
L’Altre Festival, amb tres seus repartides pel districte de Sant Andreu, reuneix iniciatives artístiques 
creades, protagonitzades o relacionades amb persones que tenen algun trastorn mental

LUIS BENAVIDES
BARCELONA

Demà dijous, 4 de 
juny, el recinte de 
Fabra i Coats (Sant 
Adrià, 20) acollirà la 
presentació de la pri-
mera edició de L’Al-

tre Festival, una proposta cultural 
sense ànim de lucre amb la salut 
mental com a teló de fons. La pro-
gramació reuneix iniciatives artísti-
ques creades, protagonitzades o re-
lacionades amb persones que tenen 
algun trastorn mental. El festival 
persegueix visibilitzar un col·lectiu 
estigmatitzat i, sobretot, trencar els 
esquemes de l’espectador. 
	 «Al desordre mental se li associ-
en comportaments bruscos i vio-
lents, quan en realitat les persones 
que en pateixen algun són fràgils, 
molt sensibles», explica Manel Ano-
ro, director del festival, que sub- 

jectes sedimentin», explica Anoro, 
metge de família de professió, que 
agraeix la implicació de nombrosos 
professionals en el festival. «Tot 
l’equip, des dels productors fins al 
dissenyador de la web www.lal-
trefestival.cat –subratlla el direc-
tor–, hi han col·laborat de forma des-
interessada». 
	 Les associacions relacionades 
amb la salut mental s’han bolcat en 
el projecte. «Aquest festival suposa 
una gran oportunitat per connec-
tar el col·lectiu de malalts mentals 
amb la resta de la societat», explica 
Pep Aguilar, president de l’Associa-
ció de Familiars de Malalts Mentals 
(AFEM) de Nou Barris i membre de la 
junta de la confederació d’agrupaci-
ons de familiars i persones amb ma-
laltia mental Feafes. 
 Les tres seus del festival es tro-
ben al districte de Sant Andreu: Fa-
bra i Coats, Nau Ivanov i el Centre Cí-

ratlla el valor artístic del festival. 
«La participació d’actors amb tras-
torn bipolar, depressió major o es-
quizofrènia, amb la seva manera es-
pecial de moure’s a l’escenari, amb 
les seves mirades, aporta una potèn-
cia artística brutal», explica el di-
rector.

DOS ANYS DE TREBALL / Durant quatre 
dies, del 4 al 7 de juny, 28 companyi-
es procedents de Catalunya, Madrid, 
les Balears, Alacant, el País Basc i 
Itàlia –país convidat en aquesta pri-
mera edició– oferiran més de 30 es-
pectacles de teatre, dansa, circ, mú-
sica i titelles. «Organitzar un festival 
tan gran és gairebé un miracle per a 
nosaltres. Fa dos anys que estem tre-
ballant amb aquest objectiu, a poc a 
poc. En el món de la salut mental tot 
pot saltar pels aires en un instant. 
Per això és important fer les coses 
amb molt de temps, perquè els pro- 33 Imatge de l’obra que presenta la companyia italiana Emilia Romagna.
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El teatre dels ‘altres’
33 Un moment d’una escena de l’obra ‘Ella’, de la companyia Brots, dirigida per Antonio Masegosa, també director artístic de L’Altre Festival.
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vic Baró de Viver. «El districte es va 
mostrar interessat en el nostre pro-
jecte i la seva aportació econòmica 
ens permet pagar l’apartat tècnic 
del festival. La resta de les despeses, 
com l’allotjament de les compa-
nyies convidades, es cobreix amb 
les entrades i les aportacions d’al-
guns col·laboradors»,  explica el di-
rector.

