
EL PUNT AVUI
DIMECRES, 24 DE JULIOL DEL 201318 | Comarques Gironines | Cultura i Espectacles |

Escenaris Especials de Ba-
nyoles és un dels finalistes
de la convocatòria de Ca-
talunya Caixa (CX) per fi-
nançar projectes socials
amb la seva targeta Cata-
lunya Solidària. El 0,1% de
l’import de les compres
que els clients d’aquesta
targeta realitzin entre
l’abril del 2013 i el març
del 2014 anirà dirigit a

tres projectes socials em-
marcats dins de diversos
àmbits: pobresa, salut i
educació i formació. Les
tres associacions benefi-
ciàries són escollides pels
usuaris de la targeta soli-
dària, que tenen la possibi-
litat de votar fins al 31
d’agost els projectes que
més valorin.

El projecte Escenaris
Especials, nascut l’any
2008 i coordinat per Clàu-
dia Cedó, té l’objectiu de
“fer servir el teatre com
una eina d’intervenció psi-
cològica” i està adreçat a
persones amb discapaci-
tat intel·lectual o psíquica,
adults en procés de desha-

bituació de tòxics, perso-
nes diagnosticades d’au-
tisme o psicosis i nens
amb deficiències neuro-
motores. Escenaris Espe-
cials ofereix cursos de tea-
tre, amb classes setma-
nals, d’octubre a juny, que
acaben amb representa-
cions al Teatre Municipal
de Banyoles i a La Planeta.
Els cursos permeten tre-
ballar l’autoestima, l’ex-
pressió d’emocions, l’em-
patia, la motivació i les ha-
bilitats socials.

Mostra de Teatre Inclusiu
Escenaris Especials i la
Fundació Estany van or-
ganitzar diumenge passat

la quarta Mostra de Teatre
Inclusiu, al Club Natació
Banyoles. Actors de com-
panyies banyolines, de
l’Aula de Teatre i d’Esce-
naris Especials van prota-

gonitzar Un estiu històric,
una obra de teatre creada
per ells mateixos.

D’altra banda, el docu-
mental Poca vergonya, de
Gerard Olivé, que mostra

el procés de creació d’una
obra d’Escenaris Espe-
cials, es projectarà al se-
tembre dins del cicle de ci-
nema que farà a Girona el
Col·legi de Psicòlegs. ■
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Una targeta que pot donar
crèdit al teatre integrador

TEATRE

a Escenaris Especials
pot ser beneficiari de
la targeta solidària de
Catalunya Caixa

Els actors de l’obra de teatre ‘Un estiu històric’, diumenge a Banyoles ■ ESCENARIS ESPECIALS

L’escriptor xilè Roberto
Bolaño (1953-2003) va ar-
ribar a Blanes el 1985, en
tren. Per això la ruta literà-
ria Bolaño a Blanes co-
mença a l’estació de la loca-
litat selvatana, i en aquesta
primera fita de la ruta hi ha
també una segona placa
complementària amb in-
formació general de tots
els punts de la ruta, disset
en total, que ressegueixen
els espais vitals de Bolaño
fins a arribar al seu últim
estudi, situat al número 32
de la rambla Joaquim
Ruyra.

La ruta literària Bolaño
a Blanes es va inaugurar
ahir al vespre a la sala d’ac-
tes Roberto Bolaño de la
Biblioteca Comarcal de
Blanes, en un acte presidit
per l’alcalde de Blanes, Jo-
sep Marigó, i el conseller de
Cultura de la Generalitat,
Ferran Mascarell. A l’acte
també hi van assistir la ví-
dua de Bolaño, Carolina
López; la regidora de Cul-
tura de l’Ajuntament de

Blanes, Lara Torres, i una
bona representació del
món polític i cultural bla-
nenc. Aquesta ruta literà-
ria és la iniciativa més des-
tacada impulsada per la co-
missió de l’Any Bolaño, que
commemora a Blanes el
desè aniversari de la mort
de l’escriptor. La ruta vol
donar resposta al gran

nombre de visitants proce-
dents d’arreu del món
–una de les més il·lustres,
la cantant i poeta Patti
Smith– que des de fa uns
anys arriben a Blanes segu-
int la pista literària i vital
de Roberto Bolaño, consi-
derat de forma gairebé
unànime un dels grans de
les lletres universals, so-

bretot després de la seva
mort.

En quatre llengües
Els disset punts de la ruta
estan senyalitzats amb
plaques (dotze) o tòtems
(cinc) que inclouen textos
en quatre llengües: català,
castellà, anglès i francès.
En cada punt es fa un apro-

pament al territori a través
d’una nota biogràfica i una
cita literària o periodística
de procedència diversa:
entrevistes, articles, no-
vel·les, etc. També s’acom-
panya la descripció de la fi-
ta amb fotografies fetes
per membres de l’Agrupa-
ció Fotogràfica i Cinemato-
gràfica de Blanes, per acos-

tar el paisatge urbà al visi-
tant de manera vivencial i
mostrar com han canviat
alguns indrets amb el pas
del temps.

Després de la primera fi-
ta, a l’estació de tren, les
restants dibuixen un itine-
rari força lineal que va del
barri dels Pins fins al cen-
tre de la vila, passant pel
Racó d’en Portas. Entre els
indrets inclosos en la ruta
hi ha els llocs on va viure
Bolaño, diversos establi-
ments que freqüentava,
els dos estudis que va tenir
–el primer, al carrer del
Lloro, 23– i alguns racons
naturals de Blanes que el
fascinaven. Entre els
punts de la ruta hi ha el vi-
deoclub Serra, la llibreria
Sant Jordi, l’antiga pastis-
seria Planells, la Biblioteca
Comarcal i la farmàcia
Oms.

Com a material de su-
port de la ruta, l’Ajunta-
ment de Blanes ha editat
un tríptic i un llibret gratu-
ïts. Del llibret se n’han edi-
tat 1.000 exemplars en ca-
talà i castellà, respectiva-
ment, i les guies en anglès i
francès estan disponibles a
la xarxa i són accessibles a
través dels codis QR que hi
ha als punts senyalitzats.
El llibret es pot aconseguir
a l’oficina de turisme de la
plaça de Catalunya. També
estan previstes altres tra-
duccions, per exemple a
l’alemany. Pel que fa als
tríptics, el tiratge és de
5.000 exemplars amb el
text en català, castellà, an-
glès i francès. ■
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a La ruta literària de l’escriptor, inaugurada ahir, inclou 17 punts que ressegueixen els seus espais
vitals, indicats amb plaques i tòtems a L’Ajuntament també ha editat tríptics i llibrets gratuïts
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Alguns dels protagonistes en l’acte de presentació de la ruta, ahir a la Biblioteca Comarcal de Blanes ■ AJUNTAMENT DE BLANES


