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Diuen que Barcelona té una gran oferta
cultural. A propostes culturistes us recomanem 
una tria d’aquelles activitats familiars que ens 

resulten més divertides i interessants. 

Propostes culturistes

Seguiu-nos a:

Podeu consultar la graella d’activitats diàries  
i molt més a elculturista.cat i, de manera  
bimestral i gratuïta, la revista en paper.

Si vols anunciar-te a El Culturista, 
escriu-nos a:  jaume@elculturista.cat 

EDITORIAL

Si ens parem a pensar en els elements indispensables de l’estiu, remullar-se a 
l’aigua segur que entra en el top 5 de molta gent, infants i adults. I en el pack 
de refrescar-se, segur que en el top 5 també hi entren els peus d’ànec. No ens 
equivoquem, oi? Precisament per això, en el número més estiuenc i calorós de 
l’any, no ens hem pogut estar de dedicar-lo a un complement indispensable per 
ajudar-nos a passar llargues estones en remull: les aletes o peus d’ànec. Malgrat 
que el seu nom ens evoqui extremitats per caminar o per volar, aquests elements 
ens converteixen, de fet, en un obrir i tancar d’ulls, en peixets i sirenetes capaços 
de descobrir, més a fons, el medi marí. Com ens va ensenyar fa moltes dècades 
el comandant Cousteau i la seva tripulació al mític Calypso.

Si us llanceu de cap a les pàgines de la revista, us capbussareu en refrescants 
activitats culturals, llibres que regalimen coneixements i aventures, tendències de 
sol i platja, bones idees ben animals, cinema a la fresca i sons vinguts de mars 
llunyans. En definitiva, mil propostes per passar unes vacances pandèmiques 
estranyes, sí, però gens aigualides!

Peus d’ànec

https://es-es.facebook.com/elculturista/
https://twitter.com/culturista_bcn?lang=es
https://www.instagram.com/el_culturista/?hl=es
https://open.spotify.com/playlist/0X4M4kORYVoZY38izqVvGr


Les sales del MACBA acullen fins al final de l’estiu una exposició carregada d’art 
i de ciència a parts iguals; cables i figures en moviment que semblen créixer des 
de terra. L’autor d’aquest jardí hipnòtic és l’artista grec Takis i des del museu ens 
conviden a visitar-ne l’obra que arriba de Londres.

En aquesta exposició trobareu escultures cinètiques que es mouen a ritmes dife-
rents generant paisatges metàl·lics on el moviment, la llum i el so són els protago-
nistes. Però què les fa moure? Es tracta d’un mag, un inventor o un mecànic? Les 
escultures, que omplen les parets i el terra del museu, responen a un moviment 
magnètic invisible que l’artista ens deixa intuir. Peces d’allò més experimentals que 
demanen que hi passegem amb atenció.

A més, el museu hi convida els més petits i posa les entrades a meitat de preu per 
als adults. Una proposta culturista per passar un dia d’estiu en família que no us 
deixarà indiferents!

Takis 
Per: Marta Rosell Chust
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EXPOSICIÓ / ARTS PLÀSTIQUES

MACBA
Fins al 13 de setembre

Familiar / Menors de 14 anys, entrada gratuïta. Adults, 50% de descompte.
macba.cat
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38a Setmana  
del Llibre en Català

Per: Martí Crespo

FIRA / TALLERS / LITERATURA

Moll de la Fusta
Del 9 al 13 de setembre del 2020

lasetmana.cat

En un any 2020 ben estrany, marcat per la pandèmia de coronavirus, la Setmana 
del Llibre en Català també ha experimentat alguns canvis importants. Més enllà 
d’haver d’adoptar totes les mesures higièniques i de distàncies obligatòries, la 38a 
edició s’ha escurçat, del 9 al 13 de setembre i s’ha traslladat del Pla de la Catedral 
fins al Moll de la Fusta, un espai molt més ampli per mostrar la riquesa i diversitat 
de l’edició en català. Per sobre d’aquestes modificacions importants, la Setmana 
vol continuar afavorint com sempre el contacte directe entre llibreters, editors i 
lectors i oferir totes les novetats i també llibres de fons i col·leccions de cada segell. 
I, és clar, arriba com cada any amb una àmplia proposta d’activitats de tota mena 
per a infants i adults, amb l’objectiu final d’estimular i promoure la lectura en català.

Fotografia: Miquel Coll
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En els mesos de calor,  
el més segur és que 
vulguis estar ben a prop 
del mar i de la platja. I als 
pobles costaners de les 
comarques de Barcelona 
és fàcil que puguis 
fer-ho, ja que, amb més 
de cent quilòmetres de 
litoral, d’opcions, no te’n 
faltaran... El problema  
és escollir-ne una!

Celler Oller del Mas a la DO Pla de Bages

Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny

Vitrall modernista al Museu d’Art de Cerdanyola

Càmping Roca Grossa 
a Calella

El Pedraforca

Si t’agrada gaudir del bon menjar i dels productes 
de proximitat, també t’agradarà, segur, conèixer el 
territori a través de les seves tradicions culinàries 
i els seus productors. Podràs visitar granges, 
tallers d’elaboradors, cellers... i t’interessarà saber 
que molts cellers conreen les vinyes de manera 
sostenible i produeixen begudes de qualitat 
immillorable!

Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènech 
i Montaner, Casas, Llimona, Jujol, 
Muncunill, Raspall...  
Podem resseguir la seva empremta 
des de la capital catalana fins a les 
muntanyes del Berguedà.  
Una ruta pels tresors arquitectònics 
que converteixen Catalunya en  
el país del Modernisme.

A poca distància de 
la ciutat de Barcelona 
hi ha setze espais 
naturals on pots 
relaxar-te de veritat  
en un ambient 
de calma plena. 
Muntanyes 
emblemàtiques, 
boscos d’alzines  
i pins, cims amb vistes 
al Mediterrani i valls 
tranquil·les t’estan 
esperant. Deixa’t 
sorprendre!

Als voltants de Barcelona hi ha una àmplia  
oferta de càmpings on gaudir d’unes vacances  
o d’una escapada de cap de setmana. Caravanes, 
autocaravanes, tendes o bungalous, d’opcions  
per dormir no us en faltaran! Vosaltres només  
heu d’escollir si preferiu mar o muntanya…

Un paisatge encisador  
de muntanyes espectaculars 
i un territori ric en llegendes, 
amb cims tan emblemàtics 
com el Pedraforca (2.506m).
Descobreix-lo a través  
de la vida rural, els plaers 
gastronòmics  i les activitats 
a l’aire lliure.  

Tot un món de possibilitats  
per a gaudir de l’oci, de la cultura  
i de la natura, a prop de Barcelona. 
Un territori ric i divers entre el 
Pirineu i la Mediterrània amb 
més de 100 quilòmetres de costa, 
art, patrimoni cultural i una 
gastronomia reconeguda a la qual 
no podràs resistir-te. Aquí tens 
algunes idees per fer turisme  
d’una manera ètica i sostenible.

