre 12 i 16 anys i t’encanten els tre-
balls manuals, aquest és el teu es-
tiu! Cada dia aprendràs una tècni-
ca nova i tindras dos projectes a 
escollir que podràs personalitzar 
al teu gust. Costura, cuir, carto-
natge, feltre, agulla, carvat de se-
gells i tapís... Grups reduïts, de 
màxim vuit alumnes. Dilluns 3 de ju-
liol. C/ Còrsega 81, Barcelona. 

CERÀMICA AMB MOTLLES 
DTERRA. Amb aquest taller a Sant 
Cugat del Vallès aprendràs la tèc-
nica i el procés per realitzar un 
motlle d’escaiola, coneixeràs els 
diferents tipus de motlles i usos, 
així com els materials necessaris 
per poder dur a terme la repro-
ducció. També prepararàs les 
pastes de colada i les seves pecu-
liaritats per aplicar-les a la joieria. 
Dilluns 3 de juliol. Av. Josep Anselm Clavé 
9, Sant Cugat del Vallès.  

UN MERCAT 

 

La puça del Clot. El 
Parc del Clot és un 
dels espais ideals a 
l’estiu per tornar a 
oferir el millor mercat 
de segona mà i arte-
sania de la ciutat de 
Barcelona. Aquest 
dissabte 1 de juliol, 
doncs, Flea Market 
Barcelona & On the 
Garage tornen a 
col·laborar per oferir 
al públic assistent 

una nova edició amb 
una gran varietat de 
parades de segona 
mà, artesania i vinta-
ge en un entorn 
idíl·lic, en un dels ba-
rris més carismàtics 
de la ciutat. El mercat 
obrirà les seves por-
tes d’11 a 8 hores i és 
un punt de trobada 
entre els col·labora-
dors, les entitats i els 
comerços d’aquest 
mític barri de Barce-
lona. A més a més, si 
hi treus el cap, po-
dràs aprofitar per vi-
sitar el barri! No t’ho 
perdis. Aquest esde-
veniment tornarà a 
ser tot un èxit. Més in-
formació: www.fleamar-
ketbcn.com.  

UN PLA  

PAS A PAS

FET A MÀ

Necessitem 
Amb poc material farem un 
pot vintage. Necessitarem 
quatre cintes de casset, una 
barra i pistola de silicona, 
una base de cartró, un boli i 
unes tisores.

1

Comencem a enganxar 
Posem la barra de silicona a 
la pistola i l’endollem perquè 
s’escalfi. Agafem una de les 
quatre cassets i li posem sili-
cona al lateral per on passa 
la cinta.

2

Col.loquem 
Comencem a fer la forma 
quadrada del pot. En-
ganxem la casset amb silico-
na perpendicularment a una 
altra casset i tornem a posar 
silicona a la nova. 

3

Acabem el quadrat 
Per aconseguir la forma 
quadrada, hem de repetir 
dos cops més la mateixa 
operació. Si les cassets són 
iguals, el pot quedarà molt 
millor estèticament.

4

Retallem el cartró 
Aprofitant la mida del pot, di-
buixem la base al cartró. Reta-
llem el quadrat que hem di-
buixat. En lloc del cartró, tam-
bé queda bé una cartolina ne-
gra gruixuda. 

5

Enganxem la base 
Tornem a escalfar la silicona 
i enganxem la base de cartró 
al pot. Millor posar la cara 
pintada de bolígraf cap 
amunt perquè quedi més 
polit. I ja ho tenim!  

