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El so demotors revolucionats,
rodes cremades i ampolles
destapades dóna pas aquest
cap de setmana a la xerinola i
les rialles dels més petits de la
casa. Montmeló acull per se-
gon any consecutiu el Festival
de Teatre Infantil que organit-
za l’Associació KakuMensi.
La Torreta, una antiga torre

d’estiueig equipada amb una
sala polivalent, uns jardins i
un auditori a l’aire lliure és
el punt de trobada d’una vin-
tena d’espectacles infantils
i familiars que es mouen en
disciplines tan variades com
el teatre, la màgia, el musical,
la dansa, els titelles o els con-
tacontes. Tots els muntatges
pertanyen a companyies asso-
ciades a KacuMensi, un grup
de professionals que promou
les arts escèniques per a famí-
lies infants i joves.

Cercavila inaugural
La festa comença aquest
dissabte amb un taller de
disfresses i una cercavi-
la inaugural pels carrers de

MONTMELÓ SUBSTITUEIX EL MOTOR PER TEATRE, TITELLES I CLOWNS

JAMES BEGG

Circuit lúdic
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L’Avi Tonet actua aquest cap de setmana al FITKAM deMontmeló.

Montmeló. La desfilada, que
compta amb la participació
de les escoles i de diversos
grups d’animació, surt des de
la plaça de la Vila i acaba als
Jardins de la Torreta. L’ac-
ció continuarà amb l’humor
de l’Avi Tonet, les bombolles
de paper de Múcab Dans, els
Contes a dojo de L’Ós Man-
drós i la versió musical de
L’illa del tresor, a càrrec de
Veus Veus. El Venedor d’His-
tòries, el Mag Txema, l’Ane-
guet Lleig i l’Alícia del País de
les Meravelles també passa-
ran per Montmeló entre dis-
sabte i diumenge.
La segona edició del

FITKAM recupera espais
com el teatre l’Agrupa i la sa-
la La Concòrdia, situada dins
l’Ajuntament. La gran nove-
tat és la sala Nadons, ubicada
al Casal de la Gent Gran, on
es programen espectacles per
a nens de 0 a 3 anys. La clo-
enda arriba diumenge (15h)
amb un dinar popular al preu
de 2 euros.

MITOLOGIA AUDIOVISUAL

Hèrcules, l’heroi grecoromàmés

famós, és el protagonista del nou

espectacle familiar de CaixaForum.

Fins a l’1 de juny, els petits podran

descobrir les seves aventures a

‘Les 12 proves d’Hèrcules’, una

primíciamundial que s’ha produït

com a activitat complementària a

l’exposició ‘Mediterrani, del mite a

la raó’. Amb la intenció d’apropar

als mésmenuts un dels episodis

més apassionants de lamitologia

clàssica, s’ha dotat aquest muntatge

d’un aire dinàmic, àgil i divertit la

força del qual està en lamúsica, la

narració de l’actriuMarta Gorchs i

un audiovisual d’animació creat per

l’il·lustrador Pep Boatella.

LES 12 PROVES D’HÈRCULES.

CAIXAFORUM BARCELONA. AV. FERRER
I GUÀRDIA, 6-8. BCN (MONTJUÏC).
METRO: ESPANYA (L1, L3), BUS 50.

TEL.: 934 768 600. HORARI: DS. 17, 24
I 31 DE MAIG, A LES 17.30H. DG. 18,
25 DE MAIG I 1 DE JUNY, A LES 12H.
PREUS: 6€ (50% PER A CLIENTS DE LA
CAIXA). EDATS: A PARTIR DE 5 ANYS.
WEB: obrasocial.lacaixa.es

MALABARS AMB ELS PARES

La Central del Circ torna a organitzar

aquest dissabte un taller de circ en

família per apropar lamainada al

món de les arts circenses. Pares,

mares i fills podran compartir un

temps en família i experimentaran

amb diverses tècniques de circ

com l’acrobàcia, els malabars, el

trapezi o la tela aèria. Amb aquests

exercicis, grans i petits milloraran la

psicomotricitat, adquiriran un grau

més gran d’expressió i comunicació

i augmentaran la seva sensibilitat

davant d’expressions artístiques.

El taller precedeix lamostra de

companyies residents de La Central

del Circ (ds. 24, a les 20.30h), a la

qual estan convidats tots els nens

i nenes que hagin participat en el

taller infantil.