Descobreix que  
Barcelona és molt més! 
barcelonaesmoltmes.cat

LA LLUM  
DE COSTA 
BARCELONA

LA GASTRONOMIA DE 
PAISATGES BARCELONA

A PIRINEUS 
BARCELONA

PROFUNDAMENT  
A LA NATURA

PEL MODERNISME

UNA BARCELONA  
DE CÀMPING 

VIU L’ESTIU

+ informació:
Costa Barcelona

+ informació: Paisatges Barcelona
+ informació:
Pirineus Barcelona

+ informació:
Xarxa de Parcs Naturals

+ informació:
Modernisme a les comarques de 
Barcelona

+informació:
Costa Barcelona:  
barcelonaesmoltmes.cat/costabarcelona
Paisatges Barcelona:  
barcelonaesmoltmes.cat/paisatgesbarcelona
Pirineus Barcelona:  
barcelonaesmoltmes.cat/pirineusbarcelona
Xarxa de Parcs Naturals:  
parcs.diba.cat
Càmping:  
barcelonaesmoltmes.cat/camping
Turisme rural:  
barcelonaesmoltmes.cat/turismerural
Modernisme a les comarques de Barcelona:  
barcelonaesmoltmes.cat/modernisme + informació:

Càmping a  
les comarques  
de Barcelona
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MÉS SOSTENIBLE
A PROP DE BARCELONA
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Aquest estiu trobareu la fresca al CCCB! 

Més d’una desena de creadors locals participen en el laboratori de creació per a 
joves d’entre 14 i 18 anys per (re)pensar el món d’avui.

Eh! consta de deu tallers que us proposen una bona varietat de disciplines per 
expressar-vos i deixar volar la creativitat: des de les danses urbanes, el rap i la 
serigrafia, fins al documental, el fanzín, la selfie, la dansa contemporània, les arts 
marcials, el podcast, l’autoetnografia, l’art urbà i el videomapping.

Eh!  
Tallers per a joves 

Per: Clara Drudis
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EDUCACIÓ / TALLERS

CCCB
Agost i setembre / Joves de 14 a 18 anys / 30 € per taller

cccb.org
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Els tallers dels mesos d’agost i setembre són:
• Calidoscopi de dirs.  

Taller de fanzins experimental amb Laboratorio Móvil (3-7 d’agost).
• Estampa’t!  

Taller de serigrafia amb la Modesta i el Sindicat Popular de Venedors Ambu-
lants de Barcelona (10-14 d’agost).

• Kune.  
Taller de dansa contemporània i arts marcials amb Kernel Dance Theatre 
(17-21 d’agost).

• Escriu Baybayin.  
Taller sobre identitat pinay i art urbà amb Catàrsia (24-28 d’agost).

• Oïda i cor. Dispositius d’escolta.  
Taller de podcasting amb Radio Africa i la Xarxa de Ràdios Comunitàries de 
Barcelona (del 31 d’agost al 4 de setembre).

• La ciutat visualitzada.  
Taller de dibuix amb codi i videomapping amb Alba G. Corral (7-10 de setem-
bre). Aquest taller és gratuït.

A través d’aquestes disciplines reflexionareu sobre la col·lectivitat, la identitat, el 
gènere, la propagació d’idees, el coneixement del propi cos, la comunitat i l’alteritat 
mentre us endinseu en unes tècniques d’expressió creativa que us deixaran flipats.
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CaixaForum Barcelona
Dimarts i dissabtes, de 17 a 20 h / Diumenges, d’11 a 14 h

Fins al 30 d’agost
De 5 a 12 anys / Gratuït / Places limitades / 45 min

caixaforum.es
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Alguna aspirant a arquitecta a la sala per transformar l’skyline de Barcelona i cons-
truir l’edifici més alt i singular de la ciutat? Si tens entre 5 i 12 anys, aquesta és la teva 
oportunitat i t’expliquem com fer-ho!

Les tardes dels dimarts i dels dissabtes, i els matins dels diumenges a CaixaForum 
Barcelona pots col·laborar per ‘aixecar’ col·lectivament torres en un taller de disseny i 
construcció de gratacels, els edificis més alts del planeta. Alguns d’aquests edificis ja 
formen part de l’skyline de la nostra ciutat, al costat de monuments com la Sagrada 
Família i la Torre Glòries. Ara, com hauria de ser un gratacel que superés en alçada 
aquestes construccions? Quina forma hauria de tenir perquè fos el més original i 
espectacular? De quin color te l’imagines?

Aquí és on entra la vostra inventiva. Tot un desafiament per a petits i grans a partir de 
diferents peces encunyades que us ajudaran a tocar el cel!

Torres que graten el cel 
Per: Vanessa Pérez

TALLER / ART I CREACIÓ

Proposta culturista / 04

Pintar, dibuixar, observar i jugar. 
Aquesta és la proposta de la visita 
familiar al Recinte Modernista, que 
us permetrà gaudir i descobrir la 
història de l’antic Hospital de Sant 
Pau com mai havíeu imaginat!  

Els infants reben una motxilla  
amb un llibret explicatiu de la visita, 
un plànol del conjunt monumental, 
uns binocles i llapis de colors.  
I a partir d’aquí, atents a les 
indicacions per seguir les activitats 
plantejades i esdevenir veritables 
experts en patrimoni! 

A partir de 7 anys
Entrada:
Adults: 15 € 
(-30% dte. fins al 30 de setembre)
Menors de 12 anys: gratuïta
kit d’activitats: 5 €

Patrimoni

Visita  
familiar  
al Recinte  
Modernista  
de Sant Pau

www.santpau.barcelona

ESPECIAL 

Escapades

http://www.caixaforum.es
http://www.santpau.barcelona


CEM La Mar Bella
Del 30 de juliol al 23 d’agost

Quan es pon el sol / Gratuït / Capacitat limitada / Reserva prèvia
cinemalliure.com
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Malgrat les circumstàncies especials d’enguany, amb l’arribada de l’estiu tornem a 
poder gaudir d’un ventall de propostes de cinema a la fresca que tant poden alegrar 
un vespre calorós d’agost. Una d’aquestes és la mostra de Cinema lliure a la platja, 
que arriba a la novena edició. Té lloc del 30 de juliol al 23 d’agost i, com cada any, ens 
ofereix una pel·lícula destinada especialment a la canalla més menuda. En aquesta 
ocasió, a les diverses localitats on es portarà a terme el cicle es projectarà La famo-
sa invasió dels óssos a Sicília, una delicada animació franco-italiana que adapta el 
conte homònim de Dino Buzzati. Des d’una història d’aventures i un dibuix lleuger 
i refrescant, la pel·lícula s’atreveix, a més, a fer reflexionar sobre qüestions com el 
colonialisme i l’apropiació cultural. 

Però les bones notícies no s’acaben aquí. Apunteu: Mago Producción, que organitza 
la mostra, ha anunciat que Cinema lliure a la platja ara també es pot trobar a Filmin. 
La plataforma de cinema en streaming ha estrenat una col·lecció amb les pel·lícules 
que s’hi van veure en edicions anteriors, com la joia també d’animació El sostre del 
món, de Rémi Chayé.

Cinema lliure a la platja
Per: Andreu Gabriel

CINEMA
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Places de pàrquing públiques reconvertides en espais verds d’oci ciutadà. No està 
gens malament aquest canvi, oi? Doncs per a alegria de molts existeix, i és el 
Park(ing) Day, un esdeveniment anual que té lloc en unes quantes ciutats del món 
–entre les quals Barcelona– i en què entitats, col·lectius i ciutadans reivindiquen un 
model de ciutat centrat en les persones i el medi. Reserveu-vos la data i marqueu-
la al calendari, perquè aquest 2020 és el 18 de setembre.