6
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POT DE  
CASSETS 
Aprofita per reciclar antics cassets a la 
vegada que aconsegueixes un pràctic i 
divertit pot d’escriptori. És fàcil, ràpid i molt 
original!   
DIANA RODRÍGUEZ
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TERRASSA 
GURMET

L’arribada del xef Roman Fornell a les 
cuines de l’hotel Ohla Barcelona 
també s’ha notat a la seva terrassa. 
Un racó perfecte per a l’estiu a la 
ciutat, amb unes vistes espectacu-
lars i una carta renovada amb tapes, 
amanides fresques i propostes 
desimboltes per picar i prendre 
alguna cosa des de les 12 del migdia 
fins a la una de la matinada. Els 
còctels d’autor i una apetible piscina 
de vidre fan d’aquest espai un dels 
més imprescindibles per afrontar els 
mesos de forta calor que ens 
esperen. 

HOTEL OHLA 

Proposta: Nova carta 
de temporada en una 
de les terrasses més 
apetibles del centre.  

Adreça: Via Laietana, 
49. 

Telèfon: 933 41 50 50. 

Pàgina web: 
www.ohlabarcelo-

na.com.  

Preu mitjà: 25 euros.

UN RETORN 
ESPERAT

ROSAT D’ESTIU 

Pàgina web: 
www.bodegasmu-

ga.com.  

ESSENCE

ESPAISUCRE 

Proposta: Una 
experiència al 

voltant de la cuina 
de postres 

d’Espaisucre.  

Adreça: Sant Pere 
Més Alt, 72. 

Telèfon: 932 68  
16 30. 

Pàgina web: 
http://essence-es-

paisucre.com.  

Preu mitjà: 56 euros.

Torna Espaisucre. La prestigiosa esco-
la de cuina especialitzada en postres 
i el restaurant que fa més d’una dèca-
da va revolucionar l’escena gas-
tronòmica de Barcelona i de tot el pa-
ís acaba d’estrenar Essence. Un format 
de sopar en el que l’experiència i la 
divulgació es combinen en una propos-
ta única. Cada nit se servirà un menú a 
12 únics comensals que compartiran 

taula i descobriran el 
denominat «mètode 
Espaisucre» a través 
d’una degustació de 
tres tapes salades, 
cinc postres i tres ta-

pes dolces.  I és que, per descomptat, 
les postres segueixen sent les prota-
gonistes d’aquest espai i del seu menú. 
Però no es tracta només de gaudir de 
l’alta cuina en format postres, sinó que 
–amb suport audiovisual i les expli-
cacions que acompanyen el sopar– 
descobrir nous ingredients i espècies, 
textures, sabors i les tècniques i pro-
cessos creatius d’Espaisucre. 

Cada nit se servirà un menú a 
12 únics comensals que 

compartiran taula i descobriran 
el «mètode Espaisucre»

TASTETS
TASTETS. Jordi 
Butrón i Xano 
Saguer van crear 
l’any 2000 el 
primer restaurant 
de postres del 
món. Una 
proposta única 
que aviat va fer 
d’aquest restau-
rant i escola una 
referència 
gastronòmica 
mundial. 17 anys 
després, Essence, 
the sweet 
experience, 
apropa a tots els 
públics aquesta 
manera d’enten-
dre la cuina dolça 
amb una 
experiència única.

PARADA I FONDA Per Iker Morán / La Gulateca

L’estiu és temps de rosats. En 
realitat, durant tot l’any és bona 
època per a reivindicar aquesta 
tipologia de vins que en altres països 
triomfa però que a Espanya sempre 
ha estat a l’ombra dels eterns blancs i 
negres. Des d’Haro, a La Rioja, arriba 
Flor de Muga, un rosat 100% 
garnatxa que sorprèn pel seu color 
pàl·lid i una frescor ideal per acom-
panyar a l’estiu en tota mena de plats 
o a l’aperitiu. Un vi molt especial i 
seleccionat de petites parcel·les que 
pugui ser l’excusa definitiva per a 
reconciliar-se amb els rosats. 
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Música per iniciar les vacances amb bon ritme. Co-
mença l’estiu! és el nou concert-espectacle de la can-
tant i pedagoga Dàmaris Gelabert. Es tracta d’una 
actuació fresca i plena de ritme pensada perquè tota 
la família canti i gaudeixi amb les cançons més popu-
lars d’aquesta compositora. En l’actuació es podran 
escoltar temes com Els dies de la setmana, L’abece-
dari o Anem a la piscina. Dàmaris Gelabert, a més, no 
estarà sola, sinó que l’acompanyaran l’actor David 
Cuspinera i dues de les protagonistes dels seus vi-
deoclips: Lola Call, que apareix a Qui sóc jo?, i Cateri-
na Cuspinera, protagonista del vídeo Bon dia!

