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Maria Pons fa una instal·lació de Nadal
per a l’Institut del Teatre de Barcelona
■ L’escenògrafa ampostina Maria
Pons ha fet una instal·lació de
Nadal per a l’Institut del Teatre
de Barcelona, que cada any per
aquestes dates sorprèn amb pro-
postes escenogràfiques innova-
dores realitzades per persones
vinculades a l’Institut.

Maria Pons hi va estudiar del
2001 al 2007, i també hi ha treba-
llat com a docent. A més el 2009
va aconseguir el premi al millor

projecte de teatre visual de l’Ins-
titut del Teatre per la seua ins-
tal·lació Alades Paraules.

L’institució celebra el cente-
nari del seu naixement i ha con-
fiat a Pons l’elaboració de la ins-
tal·lació de Nadal d’enguany.

La proposta, que està situada
als espais públics de l’Institut del
Teatre porta per nom Després de
l’especulació, un environment de
Nadal.

Vol ser una crítica contundent
a l’especulació urbanística que
ha abocat a l’actual situació de
crisi. Amb taulons, Pons ha cons-
truït cinc taules que poden sim-
bolitzar des dels menjadors socials
fins a les taules de Nadal de les
famílies. I damunt d’aquests tau-
lons hi ha posat deu plats plens de
sorra amb una bombeta elèctri-
ca cadascun i una olla amb un cu-
llerot també plena de sorra.

Maria Pons mostra un dels elements de la instal·lació que es pot veure a
l’Institut del Teatre fins al dia de Reis. FOTO: SIRGA COMUNICACIÓ
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La crisi econòmica dels darrers
anys ha provocat una gran reta-
llada en serveis socials. L’Asso-
ciació Jeroni de Moragas està pa-
tint una greu situació econòmi-
ca per la manca d’ajuts de
l’administració que, entre moltes
altres coses, ha vist com té con-
gelada la quantitat de la subven-
ció que rep de la Generalitat des
de l’any 2010. Porta tres anys sen-
se que s’incrementi la dotació
econòmica i sense poder oferir
més places disponibles al centre
que té a Móra d’Ebre i que comp-
ta amb usuaris de la Ribera d’Ebre,
la Terra Alta, el Priorat i, fins i
tot, dels pobles del Baix Camp
més propers a la Ribera.

Davant d’aquesta situació, els
familiars de les persones ateses
al centre van iniciar l’estiu passat
una campanya per a recollir fons
i assegurar el manteniment dels
serveis que s’ofereixen. El resul-
tat ha estat millor del que s’es-
peraven. «Les entitats de cada
poble s’han bolcat fent activitats
ijahemaconseguitrecaptar15.000
euros», manifesta al Diari la direc-
tora tècnica de l’àrea laboral del
Centre, Tere Moreno.
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Jeroni de Moragas recapta diners
per a mantenir els serveis al centre
L’entitat ha recollit
15.000 euros des del
mes de juliol passat,
gràcies a la solidaritat
dels pobles de la
Ribera i la Terra Alta

El calendari solidari per al Jeroni de Moragas es va presentar dissabte a Flix. FOTO: JOAN REVILLAS
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Bona part dels usuaris del Centre Jeroni de Moragas posen davant de les
instal·lacions ubicades a Móra d’Ebre. FOTO: CEDIDA

Tres serveis en
un sol centre

■ El Centre Jeroni de Mora-
gas de Móra d’Ebre veu perillar
la feina feta al llarg de 34 anys
per acollir, formar i donar fei-
na a un centenar d’usuaris i
alumnes amb diversos graus de
discapacitat intel·lectual.
L’Associació Jeroni de Moragas
aplega una escola d’educació
especial, amb 38 alumnes, un
centre ocupacional, el qual
disposa de 50 usuaris, un cen-
tre especial de treball, amb
vuit persones, i una llar-re-
sidència per a una vintena
d’usuaris.
El centre compta amb una plan-
tilla de vora 50 treballadors
que en garenteixen el seu fun-
cionament.
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L’última iniciativa ha sorgit
des de la llibreria La Placeta de
Flix i es va presentar dissabte pas-
sat, amb una àmplia representa-
ció de la societat civil i política
de la comarca. Amb el treball des-
interessat i altruista de fotògrafs
i altres professionals han elabo-
rat un calendari amb imatges dels
14 pobles de la Ribera d’Ebre que
té com a protagonistes persones
discapacitades intel·lectuals i
que són alumnes o usuàries de
l’Associació Jeroni de Moragas.

S’han editat 2.000 calendaris
solidaris que es podran comprar
al preu de deu euros en establi-

ments de totes les poblacions,
així com també a familiars dels
usuaris de l’Associació Jeroni de
Moragas.

Els ajuntaments, el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre i
l’Associació d’empresaris de tu-
risme rural de la comarca han
col·laborat amb el calendari tant
enl’aspectelogísticcomeconòmic.

Al llarg dels darrers mesos
s’han fet festivals, concerts, do-
nacions i rifes en diversos pobles
de la Ribera i la Terra Alta. Entre
els grups col·laboradors desta-
quen Xeic, Flexus Teatre i la Ban-
da de Música de Vilalba.