La iniciativa pretén conscienciar la ciutadania sobre la quantitat d’espai públic que 
ocupen els vehicles aturats i la diversitat d’activitats que s’hi podria fer: tallers infan-
tils, jocs, espais de lectura, propostes musicals, jardins, narració de contes, exposi-
cions, etc. En aquesta edició, hi participen 61 entitats amb instal·lacions i propostes 
que ocuparan 112 places d’aparcament escampades per tot Barcelona. 

I és que avui, més que mai, cal reivindicar la necessitat d’incrementar els espais 
verds i de joc a la ciutat, i també reduir la contaminació i les emissions generades 
pels cotxes. Petites grans accions que ens encaminen cap a l’ideal d’una ciutat 
més sostenible.

Park(ing) Day 
Per: Vanessa Pérez

15

TALLERS / MEDI AMBIENT

Uns quants espais de la ciutat
18 de setembre / Per a tota la família / Consulteu-ne la programació

parkingdaybcn.org
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EMPRENDRE  
UN VIATGE FASCINANT, 
NAVEGAR EN EL TEMPS, 
DESCOBRIR HISTÒRIES  
I MONUMENTS 
INCREÏBLES!

patrimoni.gencat.cat/ca/ 
laculturaacasa/families-i-educacio

A CASA

TALLER 

Passeja’t amb les visites virtuals i recorre monuments, jaciments, museus i arxius de tot Catalunya;  
escolta el que els tresors dels museus et volen explicar, escull la millor lectura o xafardeja les  
Històries de Patrimoni i aprèn-ho tot sobre els secrets que amaga el nostre patrimoni des de casa;  
tot i que alguns museus i monuments ja han iniciat la reobertura!  
#patrimonicultural

Segueix-nos a:
Aquí trobaràs un recull d’aquestes i moltes 
altres iniciatives per apropar-te el patrimoni 
cultural des de casa: 
patrimoni.gencat.cat/laculturaacasa

El 2 de juny, el Museu Arqueològic d’Empúries 
obre de nou les seves portes al públic i per 
celebrar-ho us proposem una activitat ben fàcil  
i divertida relacionada amb el món grecoromà.

La mitologia grega i romana està plena d’herois, 
déus i deesses, però no podem oblidar que es van 
enfrontar a nombrosos animals i éssers fantàstics, 
la majoria terribles i perillosos. Voleu crear el 
vostre animal fantàstic i mitològic? Pot ser bo, 
o dolent, pot ser una barreja de diversos animals, 
pot tenir urpes, ales, banyes o escates verinoses. 
A més us podeu inventar els seus poders, on viu i 
sobretot com es diu!! Som-hi!

el patrimoni
A CASA

Crea  
el teu 
animal 
mitològic

patrimoni.gencat.cat/ca/
laculturaacasa/families-i-educacio
patrimoni.gencat.cat/ca/
laculturaacasa/families-i-educacio
http://www.patrimoni.gencat.cat/laculturaacasa
https://twitter.com/patrimonigencat
https://www.youtube.com/user/patrimonigencat
https://www.instagram.com/patrimonigencat/
https://www.pinterest.com/patrimonigencat/
https://www.facebook.com/patrimoni.gencat.cat


Amb la música 
podem imaginar 
i expressar 
tot allò que 
vulguem! 

Des del Liceu volem seguir apropant l´òpera,  
la música i la cultura a tots els infants, per això us 
oferim alguns dels èxits de les darreres temporades 
perquè els compartiu en família! Al nostre canal de 
Youtube hi podeu trobar: La petita flauta màgica,  
La ventafocs, El jove barber de Sevilla i Somiant  
el carnaval dels animals.

A CASA

música

Seguiu totes les novetats a les xarxes 
socials del Gran Teatre del Liceu: 
 

Si voleu compartir els vostres 
vídeos amb nosaltres, podeu fer-
ho amb l’etiqueta #PetitLiceu

Us proposem descobrir La petita flauta màgica, 
que la temporada 20/21 celebrarà els 20 anys 
a la nostra cartellera! Una adaptació de l’òpera 
de Mozart Die Zauberflöte feta per Joan Font 
(Comediants) i recomanada a partir dels 6 anys. 
Us atreviu a fer-ne la vostra versió?

Aquesta òpera ens permet entrar en un món 
d’aventures, palaus amb princeses presoneres i 
personatges malvats. Amb una flauta màgica i amb 
unes campanetes, el príncep Tamino i l’ocellaire 
Papageno aconsegueixen coses extraordinàries. 

Proveu de fer música amb instruments o altres 
objectes que tingueu a casa o que pugueu 
construir i mireu d’explicar la història de La petita 
flauta màgica amb els vostres sons.

Com seria una música que expliqués la por  
que té en Tamino quan li apareix una serp 
monstruosa? I una música trista per quan en 
Tamino no troba la seva estimada? I una música 
que expliqui com està d’enfadada la Reina  
de la Nit?  I… Ara els músics sou vosaltres!

música

Endavant,  
músics!

liceubarcelona.cat
liceubarcelona.cat/el-petit-liceu

Trobareu l’òpera a:  
youtube.com/
LiceuOperaBarcelona

https://twitter.com/Liceu_cat/
https://www.facebook.com/liceu
https://www.youtube.com/user/LiceuOperaBarcelona
https://www.instagram.com/liceu_opera_barcelona/
https://open.spotify.com/user/liceu_opera_barcelona/
https://www.liceubarcelona.cat/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/el-petit-liceu
https://www.youtube.com/LiceuOperaBarcelona/playlists
https://www.youtube.com/LiceuOperaBarcelona/playlists
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La Pedrera
Per a tots els públics

De dilluns a diumenge, entre les 9.30 i les 15 h
Consulteu-ne preus

lapedrera.com

20

Tant per als qui no han entrat mai a la Pedrera (és possible?!) com per als qui hi vul-
guin tornar i viure-la encara amb més intensitat, des de fa poc les visites essencials al 
singular edifici d’Antoni Gaudí del passeig de Gràcia es poden complementar i com-
pletar amb Trencadís Experience, una activitat pensada per a tots els públics amb 
la qual ens acostarem a les innovadores tècniques de l’arquitecte, especialment en 
els detalls més coloristes i trencadors. En format taller, elaborarem una composició 
mitjançant la tècnica del trencadís, després d’haver-nos inspirat en les formes i els 
colors del meravellós edifici modernista que ens acull. Una manera d’endur-nos un 
magnífic record –ben material– de la visita!

Trencadís Experience

Per: Martí Crespo

ART / TALLERS

MINISTERIO 
DE CULTURA
Y DEPORTE

Amb el suport de:Organitza: Comissió organitzadora:

Soci tecnològic: Entitats col·laboradores:

La Setmana
del Llibre en Català  
Moll de la Fusta
Barcelona

lasetmana.cat

38a edició

Del 9 al 13
de setembre

http://www.lapedrera.com
http://www.lasetmana.cat
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Museu de Ciències Naturals
Cada diumenge, del 30 de juny al 10 de setembre

A partir de 6 anys
museuciencies.cat
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Fins al 29 de novembre tenim l’oportunitat de veure al Museu de Ciències Naturals 
l’exposició temporal Micos. Una història de primats, que a través de seixanta es-
pectaculars espècimens naturalitzats i una gran quantitat d’interactius, pel·lícules, 
models i fotografies ens descobreix d’una manera immersiva i multisensorial el nos-
tre parentiu amb la resta de primats. Cal dir que al voltant de l’exposició ha nascut i 
crescut un arbre ple de llibres i àlbums il·lustrats amb els quals es desenvolupa un 
interessant taller familiar per endinsar-nos en el fantàstic món dels micos, les mones 
i els primats. Hi descobrirem com viuen, què els agrada fer, com es comuniquen… i 
acabarem creant una pàgina d’una nova història col·lectiva a partir de la imaginació 
i la manipulació de materials.