ESPECTACLE DE 
DÀMARIS 

GELABERT 

Proposta: Actuació 
per a tota la família 

amb música en directe.  

On: Teatre Victòria 
(av/ del Paral·lel 67). 

Quan: Del 27 al 2 de 
juliol.  

Pàgina web: 
www.teatrevicto-

ria.com.  

Preu: A partir de 10 €.

Tarradellas. La legitimitat d’una doble presidèn-
cia és el títol de l’exposició que des d’ahir es pot vi-
sitar al vestíbul de Can Serra, seu de la Diputació 
de Barcelona. La mostra explica de quina manera i 
des de quins àmbits va construir-se la legitimitat 
del retorn de Josep Tarradellas, ara fa 40 anys, per 
posar en marxa la nova Generalitat i el llegat polí-
tic immediat que va suposar. L’exposició està for-
mada per cinc plafons que repassen la trajectòria 
política de Tarradellas des de la presidència a l’exili 
fins als referents que va tenir en aquell moment 
passant per la simbologia del moment.

EXPOSICIÓ 
SOBRE EL 

RETORN DE 
TARRADELLAS 

Proposta: Exposició 
que conmemora el 40è 
aniversari del retorn de 

Josep Tarradellas.  

On: Diputació de 
Barcelona (Rambla 

Catalunya 126).  

Quan: Del 27 de juny 
fins el 30 de novembre.

FESTIVAL GREC 
DE BARCELONA 

Proposta: Festival 
internacional de 

teatre, dansa, música i 
circ.  

On: Diferents espais 
de la ciutat. 

Quan: Juliol del 2017. 

Pàgina web: 
lameva.barcelo-

na.cat/grec. 

Preu: Entre 16 i 30 
euros. 

El Festival Grec de Barcelona 
arriba aquesta setmana a la ciu-
tat perquè, com explica el seu di-
rector, Cesc Casadesús, com a 
públic trobem respostes a les 
nostres preguntes a través de 
l’art. Obres de teatre, funcions 
de circ, concerts de música... En-
guany, en la seva edició número 
41, el festival inclou un progra-
ma amb més de 70 propostes 
dirigides a tot tipus de públics. 
Per una part, hi ha els especta-
cles que es faran al Teatre Grec 
de Montjuïc. I, per l’altra, els ac-
tes que es faran dins de la ciutat, 
en una clara aposta per compa-
nyies i artistes locals. Durant 
aquesta primera setmana,  el 
festival s’inaugura a Montjuïc 

amb un espectacle de dansa a 
càrrec de la Dresden Frankfurt 
Dance Company i del seu direc-
tor, Jacopo Godani. En la funció, 
que tindrà lloc els dies 1 i 2 de ju-
liol a les 22 h, els assistents po-
dran veure coreografies virtuo-
ses i vibrants que ofereixen als 
intèrprets constants reptes fí-
sics.  Els balladors, en aquest 
cas, interpretaran el Quartet 
de corda número 4 de Béla Bár-
tok,  una de les grans obres de 
cambra del segle XX, com tam-
bé dos fragments de l’obra Gas-
pard de la Nuit de Maurice Ra-
vel, entre d’altres. Ja el 4 i el 5 de 
juliol, a les 22 h, tindrà lloc al Grec 
l’espectacle La Fiesta, d’Israel 
Galván. Aquest bailaor compar-