AMB DIAGNÒSTIC I SENSE / Antonio Ma-
segosa, director artístic del festi-
val, destaca l’«àmplia gamma» de 
propostes del festival: «En el pro-
grama hi trobem des de companyi-
es professionals amb espectacles 
que toquen temes com el deliri i la 
paranoia fins a companyies aficio-
nades formades íntegrament per 
persones diagnosticades amb al-
gun tipus de trastorn mental», ex-
plica Masegosa, que al seu torn di-
rigeix la companyia Brots.  
	 En actiu des de fa cinc anys, 
Brots presentarà Ella. «Nosaltres 
barregem actors amb trastorn i 
sense –segueix Masegosa– per tren-
car estereotips. Creiem que la bar-
rera entre el seny i la malaltia és 
molt fina». H

J L’Altre Festival és la culminació 
d’un projecte social i cultural 
iniciat el 2000 per un grup de 
professionals del Centre de Dia 
Pi i Molist de l’Hospital de Sant 
Pau de Barcelona. «La idea 
d’organitzar un festival sorgeix 
dos anys després de la mort del 
psiquiatre Josep Clusa, a qui 
rendim homenatge amb un 
premi que porta el seu nom.  
Ell va iniciar la companyia  
La Trifulga dels Fútils, per on  
han passat més de 250 malalts 
mentals del centre de dia», 
recorda el director del  
festival, Manel Anoro. 

J La companyia estable  
La Trifulga dels Fútils es va 
desvincular del centre de dia 
després de la mort del seu 
fundador per convertir-se en 
Matissos, una associació  
sociocultural independent. 
«L’entitat té com a objectiu  
la creació escènica, musical i 
literària per arribar a molts més 
malalts, famílies, associacions, 
professionals sanitaris i 
ciutadans», explica Anoro,  
soci de l’entitat.  

J El primer premi d’Arts 
Escèniques i Salut Mental  
Josep Clusa, convocat per la 
Fundació Congrés Català de 
Salut Mental, serà atorgat a una 
persona, companyia o entitat 
amb participació a L’Altre 
Festival. El projecte escollit 
rebrà 2.000 euros.

UN FESTIVAL 
AMB PREMI

l’origen

MÚSICA 3 La coral infantil de 
la Sagrera, Espai 6-12, oferirà el 
seu primer concert obert al pú-
blic aquest dissabte, 6 de juny, a 
l’auditori de la biblioteca Mari-
na Clotet (Camp del Ferro, 1). La 
coral és un projecte promogut 
per la Fundació IPSS i La Sagrera 
es Mou amb la solidaritat com a 
valor de referència.

Espai 6-12 oferirà el 
seu primer concert  
a la Marina Clotet

ART URBÀ 3 El Centre Cívic Sant 
Andreu (Gran de Sant Andreu, 
111) organitza el seu primer con-
curs de grafits artístics, That’s 
Fly. Els premis són pintar a la 
rampa d’accés al centre i 500 
euros. Els interessats han d’en-
viar currículum i un esborrany 
del mural abans del 29 de juny a	
thatsfly.concurs@gmail.com.

El Centre Cívic Sant 
Andreu organitza un 
concurs de murals 

ESPORT 3 El diumenge 28 de 
juny se celebrarà la 8a cursa so-
lidària del centre comercial La 
Maquinista, dirigida a corre-
dors amb discapacitat i sense. 
En aquesta edició, els diners de 
les inscripcions aniran dirigits a 
l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC). El recorregut co-
mença i s’acaba a La Maquinista.

La carrera de La 
Maquinista recapta 
contra el càncer

ENERGIA 3 El Centre Cívic de Ba-
ró de Viver acollirà entre el 15 
i el 19 de juny, coincidint amb 
la Setmana Europea de l’Ener-
gia Sostenible, visites guiades. El 
nou centre té una coberta vege-
tal que recull i filtra l’aigua de la 
pluja i plaques fotovoltaiques, 
entre altres solucions d’eficièn-
cia energètica.