L’arbre dels micos.  
Un munt de mones i les seves històries 

CIÈNCIA / TALLER / EXPOSICIÓ / LLIBRES
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Aquest estiu tornen les CosmoNits, les nits de cinema de ciència i ficció a l’aire 
lliure, a la plaça de la Ciència, a CosmoCaixa. Una sisena edició que es presenta 
amb més sessions programades que mai, amb nou films per a totes les edats i 
amb un rerefons ben concret: la manipulació del cervell, la relació entre el cos i la 
tecnologia, la transformació del cos, els cíborgs i les realitats múltiples.

El cicle, que ha començat al juliol, inclou per al mes d’agost pel·lícules en versió 
original subtitulada com El viaje de Chihiro (4 i 6 d’agost), Blade Runner 2049 (11 i 
13 d’agost), Jurassic Park (18 i 20 d’agost) i Donnie Darko (25 i 27 d’agost).

Per completar l’experiència, l’entrada a les CosmoNits també permet l’accés al 
museu i a l’exposició temporal.

Així doncs, marqueu-vos al calendari els dimarts i dijous del mes d’agost i reserveu 
la vostra gandula per gaudir del cinema i la ciència sota les estrelles!

CosmoNits
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CINEMA

CosmoCaixa
Del 2 de juliol al 27 d’agost a les 22 h

Familiar / 6 € (50% de descompte per a clients de CaixaBank)
cosmocaixa.es

/ 09

Per: Martí Crespo

Per: Vanessa Pérez

http://www.museuciencies.cat
http://www.cosmocaixa.es
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Centre Cívic Sarrià
15 i 22 de setembre de 18 a 19 h

Famílies amb infants de fins a 6 anys / Activitat gratuïta 
Capacitat limitada / Inscripció prèvia
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Sí, culturistes. Aquells que després de vacances trobeu a faltar l’aire lliure i compartir 
una bona estona en família, no patiu perquè els dimarts de la segona quinzena de 
setembre els més menuts podran continuar gaudint de petites propostes a l’ombra 
del parc de Santa Amèlia.

Tallers de dibuix, pintura, estampació, murals, fang i més propostes per passar una 
estona amena en família al Centre Cívic Sarrià, de la mà de l’Espai Infantil El Parc. 
De fet, la Petita Proposta ha esdevingut marca de la casa i es distingeix per l’oferta 
d’activitats amb diferents materials ben pensades i perfectament conduïdes, de 
caràcter obert i adaptable a diferents grups i edats; per això els nadons i germans 
grans hi són benvinguts.

Si us hi acosteu, a banda de passar-hi una bona estona, constatareu que això de 
petites fa poca justícia! 

La petita proposta
ARTS PLÀSTIQUES / TALLER 

Cada dia es publiquen més de 35 llibres
per a nens, es miren més de 50 sèries infantils

i s’escolten 200 cançons de bressol.
Si ets dels que es perd en un mar de possibilitats, 

dona un cop d’ull al que ve a continuació. 

A la selecció culturista us recomanem
els llibres, les pel·lícules, els discos, etc.,

que considerem imprescindibles
o aquells que ens resulten més atractius. 

Selecció culturista

Per: Vanessa Pérez



Arriba el tercer lliurament de la sèrie de Narval i Medu! Si els coneixeu, ja deveu 
saber que un narval és un unicorn marí i el que surt en aquest llibre és un narval 
feliç. Fins ara feia un equip indestructible amb la Medu, una medusa assenyada. 
Les seves grans passions són els gofres, les festes i les aventures. Però, com reac-
cionen quan arriba un tercer en discòrdia? Què passa quan apareix la Lludri, que a 
més de ser una llúdriga és una aventurera, i això fascina en Narval? Com resoldran 
la situació? Com gestionaran la gelosia? És possible ampliar la parella invencible? 
Hi haurà lloc per a tothom? Tot això, i més, ho trobareu en aquest volum!

Un llibre perfecte per a primeres lectures tant pel seu format, lletra de pal i estructu-
ra de còmic, com pel seu contingut, que explora algunes de les grans passions de 
les criatures: els animals, el mar i les aventures. 

Com diu a la portada un dels personatges secundaris de la història, el senyor cranc, 
és “un llibre ideal per endur-se a la platja”. A la platja o al sofà, llegit o explicat, aquest 
llibre és una bona elecció per a les estones de lleure (que són moltes) de l’estiu! 

Narval i Lludri
Ben Clanton

Editorial Juventud 

Per: Marta Grau
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Voleu viatjar ben lluny aquest estiu? Amb aquest llibre fareu la volta al món viatjant 
pel principal pulmó de la Terra, els oceans. Agafeu els peus d’ànec i l’escafandre, 
si cal, i prepareu-vos per conèixer les criatures més increïbles que habiten els cinc 
oceans del nostre planeta.

No us deixeu impressionar per la quantitat d’informació. Un cop hi entreu, no pa-
rareu de llegir i d’aprendre coses. A més de les il·lustracions precises i impressio-
nants, el llibre inclou mapes, descripcions generoses, un joc de buscar i trobar i un 
índex temàtic. Un llibre necessari per entendre la importància de cuidar el planeta 
i els oceans.

Després dels atles dedicats als dinosaures i els animals, aquest és el tercer tí-
tol de la col·lecció, en què han treballat plegades l’escriptora Emily Hawkins i la 
il·lustradora Lucy Letherland, un tàndem que s’ha esforçat a sintetitzar informació 
rigorosa en uns llibres del tot il·lustrats.

Atles d’aventures oceans
Emily Hawkins

Il·lustracions: Lucy Letherland
Flamboyant

Per: Luz Verdaguer
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L’ésser humà des de temps immemorials s’ha capbussat en el mar, per pescar, per 
plaer, per sobreviure... Però a mitjan segle passat, a França, un grup de pioners, 
encapçalat per Jacques Cousteau, va desenvolupar ginys i dispositius que van per-
metre començar a explorar els oceans com mai abans s’havia fet. Bombones d’aire 
comprimit, ulleres de busseig (les primeres van ser a partir d’unes d’aviador!), tubs 
respiradors i, sí, també aletes o peus d’ànec.

Els llibres poden ser portes a mons desconeguts. Amb Cousteau. El descobridor dels 
mars us podreu submergir en el de les primeres albors del submarinisme, tal com el 
coneixem avui, però també en les de l’activisme per preservar l’entorn natural.