tirà escenari amb vuit ballarins 
i músics que combinaran el fla-
menc amb les formes més no-
ves de la dansa contemporània. 
Sota la premissa que el flamenc 
troba tota la seva força en la di-
versitat, l’espectacle comptarà 
amb la presència de la japonesa 
Minako Seki i comptarà amb la 
veu de l’artista tunisiana Alia Se-
llami. Finalment, dijous 6 de ju-
liol, a les 22 h, actuarà la cantao-
ra Mayte Martín, una de les veus 
que més han contribuït a dotar 
el flamenc fet a Catalunya d’una 
elegància i personalitat pròpies. 
Durant el concert presentarà els 
temes de Tempo Rubato, un 
disc amb unes composicions 
pròpies que ha anat treballant 
durant els anys. Martín no ac-
tuarà sola, sinó que ho farà 
acompanyada de les cordes del 
Quartet Qvixote.

NO TAN 
PETITS

Jacopo Godani inaugura el Grec amb les 
seves coreografies vibrants
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@NEM-HI

PETITS GRANS

TINGUES 
EN COMPTE
GREC CIUTAT. El 
Festival Grec continua 
al centre de Barcelona 
amb diferents propos-
tes. És el cas de l’òpera 
infantil Brundibár (El 
borinot) de Hans Krása, 
que es representarà el 
30 de juny a les 19 h al 
Teatre Lliure. Per altra 
banda, Clara Segura 
estarà al Teatre 
Biblioteca de Catalunya 
interpretant la tragèdia 
Bodas de Sangre de 
Federico García Lorca 
fins al 28 de juliol. 

Por Xavier García 
Director del Servei Terapéutic 
del Cel Obert (93 311 69 05, celobert@cel-
obert.org) 

 

J
a ha acabat el curs, moment per 
revisar les coses que han passat 
durant aquests mesos, amb els 
nostres fills. Si durant aquest any 

hi ha hagut dificultats, tant acadèmi-
cament com de relacions amb els 
companys, o fins i tot, ens han insinuat 
la sospita que pugui desenvolupar un 
trastorn de conducta específic, com 
ara de manca d’atenció o d’hiperactivi-
tat, us convido a focalitzar la mirada en 
situacions del passat, que poden estar 
incidint en aquestes dificultats.  
Podem reparar qualsevol dificultat del 
passat, si estem atents als comporta-
ments que tinguin de nens més petits 
del que són, i si som capaços d’accep-
tar-los i valorar-los. Sovint, s’etiqueta 
com a trastorns de conducta,  l’expres-
sió de bloquejos no resolts en etapes 
anteriors. La majoria de conductes dels 
infants responen senzillament a un 
desenvolupament més pausat en àrees 
concretes, en alguns aspectes 
determinats són més petits que d’altres 
nens de la seva edat. Quan un nen 
molesta els companys, només en jugar 
o bé li costa mantenir-se quiet molta 
estona a una cadira, podem dir que té 
comportaments no adaptatius, o bé 
que té les conductes normals, d’un nen 
més petit de la seva edat. Acceptem 
aquelles conductes que pertanyerien a  
etapes ja passades,  i oblidem-nos 
d’expressions com ara: «ja ets massa 
gran per fer això». Sovint, dins d’un cos 
gran, s’amaga un nen petit, que 
necessita expressar-se i sent que no li 
està permès. Restarem especialment 
atents als moments que tenen a veure 
amb les seves necessitats bàsiques, no 
solament els hi permetrem expressar-
se com nens més petits, anirem més 
enllà, celebrarem aquestes actituds, les 
compartirem i  facilitarem que les 
pugui expressar. Haurem d’estar atents 
a aquelles situacions que repetidament 
ens porten a petits conflictes i que 
destorben en certa mesura el ritme 
quotidià. Obrirem la mirada a un nen 
petit que vol expressar-se, que 
necessita el nostre acompanyament en 
moments vitals, que vol ser vestit, que 
reviu pors antigues a l’hora d’anar a 
dormir, o bé sent la necessitat de jugar 
mentre menja i fins i tot necessita que 
li donem  a la boca. Fem-ho! Mirem 
aquestes expressions com una 
necessitat que podem cobrir ara. ●

k  
QUÈ PASSA SI... 

