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Com sobreviure  
a l’allau de festes d’aniversari infantils

OLGA VALLEJO 
FOTO: MANOLO GARCÍA 

É
s possible trobar 
l’equilibri entre el 
desig dels nens de 
celebrar el seu ani-

versari i viure amb cert 
ordre. S’agraeix que els 
pares, que acabaran sent 
tant organitzadors com 
convidats, trobin la 
manera de racionalitzar 
els aniversaris. L’allau de 
festes acaba esgotant les 
famílies i els nens perden 
interès quan el que hauria 
de ser excepcional passa a 
ser habitual.  

El sentit comú és un 
bon aliat perquè els més 
petits gaudeixin i alhora 
els companys de classe 
estiguin més cohesionats 
com a grup, acompanyats 
de les seves famílies. La 
Montse és mare de la 
Queralt, una alumna de 
primària de l’Escola 
Pública Bisbat d’Ègara de 
Terrassa, i delegada dels 
Hawaians, el sobrenom 
amb què s’ha autodeno-
minat la classe de la seva 
filla. Des de P-3 organit-
zen trobades trimestrals 
per celebrar els aniversa-
ris dels nens de la classe 
que fan anys en aquell 
període: “Intentem sortir 
de la ciutat, anar a un parc 
o fer una escapada a la 
muntanya, res complicat, 
una excusa per esmorzar 
o fer el vermut plegats, 
que les famílies ens cone-
guem i les criatures tin-
guin la sensació de grup, 
que vegin que hi ha certa 
sintonia entre els pares, i 
això és difícil d’aconse-
guir si no hi ha espais de 
trobada”.  
Implicació de tots 
El cert és que, després de 
tres anys, han vist que 
sempre s’hi apunten els 
mateixos, una desena de 
famílies dels 26 que són, 
però cada tres mesos hi ha 
l’oportunitat que s’hi 
impliqui algú més. En la 
primera celebració 
d’aquest curs aprofiten 
l’excusa del nom de la 
classe per organitzar una 
gimcana hawaiana. “Com 
a delegada estic al capda-
vant del muntatge de la 

festa, però es fa amb la 
participació de totes les 
famílies que hi van 
–explica la Montse–. 
Farem collarets hawaians, 
el ball del limbo, maqui-
llatge hawaià i s’inventa-
ran el ball i el crit del grup. 
Els pares dels homenat-
jats es posen d’acord per 
comprar el menjar i fer els 
pastissos. Pel que fa als 
regals, fem unes samarre-
tes amb les fotos de tots 
els companys de classe”.  

Tot plegat és una bona 
excusa per fer especial 
l’aniversari, allunyant-se 
de festes en sèrie i impli-
cant-hi grans i petits.e

Hi ha moments en què la vida social dels fills pot arribar a ser tan intensa que molts 
pares es pregunten si cal que assisteixin a totes les festes a les quals els han convidat 

Una festa 
perfecta?  
Manel Huertas, 
fundador i director de 
Bacus Eventos, una 
empresa dedicada a la 
producció 
d’esdeveniments 
corporatius nacionals i 
internacionals i festes 
privades de semiluxe i 
luxe, ens dóna les claus 
per aconseguir que la 
celebració sigui 
un èxit  

FESTA. Els nens de la classe de la 
Queralt fan trobades 
trimestrals per celebrar els 
aniversaris de manera conjunta. 

On fem la festa? 
Algunes opcions originals 
e 
Festes als parcs municipals de Barcelona 
(Barcelona) 
EDAT: Qualsevol 
DURADA: La que s’estableixi a la petició 
PREU: No té cap cost  
 
Des del desembre del 2010 cal sol·licitar un per-
mís per poder celebrar festes d’aniversari als 
parcs municipals, fora de la zona de picnic, amb la 
intenció d’evitar que coincideixin amb activitats 
de poda, obres o millores. Des del 2014 es poden 
gestionar les peticions online. En els últims 11 
mesos s’han tramitat 1.417 peticions.  
 
Ofertes alternatives 
A més de les típiques festes a casa o en 
espais lúdics pensats per a aquests saraus, hi 
ha algunes institucions i/o empreses que 
ofereixen paquets especials amb l’excusa de 
l’aniversari 
e 
Museu de la Xocolata (Barcelona) 
EDAT: de 4 a 12 anys 
DURADA: 2.30 h 
PREU: 16,70 €/nen  
Descobreixen el món del cacau visitant el museu 
acompanyats d’un expert i juguen i creen amb 
xocolata seguint els consells d’una pastissera. 
e 
JALPI aventura (Arenys de Munt) 
EDAT: A partir de 3 anys. Hi ha diferents circuits en 
funció de l’edat.  
DURADA: Entre 1 hora i 2, depenent de la dificultat. 
PREU: De 8 € a 18 €/nen  
Circuits d’aventura per gaudir amb els amics i fer 
un berenar d’aniversari. 
e 
Espai Natura Sabadell, propietat Antiga Caixa 
Sabadell 1859 (Sabadell) 
EDAT: De 3 a 7 anys 
DURADA: 2.30 h 
PREU: A partir de 145 € / 30 nens  
L’espai ubicat a la Masia de Can Deu funciona com 
a centre educatiu ambiental des de l’any 1994 i 
organitzen aniversaris des del 2008. Hilari Teixi-
dor, un dels gestors de l’espai, apunta que la majo-
ria es fan en grup i així “es redueixen el nombre de 
compromisos i la quantitat de regals que normal-
ment fan als nens”. “A més de visitar la granja, fan 
un taller de manualitats, en què entre tots deco-
ren una peça de roba que regalen als homenat-
jats”, explica.

Important:  
Climatologia. Tinguem un pla B en funció de l’època 
de l’any. 
Invitacions. Avisem amb un mínim de 15 dies perquè 
la gent es pugui planificar.  
Aparcament. Evitem zones on els convidats tindran 
problemes per aparcar.

e Edat. Cal tenir en 
compte l’edat dels nens i 
si vénen germans 
o família. 
e Jugar. Sempre s’ho 
passen millor jugant, 
amb espectacles partici-
patius o activitats 
dirigides.  
e Menjar. Triem el 
menjar i ho muntem per-
què agradi als homenat-
jats i convidats.  
e Localització. Triar 
un lloc on les criatures 
puguin gaudir tran-
quil·lament, sense patir 
pel que puguin trencar o 
per si es fan mal. 
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