Inventor, explorador, cineasta... Cousteau va posar tots els seus coneixements i 
tota la seva passió al servei de la ciència i de la preservació dels oceans. Con-
vençut que només es pot estimar el que es coneix, va captar la bellesa del món 
submarí i la va mostrar al món. Si podeu, doneu una ullada als seus primers films, 
curioses gravacions en blanc i negre, però sobretot no deixeu de cercar l’oscaritzat 
llargmetratge, ja en color, El món del silenci, on podreu comprovar que el neoprè 
encara no sabien què era, però l’elegància sí.

Cousteau.  
El descobridor dels mars
Philippe Zwick Eby - Chaaya Prabhat

Vegueta Ediciones

Per: Gemma Esteban
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Jo soc d’aquelles que m’espanto fàcilment. Per qualsevol cosa. I no m’agraden 
les pel·lícules de por. Gens! Però sí que m’agraden les sorpreses, el misteri en 
petites dosis i l’emoció de la descoberta. Per això m’encanta aquest llibre de 
l’editorial Combel.

Si us submergiu en el text de la Mar Benegas i les fantàstiques il·lustracions de 
Lalalimola, hi trobareu de tot! Frases rimades, onomatopeies i un joc de descoberta 
en què els animals són els protagonistes. Qui hi ha nedant dins el riu Nil? Se sent 
un soroll dins el bagul? Què deu ser? Per a petites i petits a partir de 3 anys, té un 
format de tapa dura perquè el puguin manipular fàcilment i un joc de solapes en 
què hauran d’endevinar qui o què hi ha al darrere.

Un llibre que explica que les aparences enganyen i que res no és el que sembla. 
De por, no en passareu, però alguna sorpresa us n’emportareu!

I aquí dins, qui hi ha?
Mar Benegas

Il·lustracions Lalalimola
Combel Editorial

Per: Laura Bernis

31

LLIBRE

menuts

http://www.revistanamaka.com


Una petita guia i diari 
per acompanyar-vos  
en la vostra  
descoberta cultural

PASSAPORT 
CULTURAL

passaportcultural.com

Saps que amb el Passaport Cultural 
pots gaudir d’avantatges exclusius?

1
COMPRA’L

2
REGISTRA’T

3
GAUDEIX-LO

T’expliquem com fer-ho en 3 passos:

Tots els usuaris del Passaport Cultural  
podeu gaudir d’avantatges exclusius. 

Els equipaments culturals se sumen a la nostra proposta  
oferint-vos descomptes, invitacions  

i un munt d’experiències singulars per a vosaltres.

Vestit de bany, ulleres, peus d’ànec… i xof! A l’estiu, amb ben poc en tenim més que 
suficient per capbussar-nos a l’aigua i retrobar-nos amb una part de la fauna que no 
solem veure la resta de l’any: els peixos! Un món ple de colors i de sorpreses que 
també ens pot continuar fascinant fora de l’aigua, amb llibres com ara Peixos pertot 
arreu, signat per la reconeguda il·lustradora Britta Teckentrup. Si ens hi submergim, 
descobrirem amb els seus exquisits dibuixos i les seves concises explicacions un 
nombre immens de detalls i secrets de peixos grossos i petits, de superfície o abis-
sals, comuns a les nostres costes o de ben exòtics. Cada pàgina ens endinsa en 
les curiositats de la vida sota l’aigua, en les característiques dels animalons que hi 
habiten i en els recursos, ben sovint increïbles, que tenen alguns per sobreviure en 
les profunditats oceàniques. Tres, dos, un… obrim el llibre i sota l’aigua!

Peixos pertot arreu
Britta Teckentrup

Andana Editorial 

Per: Martí Crespo
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Poquíssims personatges amb qui fer tabola sota l’aigua com la clica de Bob Espon-
ja. I si cal posar-hi música, ells també ens la duen. A banda de la que guarneix la 
sèrie de televisió, la primera de les pel·lícules que se n’ha fet té una banda sonora 
tan llampant com el seu protagonista. Un grapat de tonades que formen un diverti-
mento sovint accelerat que convoca alguns grans noms com els més que escaients 
The Flaming Lips i Wilco, amb una cançó que no és de les més conegudes del seu 
catàleg, però que duu eixelebrament tant a fans de la banda com del personatge. 
També serveix per descobrir bandes com Electrocute, rocanrol sintetitzat ben mar-
xós, i per recordar que Motörhead van ser capaços d’adaptar per a l’ocasió el seu 
You Better Run i transformar-lo en You Better Swim. Ah, i deixa clar que outsiders 
emblemàtics com Ween són capaços de robar el protagonisme a noms més cèle-
bres gràcies a bajanadetes encantadores com el seu Ocean Man.

“The SpongeBob  
SquarePants Movie”

Music From the Movie
Sire Records, 2004

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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Servidor encara fa poc l’ha sentida tocar amb la guitarra en una rotllana en una 
plaça de Gràcia. Where is my mind va ser una de les tonades fetitxe per a molts 
adolescents i joves dels darrers lustres del segle xx. El que potser no és tan co-
neguda és la història que la va motivar i que justifica plenament que aparegui en 
aquest número de la revista. Anys després de la seva publicació, Frank Black, veu i 
compositor principal dels Pixies, va explicar en una entrevista com li havia vingut la 
idea i el cert és que és tal com apunta la segona estrofa. Ben poca ficció, ben poca 
al·legoria: estava capbussant-se al Carib, a Puerto Rico, amb els peus d’ànec, el 
tub, les ulleres i tota la pesca, quan li va cridar l’atenció un peix molt petit que el 
perseguia. Com aquest encontre subaquàtic va acabar prenent forma d’una cançó 
tan influent ja és un misteri, fruit de la sensibilitat i creativitat sovint surrealistes de 
Frank Black, però el cas és que el començament de tot plegat cal situar-lo allà sota 
l’aigua, entre roques de formes capritxoses i anemones. 

“Where is My Mind?”
De l’àlbum “Surfer Rosa” de Pixies

4AD, 1988

Per: Borja Barbesà

MÚSICA



Molt abans que vosaltres 
naixéssiu van existir obres 
audiovisuals espectaculars 
que van fer dels vostres  
progenitors millors  
persones. No sentiu  
curiositat per aquells  
programes, pel·lícules  
i sèries?

Les lliçons
del Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar
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The life aquatic
2004
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No tothom pot riure’s del comandant 
Jacques Cousteau, la persona que 
es va inventar les bases de la recer-
ca oceanogràfica tal com la coneixem 
avui i que, de passada, va ajudar a 
consolidar un gènere televisiu, el dels 
documentals naturalistes. T’has de dir 
com a mínim Wes Anderson, de fet, 
per atrevir-te a parodiar el mític capità 
del Calypso. I això és el que va fer, ni 
més ni menys, l’autor de dues perles 
de l’animació en stop motion com Isla 
de perros (2018) i Fantástico Sr. Fox 
(2009) amb The life aquatic with Steve 
Zissou, un film estrenat el 2004 amb 
tot de cares més que conegudes en el 
repartiment: Bill Murray, Cate Blanc-
hett, Anjelica Huston, Willem Dafoe… 
Tot i que el film no va gaudir de l’aplau-