Mostra el nen  
petit que tots 
portem dins 
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28 DE JUNY AL 5 DE JULIOL:  AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 28 

MÚSICA  

JOAQUÍN SABINA AL SANT JORDI 

El cantautor i poeta espanyol 
Joaquín Sabina actua aquest 
dimecres al Palau Sant Jordi en la 
gira de presentació del seu darrer 
disc. Set anys després del llançament 
de Vinagre y rosas Sabina ha 
estrenat aquest any un nou àlbum, 
Lo Niego Todo, un disc produït per 
Leiva, que ha compost la majoria de 
melodies, i que compta amb algunes 
de les lletres del poeta Benjamín 
Prado. BARCELONA. Palau Sant Jordi. 
Passeig Olímpic, 5-7.  Dc. a les 22 h. Entrades 
esgotades. www.palausantjordi.cat.  

DIJOUS 29 

MÚSICA 

MÚSIQUES DEL MÓN AL RECINTE 
MODERNISTA DE SANT PAU 

Aquest dijous comença la quarta 
edició del Cicle de Concerts 
Músiques del Món, una sèrie 
d’actuacions que volen apropar al 
públic els sons de diferents parts del 
món a través d’intèrprets vinculats 
amb la ciutat de Barcelona. Els 
concerts es faran tots els dijous del 
29 de juny al 27 de juliol a les 21 h al 
Recinte Modernista de Sant Pau. El 
primer concert del cicle és el de la 
cantant i trompetista Andrea Motis. 
En ell presentarà el seu primer treball 
en solitari, Emotional Dance. 
BARCELONA. Recinte Modernista de Sant 
Pau. C/ de Sant Antoni Maria Claret, 167. Tots 
els dijous del 29 de juny al 27 de juliol a les 21 h. 
Preu: 12 €. www.santpaubarcelona.org.  

DIVENDRES 30 

TEATRE 

‘SUGAR’, EL MUSICAL  

El 2015 va rebre el Premi de la Crítica 
de Barcelona al millor musical. Sugar 
és un espectacle basat en la pel·lícula 
Con faldas y a lo loco (1959). La 
història se situa al Chicago dels anys 
30, quan dos músics de jazz són 
testimonis de la mort d’un mafiós i es 

veuen obligats a fugir de la ciutat. La 
seva única opció suposa disfressar-
se de dona i entrar a una banda 
musical únicament femenina. En 
aquesta coneixeran a Sugar i es 
dirigiran a Miami escapant dels 
mafiosos que els persegueixen. 
BARCELONA. Teatre Tívoli. C/ de Casp, 8. Del 
29 de juny al 30 de juliol. Entrades: des de 20 
€. www.sugarelmusical.com. 

DISSABTE 1 

MARXA SOLIDÀRIA  

III PEREGRINACIÓ CONTRA EL 
CÀNCER 
Aquest dissabte s’ha organitzat una 
marxa solidària per recollir fons 
contra el càncer. A les 9 del matí, des 
de l’Hospital Sant Joan de Déu es 
farà una sortida en moto que anirà 

fins al municipi de Els Torms. Allà, a 
partir de les 13.13 h, tothom qui vulgui 
es podrà arribar fins a aquest poble 
de la província de Lleida on hi haurà 
una zona d’acampada gratuïta. S’hi 
faran concerts, un dinar popular 
(amb places limitades) i teatre, entre 
altres activitats. El preu de la 
inscripció, que no és obligatòria, és 
de 15 € i inclou menjar, el passi a la 
piscina i una cervesa de benvinguda 
al pelegrí. El 75% dels beneficis seran 
per l’Institut de Recerca Biomèdica 
de Lleida i el 25% per l’Hospital Sant 
Joan de Déu. ELS TORMS (LLEIDA). Pel 
centre del municipi. Dissabte 1 de juliol a les 13 
h. Preu: 15 €. Inscripcions a www.peregrina-
cioncontraelcancer.com.  

