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SO L I DARIS

Teatre per canviar la vida
cloud.com/tambienestasaqui/
tambienestasaquiradioteatro).
L’art demostrava una vegada
més ser un bon instrument per
fer entendre la realitat i transfor
marla.
Dels diferents projectes d’Art
for Change seleccionats el 2019 a
Madrid, Barcelona, Lleida, Valèn
cia, Lleó, Cadis, Ourense i Guipús
coa, la majoria s’han hagut de sus
pendre pel coronavirus i es torna

FUNDAC IÓ
L A CA I XA
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

Dels 300 projectes que es van pre
sentar l’any passat a la convocatò
ria d’Art for Change, que finança
la Fundació La Caixa, se’n van se
leccionar 19 i un d’aquests era
También Estás Aquí, una proposta
d’inclusió social dirigida a perso
nes diagnosticades amb trastorn
de l’espectre autista (les sigles del
qual coincideixen amb les del pro
jecte). L’objectiu era visibilitzar a
través de la creació d’una obra de
teatre les barreres a què s’enfron
ten les persones diagnosticades
amb aquest trastorn, en concret
amb la síndrome d’Asperger.
Un equip de deu actors, dels
quals només un era professional i
quatre eren persones autistes, va
començar a treballar al desembre
a Madrid en una obra de teatre so
ta la direcció artística de Paloma
de Pablo. Els primers assajos van
ser a la sala Tarambana i després
al Teatro Circo Price. Ja havien
passat moltes tardes de col∙labo
ració, de treball compartit, també
de rialles, i l’estrena estava previs
ta per al 5 d’abril, a la sala Taram
bana de Carabanchel, dins del V
Festival Visibles, però llavors va
arribar el coronavirus.
Després d’un primer moment
de desconcert, els promotors del

‘También Estás Aquí’
estrena una obra de
radioteatre amb l’ajuda
d’actors amb trastorn
de l’espectre autista

Un dels assajos de l’obra de teatre del projecte También Estás Aquí abans del coronavirus

projecte van decidir continuar
endavant i aprofitar la feina feta.
Van reinventar la seva proposta i
van convertir l’obra teatral en ra
dioteatre. No hi veuríem els ges
tos dels protagonistes però si les
seves veus. Els actors es converti
en en locutors que des de casa se

va i a través del mòbil enviaven els
àudios, i després el músic Manu
Sanz els posava ambient sonor.
Els assajos es van convertir en re
unions per via Skype, més compli
cat però igualment revelador.
“Per a les persones autistes sig
nificava un doble esforç, una ex
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periència diferent, que al principi
sorprenia, però el resultat final ha
estat excel∙lent”, explica la matei
xa Paloma de Pablo. L’obra es va
estrenar el 24 d’abril amb una
magnífica acollida i una sorpre
nent materialització (vegeu el
podcast de l’obra: https://sound

ran a posar en marxa quan s’acabi
l’actual emergència. Art for Chan
ge, creat el 2007, ajuda i acompa
nya projectes creats per entitats
culturals o artístiques de tot Espa
nya que impulsen activitats vin
culades a les arts plàstiques, la fo
tografia, la música, la literatura i
les arts escèniques com a recursos
de desenvolupament personal i
transformació social. Ara acaba
de sortir una nova convocatòria
(oberta fins al 8 de juny) que dedi
carà 350.000 euros a fomentar
projectes vinculats també, com
calia esperar, a les noves necessi
tats sorgides de la Covid19.
tambienestasaqui@gmail.com

CÀR I TAS U RG E LL

POSA’ T L A MASCARETA PE RAL ADA

I SG LO BA L

Repartiment de 101 targetes
moneder per a aliments

Donació de 2.600 euros a
la Fundació Salut Empordà

Donacions per a cinquanta
projectes científics

Des de Càritas Urgell s’han repartit durant el confina
ment 101 targetes moneder per a la compra d’aliments a
Artesa de Segre, Bellvís, Balaguer, Guissona, La Seu
d’Urgell, Tremp, la Pobla de Segur, Puigcerdà i Vielha.
La situació crítica de moltes famílies, sense feina ni in
gressos, ha obligat a una actuació urgent per garantir
l’alimentació per valor de 26.904,56 euros. Aquest pro
jecte va començar fa dos anys, i ara s’ha hagut de multi
plicar per tres el pressupost. / Redacció

El col∙lectiu Posa’t la MascaretaPeralada, formada per
més d’una trentena de voluntaris, ha fabricat més de
2.300 mascaretes que ha distribuït entre els veïns a can
vi de la voluntat. En total, s’han recaptat 2.600 euros,
que es destinaran a la Fundació Salut Empordà, entitat
que gestiona l’hospital de Figueres. La iniciativa ha re
but la col∙laboració de l’Ajuntament de Peralada, que va
comprar la tela certificada per fer les mascaretes, i la
farmàcia que les va esterilitzar. / Sílvia Oller

L’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha
dissenyat més de 50 projectes destinats a investigar el
coronavirus SARSCoV2 que se centren a desenvolu
par medicaments, estudis epidemiològics, immunitat i
proves de diagnòstic, entre d’altres. Tot i això, la majoria
d’aquestes investigacions encara no tenen el finan
çament necessari, de manera que ISGlobal ha obert
una campanya de donacions a través d’un formulari que
té al web. / Redacció

https://www.caritasurgell.cat/

@posatlamascaraperalada

https://www.isglobal.org/es/covid19/hazundonatiu

Des de 1981 ajudem a crear ocupació amb préstecs sense interessos.

En els pròxims mesos seran moltes les persones que
necessitaran un impuls per tornar a començar.

FES UN DONATIU ARA
#EnsEnSortirem, però et necessitem!

www.acciosolidaria.cat I 93 217 02 88 I info@acciosolidaria.cat