diment general del públic –qui sap 
si per l’atreviment de fer broma amb 
l’oceanògraf francès–, més enllà del to 
familiar i l’argument aventurer la cinta 
amaga picades d’ullet interessants per 
als adults més melòmans de la sala o 
del sofà: des de la boutade protago-
nitzada pel cantant brasiler Seu Jorge, 
que es passa tota l’estona cantant 
amb la guitarra els grans clàssics de 
David Bowie traduïts al portuguès, 
fins al nom del vaixell oceanogràfic de 
Steve Zissou, Belafonte, una referèn-
cia directa al cantant Harry Belafonte, 
clau en la popularització de la músi-
ca… Calypso.
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Amb el pas dels anys, les normalitats 
d’abans no tenen res a veure amb les 
actuals. I no, no parlem precisament 
de la nova normalitat imposada per 
la pandèmia de coronavirus actual, 
sinó de pràctiques que dècades enre-
re eren ben habituals i que ara ens 
semblen ben llunyanes de la realitat 
i, fins i tot, amb possibles implicaci-
ons penals. Què me’n dieu, sinó, de 
l’explotació que va patir a Hollywood 
durant anys i panys l’orca Keiko, més 
coneguda al cinema com a Willy? En 
aquest mateix sac es pot incloure 
el dofí Flipper, proptagonista d’una 
popularíssima sèrie nord-america-
na del mateix nom que es va rodar 
entre 1964 i 1966 i que va entrar a 
milions de llars de tot el món gràcies 

a les mil i una habilitats que demost-
rava a la petita pantalla. Però rere les 
càmeres, les coses eren d’una altra 
manera. Ric O’Barry, l’entrenador en 
cap de la mitja dotzena de dofins que 
feien el paper de Flipper a la sèrie, es 
va acabar convertint amb els anys en 
un aferrissat activista contra els del-
finaris i la captivitat dels animals i en 
el protagonista central de l’oscaritzat 
documental The Cove (2009), una 
duríssima denúncia de les matances 
encobertes de dofins al Japó.

Flipper
1964



Ets dels qui els fa mandra entrar a un museu? 
I si et diguessin que darrere de cada peça s’hi 
amaguen històries, misteris i anècdotes curio-

ses? Només necessites la clau per descobrir-les. 
Obre bé els ulls que estàs a punt de viure  

una experiència inspiradora!

Mans a l’obra!

Per:  
Marta Ardite

http://www.cinemestexas.cat


La sireneta 
Edvard Eriksen

1913

Una escultura de conte 
El mar, i la nostra relació amb ell, ha estat sempre un tema inspirador per als 
artistes. En aquest cas es tracta d’una petita escultura de bronze que representa 
una sirena asseguda en una roca amb mirada malenconiosa i que s’ha convertit 
en el símbol de la ciutat de Copenhaguen. Perquè no es tracta d’una sirena 
qualsevol, sinó del personatge principal del famós conte de l’escriptor i poeta 
danès Hans Christian Andersen!
L’escultor Edvard Eriksen va voler representar un dels moments més dramàtics 
de la història: la transformació de la sirena en persona humana, mostrant les 
cames sota la cua de peix que perdrà per sempre.
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Escultura 
viatgera

Va ser portada 
a Xangai per 

representar 
Dinamarca en  
una exposició!

Una cara coneguda
L’escultor va prendre com a model la  
ballarina Ellen Price, una gran estrella  
del Ballet Reial Danès, però el cos és  
el de la seva dona. Per què deu ser…?

Versió masculina 
Per compensar la seva soledat,  
li han “creat” una parella: una 
escultura masculina en una ciutat 
veïna que, com ella, contempla  
el mar des d’una roca.

Víctima del vandalisme 
L’escultura ha estat atacada 
unes quantes vegades. Sort 
que se’n conserven els motlles 
originals per reconstruir-la!
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Mans  
a l’obra! 

Sabies que...?
L’escultura va ser un 
encàrrec del fill del 

fundador de la cerveseria 
Carlsberg després de 

veure ballar Ellen Price a 
l’espectacle de dansa  

La sireneta?



S’ha acabat esperar hores i hores 
amb la canya tirada sense poder 
moure’s gaire ni fer soroll. Nobodi-
noz ens presenta una manera més 
fàcil de pescar. Consisteix en una 
bossa de mà amb forma de peix on 
podem trobar nou peixos de fusta 
i dues canyes per poder pescar 
acompanyats.

Nobodinoz  
Wooden Fishing 

Game
nobodinoz.com
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Joguines
Per:  

Ginesta Llorca

01

Els romàntics se’ls imaginaran ne-
dant tranquil·lament en estanys, 
donant-los un trosset de pa perquè 
s’acostin i poder veure’ls els peus 
tan característics. Els amants de la 
gastronomia, en canvi, se’ls ima-
ginaran en granges a punt de con-
vertir-se en foie. Nosaltres estem de 
sort, perquè en podem gaudir i fer-lo 
avançar a casa amb la joguina de 
fusta de Mallard. 

Wooden  
Walking Duck

cargocollective.com/ 
ellemcgee/Chippewaddlers

03
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Sabem que és estiu perquè quan 
comença a fer calor tothom (excep-
tuant-ne tres o quatre intolerants a 
la sorra i la sal) agafa la tovallola i 
baixa cap a la platja. Hi ha qui hi va 
a prendre el sol i a participar en la 
cursa mundial per la morenor. Uns 
altres aprofiten l’avinentesa per des-
cobrir un hàbitat sovint poc conegut: 
el mar. Agafeu les ulleres, els peus 
d’ànec, el tub i... exploreu-lo!

Snorkeling

cressi.es

02

https://www.nobodinoz.com/es/juego-de-pesca-de-madera.html
https://www.etsy.com/es/listing/260831953/wooden-walking-duck-mallard-duck-toy?ref=shop_home_active_2&crt=1
https://www.etsy.com/es/listing/260831953/wooden-walking-duck-mallard-duck-toy?ref=shop_home_active_2&crt=1
https://www.cressi.es/id/snorkeling_kit_palau-junior


http://canalsalut.gencat.cat


Si ets dels que els agrada que els teus fills portin 
bodis amb bigotis, els has comprat unes ulleres 

de fusta de mida reduïda, els adorms amb 
Radiohead o els has obert un compte 

a Instagram, no et perdis aquesta secció. 

A És tendència trobareu els gadgets
més originals, moderns i pràctics del mercat. 

És tendència

https://www.cines-verdi.com/


Tenir una filla que ja no és un nadó, però a qui encara pots vestir com si sortís de 
la portada de Milk, a vegades és una meravella. Passa poc, però quan passa… 
oh, quina sensació d’haver triomfat com a mare del segle XXI!

Per a la meva petita que no s’ha de cremar els peuets amb la sorra calenta ni 
agafar mania a les pedretes de la vorera, hi pot haver res més bonic i pràctic 
que aquestes sandàlies de goma de colors me-ra-ve-llo-sos??? Que sí, que les 
cangrejeras de tota la vida molen molt en color carn i tal, però… heu vist aquests 
colors polsosos que vos robaran el cor sense remei? 

La meva flaca pel disseny danès continua ben viva i la marca Liewood té multitud 
de productes que vos faran xisclar de plaer (la roba de llit, la voldria per al nostre 
de matrimoni!). Aquest 2020 han presentat les sandàlies en les seves tonalitats 
marca de la casa i vos puc assegurar que, si hi hagués un 37, les de color rosa 
fosc serien meves! 

liewood.com
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1. 

Aquest estiu  
que-no-és-com-els-altres-estius  

m’està tocant deixar-me endur pel flow  
del moment, ben amanit de coronavirus,  
mascaretes i termòmetres supersònics.  