CIRC EN FAMÍLIA. LA CENTRAL DEL
CIRC. ESPLANADA DEL FÒRUM, S/N.
BCN (PARC DEL FÒRUM). METRO:
FÒRUM-MARESME (L4). TEL.: 933 560
890 (RESERVES). HORARI: DS. 24 DE
MAIG, DE 18 A 19.30H. PREUS: 5€
PER PERSONA. TOTS ELS NENS I NENES
HAURAN DE VENIR ACOMPANYATS
D’UN ADULT. EDATS: A PARTIR DE 5
ANYS. WEB: www.lacentraldelcirc.cat

VISITA FAMILIAR

La Sagrada Família celebra el Dia

Internacional de les Famílies amb

un nou taller infantil que permetrà

descobrir els petits detalls que

amaga la famosa basílica projectada

per Gaudí. La llum i les formes

són el punt d’interès d’aquesta

activitat pensada per fer sentir a

grans i menuts la força del missatge

cultural, artístic i espiritual de la nau

i les façanes de la Sagrada Família.

AL BELL MIG DE LA SAGRADA

FAMÍLIA. TEMPLE EXPIATORI DE LA
SAGRADA FAMÍLIA. C/ MALLORCA,
401. BCN (SAGRADA FAMÍLIA).
METRO: SAGRADA FAMÍLIA (L2, L4).
TEL.: 932 080 414. HORARI: DS. 24 I
31 DE MAIG, DG. 25 MAIG I 1 DE JUNY,
A LES 10.30, 11.30 I 12.30H. PREUS:
3,50€ PER PERSONA. ELS NENS HAN
D’ANAR ACOMPANYATS D’UN ADULT.
ACTIVITAT GRATUÏTA PER ALS AMICS
DEL TEMPLE. EDATS: DE 7 A 12 ANYS.
WEB: www.sagradafamilia.cat

ANIMALS INVASORS

Sant Pere de Ribes surt al carrer

aquest cap de setmana ambmotiu

de l’Agromercat, una fira de pro-

ductes de proximitat que enguany

incorpora propostes relacionades

amb el paisatge i els animals. Els

infants podran veure i tocar diferents

exemplars d’espècies al·lòctones,

com ara tortugues de Florida,

xinxilles o el llangardaix xinès, la

majoria adquirides com a animals de

companyia i que posteriorment han

estat abandonades a la natura. A

través d’aquesta observació, els par-

ticipants aprendran a identificar els

animals i a conèixer els problemes

que causen a les espècies autòctones

i al nostremedi ambient.

PETITS ANIMALONS. PL. MARCER.
SANT PERE DE RIBES (GARRAF). SERVEI
D’AUTOBUSOS DES DE L’ESTACIÓ DE
RENFE DE SITGES. TEL.: 630 678 885.
HORARI: DS. 24 DE MAIG, DE 12 A
13.30H. PREUS: ACTIVITAT GRATUÏTA.
EDATS: A PARTIR DE 2 ANYS. WEB:
www.santperederibes.cat

agenda

FITKAM, FESTIVAL INFANTIL

DE TEATRE KACUMENSI

DATA: DS. 24 I DG. 25 DE MAIG. LLOC:
DIVERSOS ESPAIS DE MONTMELÓ
(VALLÈS ORIENTAL). TRANSPORT:
MONTMELÓ (RENFE). TEL.: 609 227
776. PREU: 1€ (DONACIÓ A FAVOR
DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU).
EDATS: DE 0 A 12 ANYS. WEB: www.
kakumensi.com

Aniversari
dels parcs

+ RECOMANEM

El 24 demaig és el Dia Europeu

dels Parcs i, per celebrar-ho,

la Xarxa de Parcs Naturals

de la Diputació de Barcelona

organitza durant tot el cap de

setmanamés de quaranta

activitats gratuïtes. Aquestes

inclouen caminades a peu,

rutes guiades, ciència per a la

ciutadania, jornades de portes

obertes,matinals festives, tallers

infantils, exposicions, concursos,

recitals poètics i un grapat

d’accions dirigides a tots els

públics. Els petits tindranmoltes

opcions per escollir, des d’una

ruta teatralitzada a la font del

Frare (Montseny) a una sessió

de piragüisme al pantà de Sau,

passant pel laboratori astronò-

mic a l’Observatori de Tiana o els

tallers de construcció de cabanes

al Parc de la Serralada Litoral.

També hi haurà itineraris d’a-

propament a la flora i la fauna

de cada parc i una campanya de

neteja dels espais naturals.

DIA EUROPEU DELS PARCS.