DIUMENGE 2 

EXERCICI 

CAMINADA DEL DIA OLÍMPIC 
INTERNACIONAL 

Dins dels actes de commemoració 
dels Jocs Olímpics del 1992, aquest 
diumenge té lloc la Caminada del Dia 
Olímpic Internacional, que recorrerà 
una distància de 10,5 quilòmetres. 
Per participar només cal presentar-
se a les 9 del matí a la plaça de les 
Drassanes i recollir el full de ruta, que 
s’haurà de presentar a tots els 
controls de pas i lliurar a l’arribada. 
Només podrà participar qui disposi 
del carnet del Barnatresc. A qui no en 
tingui se li proporcionarà un a la 
sortida. BARCELONA. Sortida diumenge 2 
de juliol a les 9 h des de la plaça de les 
Drassanes (arribada al mateix lloc al cap de 
3.30 h). Activitat gratuïta. www.euro-sen-
ders.com/barnatresc/propera.htm.  

DILLUNS 3 

MÚSICA  

CONCERT D’ACID ARAB  

El duet parisenc Acid Arab visita 
aquest dilluns la Sala Apolo. En el 
concert presentaran en directe els 
temes del seu darrer disc, Musique 
de France, que es caracteritza per 
barrejar els corrents electrònics més 
moderns amb la cultura àrab. 

BARCELONA. Sala Apolo. C/ Nou de la 
Rambla, 113. Dl. 3 de juliol a les 21.30 h. Preu: de 
16 a 19 €. www.sala-apolo.com. 

DIMARTS 4 

EXPOSICIÓ  

50 ANYS DEL FESTIVAL DE SITGES 

El Festival de Cinema de Sitges fa 50 
anys i, per celebrar-ho, la Filmoteca 
de Catalunya ha organitzat una 
exposició que recull els cartells de 
totes les seves edicions. Sota el títol 
El cinema és fantàstic, la mostra 
també inclou una àmplia selecció 
d’imatges de films i artistes en què es 
pot veure com han evolucionat les 
pel·lícules de terror al llarg de tots 
aquests anys. Durant el temps que 
duri l’exposició, a més, la Filmoteca 
ha organitzat un cicle en què es 
projectaran 50 pel·lícules diferents 
que han format part de la història 
d’aquest festival. BARCELONA. Filmoteca 
de Catalunya. Plaça de Salvador Seguí, 1-9. 
Fins al 17 de setembre. Entrada gratuïta. 
www.filmoteca.cat. 

DIMECRES 5 

ART 

‘ISMAEL SMITH, LA BELLESA I ELS 
MONSTRES’ 

El Museu Nacional d’Art de Catalun-
ya (MNAC) acaba d’estrenar una 
exposició que revisa en profunditat 
l’obra d’Ismael Smith. Aquest 
escultor, gravador i dibuixant que va 
néixer el 1886 a Barcelona i va morir 
el 1972 a White Plans, Nova York, és 
considerat el principal representant 
del corrent expressionista en 
escultura. La mostra conté 400 
dibuixos, 300 gravats i un centenar 
d’escultures de l’artista que en bona 
part s’exposen per primera vegada. 
Les seves obres destaquen per 
incloure deformacions de caràcter 
grotesc, dibuixos satírics, escenes 
mig esperpèntiques i temes com 
l’ambigüitat sexual. BARCELONA. Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. Palau Nacional, 
Parc de Montjuïc, s/n. Del 23 de juny al 17 de 
setembre. Entrada: 6 €. museunacional.cat. 