Aquest és l’air du temps que mos ha capgirat 
conviccions i certeses i que m’ha trastocat  

fins i tot a jo, vampírica mare de família  
(per allò de no suportar el sol), fins al punt  

d’haver carregat la furgoneta amb tota  
la paramenta de platja i cap a la mar falta gent.  

I amb un somriure.  
Si mos hem capgirat tots, jo no seré menys! 

He anat a la platja amb els nins  
i he sobreviscut!  

Això sí: ben fornits d’estris bonics  
i a l’última, no fos cas que perdéssim l’estil  

per quatre granets de sorra mal situats. 

Per: Pema Maymó
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https://www.liewood.com/collections/sandals


No és la primera vegada que la mar-
ca barcelonesa Don Fisher apareix en 
aquesta secció. Els seus Bonitos de 
tota mida i utilitat em fascinen i només 
faltava descobrir que ara tenen una 
senzilla (però estel·lar) línia de roba 
i complements per als més petits de 
la casa. Si en teniu un de menys d’un 
any, no perdeu de vista aquest culotte 
ideal per a les vacances! Hi pot haver 
res més polit i encertat que uns calço-
nets ben dissenyats, de qualitat i amb 
il·lustracions de peixets? 
Unisex, en colors i 100% de cotó, és 
la peça de roba que fa falta en qualse-
vol armari de nadó per evitar allò tan 
poc estètic de dur el bolquer a la vista. 
Ensenyem-los a ser curosos des del 
minut u! No es pot anar per la vida 
sense calçotets o calcetes! 

don-fisher.com
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2. 3.
Per rematar aquesta secció amb 
una gran notícia, vos present la 
tovallola més ràpida, més lleugera 
i més compacta del món! Ràpida a 
eixugar-se, lleugera i compacta per 
dur-la sempre damunt per si s’esdevé 
un capfico improvisat i feta d’un teixit 
que repel·leix la sorra! Només de 
sentir això jo ja n’encarregaria mitja 
dotzena. I si tot això vos pareix poc, 
el disseny és senzill, elegant i rodó 
(mai més ben dit!). Senzillament, 
ratlles. Senzillament, un cercle. No és 
això proper a la perfecció?  
Dock & Bay és una petita empresa 
fundada el 2015 per un australià i 
un britànic que estan entestats a 
fer tovalloles i vestits de bany amb 
material 100% fet de plàstic reciclat. 
I estan a punt d’aconseguir-ho de 
cara al 2021! Ja sabeu que si hi ha 
res que em perd és la combinació 
d’utilitat i bellesa. Si a això, hi afegim 
la sostenibilitat… bingo! A la llista de 
regals d’estiu per a tota la família! 

eu.dockandbay.com

https://don-fisher.com/products/pink-fish-culotte
https://eu.dockandbay.com/products/round-beach-blanket-roundie-collection?variant=32044620087340
http://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/incendis/


www.mgc.es

http://www.mgc.es


Xip-xap  
per la ciutat

Per la ciutat
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Segur que ja ho teniu tot preparat a casa per afrontar el 
pic de l’estiu com cal. Vestits de bany i tovalloles, galledes 
i pales, flotador i bracets inflables, pilotes i pales, peus 
d’ànec i tubs… Ara només falta triar el lloc. Per sort, la 
ciutat de Barcelona ens ofereix una gamma cada vegada 
més àmplia de propostes per refrescar-nos des dels peuets 
fins a tot el cos en els dies més càlids de l’any.

Text:  
Martí Crespo

Fotografies:  
Ajuntament de Barcelona
Isaac Casals
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Evidentment, els cinc quilòmetres 
de platja que té el litoral barceloní és 
la destinació principal per gaudir de 
l’aigua, però també hem de tenir pre-
sent que és la més coneguda i, per 
tant, concorreguda. Per això us reco-
manem, de les deu platges que tenim, 
la més allunyada de totes i que, alhora, 
resulta que també és la més singular: 
els Banys del Fòrum. Perquè amb les 
seves plataformes de ciment i fusta –en 
comptes de sorra–, les seves zones de 
sol i ombra i les seves piscines artifi-
cials i tancades, és un espai d’allò més 
apte per aprendre a nedar en aigües 
més encalmades que no pas a mar 
oberta, o per començar a practicar amb 
les aletes als peus.

Ara, si el que busqueu és aigua dolça, 
i més enllà de les piscines cobertes o 
a l’aire lliure accessibles aquest es-
tiu, una opció ben bona sempre és el 
llac del parc de la Creueta del Coll. 
Aquesta antiga pedrera del barri del 
Coll, a la part més alta del districte de 
Gràcia, fa anys que s’ha convertit en un 
dels racons aquàtics emblemàtics de la 
ciutat gràcies a un entorn natural ideal 
i amb l’espectacular escultura voladora 
d’Eduardo Chillida per sobre els caps. 
Amb peus d’ànec o sense, la remullada 
hi és assegurada! Una rèplica a l’altre 
extrem de la ciutat podria ben bé ser 
els Jardins de Jacint Verdaguer de 
Montjuïc, amb un gran estany central 
envoltat de gespa que ens convida a 
saltar-hi… però ens haurem de refre-
nar! En aquest espai idíl·lic i lluny del 
brogit urbà, on han renascut amb for-
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ça costums del passat llunyà com els 
pícnics i les tardes de joc i brisa sota 
l’ombra dels arbres, no és permès el 
bany a l’estany. Però seure en un mar-
ge i sucar-hi els peus de tant en tant no 
fa mal a ningú, oi?

Si no gosem transgredir normes, cap 
problema: entre el Coll i Montjuïc, als 
Jardins de la Vil·la Florida del carrer 
Muntaner, podem fer la sucada amb 
totes les de la llei gràcies a un bonic 
pediluvi. Pediquè? Pediluvi: un espai 
justament per fer bany de peus, simple 
o medicamentós. I és que aquest jardí 
d’aire romàntic i afrancesat, al voltant 
d’una magnífica torre modernista, es 
va dissenyar amb funcions també 
terapèutiques, incloent-hi una bassa 
d’aigua de poca profunditat perquè els 
peus es refresquin i es regenerin.

I sucar els peus, i en aquest cas amb 
ànecs al voltant, també és una possi-
bilitat que es pot donar al barri de Vall-
bona, a tocar de Montcada i Reixac, on 
encara resta un tram de l’antiquíssim 
Rec Comtal que duia aigua dolça a la 
ciutat i en regava els camps. Com un 
reducte del passat, en aquest pulmonet 
fresc i agrari enclavat entre un torrent 
d’autopistes i el riu Besòs aflora en uns 
quants sectors el rec, amb aigua neta i 
cristal·lina, on de tant en tant es remu-
llen ànecs i aneguets lliurement.

Banys del Fòrum

59

Rec Comtal
Jardins de la 
Vil·la Florida
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Gelatina 
de fruites 

Bones idees

39

Vive en una piña debajo del mar 
Vull més algues! 

Su cuerpo absorbe y sin estallar 
Vull més algues!

01. 
Tallem la fruita en làmines, per exemple maduixes, gerds i mores.

02. 
Posem a coure mig litre de suc de poma amb una cullerada de flocs d’agar-agar 
durant cinc minuts.

03. 
Hi afegim la fruita tallada i ho deixem coure cinc minuts més.

04. 
Ho repartim en bols petits de vidre o flameres i ho deixem a la nevera perquè agafi 
la textura de gelatina.

Necessitem: 
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Fruites de temporada, suc de poma, flocs d’agar-agar.