XARXA DE PARCS NATURALS DE LA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA. TEL.:

934 022 400. DV. 23, DS. 24 I DG.

25 DE MAIG, TOT EL DIA. ACTIVITATS

GRATUÏTES. EDATS: A PARTIR DE

5 ANYS.Web: www.diba.cat/
parcsn/diaeuropeu
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El nord del país se’ns presen-
ta com una opció ideal per fer
una escapada o programar
unes vacances on descobrirem
un paisatge natural heteroge-
ni i ric, allunyat de les grans
aglomeracions. Dins l’ampli
ventall de propostes de Na-
varra hi ha la Ruta dels Paisat-
ges, conformada per 20 mira-
dors i 15 senders, curosament
escollits per oferir tant a visi-
tants com a locals una panorà-
mica d’aquest territori excep-
cional, uns emplaçaments que
comparteixen trets comuns,
com el seu fàcil accés i una po-
blació molt orgullosa de pre-
servar-los.

La màgia dels Pirineus
Entre les opcions que consten
en aquesta ruta per descobrir
els Pirineus de Navarra desta-
ca el mirador de LasMalloas,
situat a la localitat de Bete-
lu. Es tracta d’un espectacu-
lar mirador ubicat davant de
la muralla de LasMalloas, els
llogarets de la vall d’Araitz i
la conca de l’Araxes. Només
20 minuts separen el poble
del mirador, al qual s’accedeix
per una pista forestal que es

La Ruta dels Paisatges deNavarra ens condueix per 20miradors i 15 senders de la zona, un viatge complet i imprescindible per als amants de la natura.

Almirador de Foz d’Arbaiun hi ha les siluetes pintades de les ausmés representatives que es poden veure a la zona. FOTO: PATXI URIZ

Es tracta d’un sender lineal,
a través del qual podrem con-
templar un ric paisatge con-
format a base de prats, masos,
roures i castanyers.
El nom d’aquest camí sig-

nifica literalment “Molí de
l’Infern” i concretament tro-
barem aquest molí seguint el
sender. Aquesta construcció
ha estat plenament restaurada
i está oberta al públic perquè
tots poguem apreciar aques-

ta peça important en la histò-
ria de la zona ja que fins aquí,
com succeïa amb altres mo-
lins de la zona, s’atençaven els
vilatans per recollir farina de
blat de moro en temps passats.
Aquest molí en concret és a
més és ben especial ja que es
va construir sobre una gran
cascada i es troba quasi suspès
sobre ella. Una postal única.
Més informació:
www.turismo.navarra.es

desplega rere l’església local
cap a la muntanya, amb un
pendent considerable. Aquest
recorregut es va desenvolu-
par a partir d’un antic sender
circular que travessa l’alzinar
de Betelu, el més septentrio-
nal d’Europa i, tot i que no és
practicable amb cadiretes, es-
tà a l’abast de tots els públics
que normalment practiquin
senderisme.
Seguint amb els miradors,

ens dirigim al de Foz de Ar-
baiun, situat a l’espai declarat
reserva natural i zona d’es-
pecial protecció per a les aus
(ZEPA). Una foz (o foces, en
plural) és un profund tall en
la roca sorgit arran de l’ero-
sió del curs d’un riu. El mot
prové del llatí faux (gola). En
el cas de Foz de Arbaiun, va
ser originada per l’acció del
riu Salazar en la roca calcà-
ria de la serra de Leire, de gai-
rebé 6 quilòmetres de llarg i
100 metres de profundes pa-
rets verticals. Els amants de
l’ornitologia han de fer para-
da obligatòriament en aquest
mirador: aquí hi ha la colònia
més gran de voltors de Navar-
ra i també s’hi observen àgui-

Panoràmica natural de Navarra
ENS SUBMERGIM EN LA RUTA DELS PAISATGES DE NAVARRA PER DESCOBRIR UNA NATURA FRONDOSA I PRIVILEGIADA AL NORD

D’ESPANYA. DES DEL PIRINEU FINS A LA RIBERA, PREPAREM L’EQUIPATGE PER A AQUESTA GRAN AVENTURA

les reials i trencalossos. Podeu
consultar més informació i
detalls sobre les espectaculars
foces d’arreu de Navarra a:
www.focesdenavarra.es

Senders amb història
A la localitat de Lekaroz, tam-
bé a la zona pirinenca, podem
seguir el camí marcat pel sen-
der Infernuko Errota, d’una
dificultat baixa i per tant asse-
quible per a tothom.