El Centre Cívic
de Baró de Viver, 
exemple d’eficiència

de les instal·lacions del col·legi per 
un màxim de 25 anys, i en falten 
just dos perquè finalitzi aquest 
contracte. «Vam haver de deixar les 
nostres instal·lacions, que eren de 
la nostra propietat i sumaven més 
de 4.000 metres quadrats, per a la 
creació d’un parc. A canvi ens ofe-
rien la cessió de la gestió d’un fu-
tur pavelló cobert», recorda la pre-
sidenta. 
	 El nou poliesportiu suposarà 
per al club, amb més de 240 espor-
tistes entre les seccions d’hoquei 
i patinatge artístic, «l’oportunitat 
de seguir fent esport en unes con-
dicions dignes», subratlla Clota.	
«Els estarem molt agraïts a l’Esco-
la Pegaso	–afegeix la presidenta–	
per acollir-nos durant tot aquest 
temps». H

33 Imatge virtual 8 Així serà el poliesportiu, amb un triple pavelló que suma 7.000 metres quadrats.

L’esperadíssim poli-
esportiu Camp del 
Ferro, al barri de la 
Sagrera, comença 
a agafar forma. Al-
menys, sobre el pa-

per. Un extens jurat –en què esta-
ven representats el Districte de Sant 
Andreu, veïns i entitats usuàries del 
futur centre, com el Club Patí Con-
grés– ha escollit un dels 48 projec-
tes presentats a concurs. Amb el le-
ma Terra, la proposta guanyadora 
inclou un triple pavelló de 7.000 me-
tres quadrats, unes piscines desco-
bertes i l’obertura d’un nou carrer 
que comunicarà Pare Manyanet i 
Camp del Ferro.
	 A partir d’aquí, l’empresa muni-
cipal BIMSA adjudicarà i contracta-
rà la redacció del projecte a l’equip 
d’arquitectes guanyador. El procés 
de redacció del projecte es podria 
allargar un any i està previst que les 
obres comencin la primavera del 
2016, segons els càlculs de l’ajun-
tament.	«La previsió és que aquest 
nou equipament esportiu, que aco-
llirà el Club Patí Congrés i altres en-
titats esportives del barri, estigui 
acabat el 2017», afirmen fonts mu-
nicipals. 

Obert al barri

El jurat estava format per membres 
del Districte de Sant Andreu, d’Hà-
bitat Urbà, de l’Institut Barcelona 
Esports (IBE), de l’empresa munici-
pal BIMSA, de l’Associació de Veïns 
de la Sagrera i d’entitats usuàries 
com el Club Patí Congrés i l’Associ-
ació Esportiva Sant Andreu.	«Nos-
altres vam entrar al jurat a la sego-
na volta, quan s’havia d’escollir en-
tre 10 projectes. No ens vam afegir 
al procés fins que l’ajuntament no 
va deixar per escrit que el nou po-
liesportiu també estaria obert al 

barri», explica Josep Barbero, pre-
sident de l’Associació de Veïns de la 
Sagrera.	«El projecte escollit és bo, 
però ara ens agradaria polir-ne al-
guns detalls. La façana més maca, 
la principal, no pot anar d’esque-
na al barri. Hauria de donar al car-
rer de Berenguer de Palou»,	afegeix	
Barbero.
	 Els imminents canvis a l’alcal-
dia, arran de la victòria en les últi-
mes municipals de la plataforma 
Barcelona en Comú, no haurien 
d’alterar el full de ruta. «No dub-
tem que es construirà després de 
tants anys d’espera», afirma Cris-
tina Clota, presidenta del Club Patí 
Congrés, una entitat que fa 23 anys 
que es va reubicar al pati de l’Escola 
Pegaso. 
	 El club va firmar un conveni d’ús 

L. B.
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El club d’hoquei i 
patinatge artístic, 
que s’entrena al  
pati de l’Escola  
Pegaso des 
de fa 23 anys, 
gestionarà part  
del futur centre

Sacada al Camp del Ferro
El futur poliesportiu de la Sagrera ja té projecte H El Club Patí Congrés, que  
fa 23 anys que espera un espai definitiu, serà una de les entitats més beneficiades
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MERIDIANA
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CIUTAT VELLA 3 El Llantiol ofereix vermut 
amb monòlegs els diumenges r P. 47

HORTA-GUINARDÓ 3 El Sant Pau ensenyarà 
a conviure amb el càncer de mama r P. 48