Bon profit!

Més informació a  
elculturista.cat

http://www.elculturista.cat


Bones idees
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Xancletes  
de peu d’ànec

Per:  
Carla Marin

És molt divertit veure els ànecs caminant amb aquells peus  
tan curiosos que tenen, oi? Potser alguna vegada t’has posat  

uns peus d’ànec per anar a nedar i has hagut de caminar cap enrere 
vigilant de no ensopegar... Uf, que difícil que és caminar així! 

Aquesta vegada et proposo fer-te uns peus d’ànec,  
però una mica diferents. Amb aquests podràs caminar, córrer  

i jugar a deixar caminets amb petjades per la sorra. Em sembla que  
aquest estiu potser veurem més d’un ànec a les nostres platges!

01. Retalla quatre rectangles de cartró d’uns 9 x 19 cm (o ajusta’ls a la mida del 
teu peu). 02. Agafa dos dels cartrons i amb un punxó fes-hi tres forats, que servi-
ran per passar la corda i fer la xancleta. Si vols, pots agafar una xancleta teva com 
a referència per saber on cal fer els forats o bé posar el peu sobre el rectangle. Fes 
un forat entre el dit gros i el segon i un a cada lateral (uns 5 cm abans del taló). Re-
corda fer el peu dret i el peu esquerre! 03. Passa el cordill des de la part superior 
pels dos forats dels laterals cap a la sola i, doblegant la corda, passa-la pel de dalt 
i fixa-la passant-hi un palet per la part de sota. Enganxa amb cel·lo les cordes per 
baix per tal que quedin fixes (aquí et pots emprovar la xancleta per saber si et va 
bé i ajustar, si cal, la mida de la corda). Posa silicona calenta o cola blanca al segon 
cartró per la part de sota. 04. Fes un dibuix de la petjada d’un peu d’ànec sobre 
un paper: hauria de fer 9 x 12 cm, aproximadamemt. Retalla-ho i fes-ho servir de 
plantilla. 05. Marca deu petjades a sobre de la goma eva amb la plantilla i retalla-
les. Separa-les en dos grups i encola’n una sobre l’altra (cinc i cinc). Enganxa amb 
silicona calenta la pila de peus d’ànec a les soles de cartró de les xancletes. Ara 
ja tens els teus peus d’ànec preparats per anar a deixar petjades a la sorra. Pots 
provar de caminar com un ànec, a peu coix, fent salts...

Necessitem: 
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Més informació a elculturista.cat

Cartró gruixut  
(reciclat de qualsevol caixa)

Paper, llapis  
i tisores

Goma eva Corda Pal de gelat

Punxó Silicona líquida 
(per a goma eva)

Pistola de 
silicona calenta 

Cel·lo

http://www.elculturista.cat


http://www.menjodemercat.cat


Il·lustració: Roger Padilla

elculturista.cat

Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs les

propostes, idees i recomanacions
més culturistes!

http://www.elculturista.cat
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

El Centre de la Platja

Per: Marina Llompart

EQUIPACIÓ MUNICIPAL D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

«El lloc per aprendre els valors  
ambientals del mar i del litoral  

de Barcelona»
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El Centre de la Platja

Què és el Centre de la Platja?
El Centre de la Platja és un equipament municipal d’educació ambiental, d’informa-
ció i de formació per a totes les persones interessades en el litoral de Barcelona 
situat a la platja del Somorrostro, al barri de la Barceloneta.

A qui es dirigeix?
Les activitats que porten a terme des del Centre de la Platja s’adrecen a la ciutadania 
de totes les edats. L’oferta d’activitats s’esforça per ser inclusiva i recull propostes tant 
per a famílies –gratuïtes, amb places limitades– i grups escolars o casals com indivi-
duals per a tot el públic. El programa d’activitats es pot consultar a través de la pàgina 
web del centre: https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciu-
tat-funciona/educacio-i-sensibilitzacio/equipaments-municipals/centre-de-la-platja

Quines són les prioritats del centre?
Els principals objectius del Centre de la Platja són el foment del litoral de la ciutat, 
posar en valor la seva riquesa ambiental, l’ecosistema marí, la seva evolució his-
tòrica i natural, i conscienciar envers l’ús cívic i sostenible de les platges urbanes i 
el seu litoral. El Centre de la Platja també coordina les accions de conscienciació i 
recollida de residus de les platges i el fons marí al litoral de Barcelona que duen a 
terme les entitats de la xarxa.



L’entrevista
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Què és el Laboratori de la Platja?
El Laboratori de la Platja és un mòdul itinerant, format per una bicicleta i un remolc, 
que recorre les platges de la ciutat amb l’objectiu de fer arribar les activitats del 
Centre de la Platja a tota la ciutadania i a les persones usuàries de les platges, tant 
al públic passavolant com a grups amb reserva prèvia. Aquestes activitats edu-
catives busquen donar a conèixer l’ecosistema marí i litoral, i treballen continguts 
diversos: els microplàstics, la fauna i flora, la sorra i l’aigua de mar, entre més, i de 
manera transversal els efectes i les conseqüències del canvi climàtic.

El Laboratori de la Platja també és present en esdeveniments especials, com les 
recollides de residus que es realitzen en col·laboració amb les entitats de la xarxa.

Quin tipus d’activitats o de programació oferiu?
L’oferta d’activitats del centre és molt diversa. Inclou exposicions temporals, tallers, 
jocs, xerrades, projeccions de documentals, rutes i visites guiades pels barris i 
entorns del litoral, espectacles i recollida de residus a les platges.

Actualment el programa d’activitats combina propostes en format virtual i presencial.

Quines són les grans amenaces de la nostra costa?
Per una banda els residus, sobretot els microplàstics, que generem a la ciutat en 
el nostre dia a dia, i que si no gestionem correctament van a parar a la sorra i al 
mar i causen un impacte negatiu sobre els ecosistemes marins. El canvi climàtic 
és també una amenaça per a la nostra costa, perquè l’augment de la temperatura 
generat per l’augment en les emissions de gasos d’efecte hivernacle està generant 
desequilibris en els ecosistemes marins, la pèrdua de biodiversitat, la pujada del ni-
vell del mar i l’increment en la freqüència d’esdeveniments meteorològics extrems, 
com la tempesta Gloria, que impacten directament en el nostre litoral.

Quins són els desafiaments de futur? 
Continuar promovent i fomentant el treball col·laboratiu en xarxa amb entitats, as-
sociacions o col·lectius vinculats al litoral barceloní per tal de sumar forces en la 
mitigació dels problemes ambientals que ja afecten els nostres mars i la nostra 
societat.

Situat als porxos de la platja del Somorrostro, davant l’Hospital del Mar, el 
Centre de la Platja ofereix un servei d’informació i consultes sobre el litoral, 
el  préstec gratuït de jocs per a la sorra, un espai per a exposicions temporals 
i un ampli programa d’activitats. I és que el mar, la sorra i la biodiversitat 
marina en són els grans protagonistes. 

Centre de la Platja
Pg. Marítim de la Barceloneta, 25-29. Barcelona   

http://www.bonport.cat
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