FILMS. A la carpa de 
#Mediaprolive del 28 al 30 
juny a les 20.30 h projecció 
‘El botón de nácar’, ‘Spain in 
a Day’ i ‘La vida secreta de 
las palabras’. @palaurobert 

CINEMA. El 29 de juny tens 
cita al @fortpienc amb la 
projecció a la fresca a les 22 
h de ‘Sherlock Junior’ de 
B.Keaton. Amb la música de 
Jordi Sabaté. @fortpienc 

RUTA LITERÀRIA. Paraules i 
sons, un itinerari literari per 
la Barcelona dels segles XIX 
i XX al #MUHBA Vil·la Joana 
el 30/06 a les 19 h. Preu: 5 €. 
@bcncultura 

MÚSICA. Divendres a les 20 
h, concert dels 
@GrupSensesal al 
#BorndeCançons! Entrades: 
6 € anticipada i 10 € a 
taquilles. @ElBornCCM 

TEATRE. ‘Los puntos 
Cardinales’ #Culturaaprop 
Divendres, 30 de juny, a les 
20 h al Centre Cívic Navas. 
@BCN_SantAndreu 
@CcivicsBCN @NavasCC 

CONCERT MISHIMA. L’1 de 
juliol serem al @vidafestival 
de Vilanova i la Geltrú 
presentant #Araires. Can’t 
wait! @finaestampabcn 
@MishimaBCN

RECOMANAT  
A LES XARXES

oci  Cat SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ 
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS 

Han col·laborat en aquest número.  
Meritxell Bayarri, Puri Caro, Carla 
Mercader, Diana Rodríguez i Pilar 
Maurell (redacció i agenda), Isabel 
Serrano (coordinació), David Velasco 
(Director d’Art), Henar de Pedro i Marta 
de los Dolores (disseny).

@NEM-HI

TRANSPORT PÚBLIC 
CONCERT DE JOAQUÍN SABINA.. Dimecres 28 de 
juny (22 hores). Recomanació de transport: per anar 
al Palau Sant Jordi, pots agafar la línia de bus 150 (Pl. 
Espanya - Castell de Montjuïc), que es reforça. També 
s’hi pot arribar amb metro, baixant a l’estació Paral·lel 
(L2/L3) i enllaçant amb el funicular de Montjuïc. A la 
sortida del concert hi haurà un servei especial d’auto-
busos entre el recinte i la plaça d’Espanya. Els dime-

cres hi ha servei de metro fins a la mitjanit. FESTIVAL 
JARDINS DE PEDRALBES. Fins al 14 de juliol. Del 5 de 
juny al 14 de juliol se celebra el Festival Pedralbes als 
jardins del Palau Reial de Pedralbes amb un ampli pro-
grama d’actuacions. Pots arribar-hi amb: Bus: les línies 
H6, 7, 33, 60, 67, 75 (no circula dissabtes i diumenges), 
78 i 113 (no circula diumenges) t’hi porten. Metro: 
baixant a l’estació Palau Reial (L3). Més informació a la 
pàgina web www.tmb.cat.
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ACTIVITATS  

MÚSICA, COMPRES I ESPORTS DURANT EL PRIDE BARCELONA  

El Pride Barcelona compleix 10 anys i per celebrar-ho s’han organitzat 
diferents activitats que s’allargaran fins al 9 de juliol. Sense anar més 
lluny, aquest cap de setmana tindrà lloc la IX Mostra de Comerç 
Gaixample al carrer del Consell de Cent. Des de les 11 fins a les 23 h s’hi 
faran concerts i actuacions musicals i hi haurà parades de tendes i 
serveis dirigits al col·lectiu LGTBI. L’endemà diumenge es podrà gaudir de 
més de 20 experiències esportives en les mateixes instal·lacions on es 
van celebrar els mítics Jocs Olímpics del 92. Així, a l’Estadi Olímpic Lluís 
Companys, de 10 a 19 h s’hi practicaran diferents esports com el tir amb 
arc o els 100 metres llisos. BARCELONA. Gratuït. www.pridebarcelona.org. 
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