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societat 
DIMARTS, 8 DE DESEMBRE DEL 2015 ara   

I C
Per acord plenari de data 25 de novembre d’enguan , s’ a resolt el 
següent:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PO M relativa 
al canvi d’emplaçament d’una zona verda ubicada en el carrer ndús-
tria, redactada per l’arquitecte sen or osep Segal s i arrera, en els 
termes que consten a l’expedient.
Segon.- Obrir un període d’exposició pública durant un mes, mit-
jançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de atalun a, en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en dos dels diaris de 
m s circulació, en el tauler d’anuncis de la asa onsistorial i en el 

eb municipal. Durant aquest període, l’expedient quedarà a dispo-
sició de qualsevol que el vulgui examinar per a que es presentin les 
al·legacions que es considerin convenients.
’esmentat acord, junt amb el seu expedient, romandrà exposat al 

públic als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i su-
ggeriments, durant el termini d’un mes a partir de la darrera publicació 
del present edicte. Si el darrer dia del termini esmentat s’escau en 
dissabte o festiu, s’entendrà prorrogat al primer dia àbil següent.
’expedient podrà ser consultat a la secretaria de l’ajuntament Plaça 

de la ila núm. 1  planta 2a  durant l’esmentat termini, a les ores 
d’oficina de dilluns a divendres, de  a 1  ., i dimecres de 1  a 
1 .30 .
’instrument aprovat es publicarà tamb  en el tauler i eb municipals 

.smpalautordera.cat .
anta Maria de ala tordera, 2 desembre 2015
alcalde,

Jordi ena i b e

A UN A N AN A I
IC

nformació pública de l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la ubica-
ció de les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i de les condicions 
d’exercici de la seva activitat
El Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió de data 30 de novem-
bre de 2015, va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la ubicació de les 
associacions cannàbiques i els seus clubs socials i de les condicions d’exercici 
de la seva activitat.
Es sotmet l’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, a infor-
mació pública, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant un 
anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de atalun a, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler 
d’anuncis de la corporació i a la eb municipal pel termini de trenta dies a comptar 
des de la darrera publicació.
En cas de no produir-se al·legacions, l’Ordenança es considerarà aprovada defi-
nitivament un cop transcorregut l’esmentat termini.
Per a la seva consulta, l’expedient d’ rbanisme núm. 2015 d’aprovació de 
l’Ordenança reguladora de la ubicació de les associacions cannàbiques i els seus 
clubs socials i de les condicions d’exercici de la seva activitat es troba a disposició 
de qualsevol persona interessada al Servei de erritori planta quarta de l’edifici 
consistorial  de dilluns a divendres de les  del matí fins a la 1 del migdia.

ant Adri  de es s,  de desembre de 2015
a regidora de erritori

t  oto i arc a

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 3 de desembre de 2015,  adoptà, entre 
d’altres els següents acords:
Primer. Aprovar inicialment “l’Ordenança reguladora de la utilització dels espais 
d’ús públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements, al ter-
me de Malgrat de Mar”.
Segon. Sotmetre a informació pública aquest expedient i el text de l’ordenança, 
mitjançant la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial 
de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler 
d’anuncis de la corporació, i a la seu electrònica municipal, durant  un termini 
de 30 dies, per a la formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions esmentades.
Malgrat de Mar, 4 de desembre de 2015
Joan Mercader i Carbó
Alcalde,

PUBLICITAT A L´
Horari comercial: podeu telefonar de 9 h a 19 h

al  93 202 95 95
Fora d´aquest horari i els caps de setmana,

envieu un correu electrònic a:
paper@ara.cat

Entendre el circ com  
una font d’autoestima

especialistes. El curs de circ l’impar-
teix el malabarista Jordi Mas. “Ja 
havia estat en diversos projectes de 
gent amb discapacitat, però mai 
m’havia plantejat ensenyar-los a fer 
circ”, explica el professor.  

L’Abril Sáez és una de les seves  
alumnes. Té trastorn de l’espectre 
autista (TEA), fet que li suposa tenir 
dificultats per relacionar-se amb la 
gent. Ja feia temps que el circ li cri-
dava l’atenció i quan va veure en una 
pel·lícula de dibuixos animats com 
en feien ho va tenir clar: ella volia fer 
circ. Casualment, la seva mare va sa-
ber que a Mataró hi havia un grup on 

l’Abril es podria apuntar. Ja fa més 
d’un any que va a classe cada dilluns.  

Aquesta activitat li aporta “segu-
retat en ella mateixa i autonomia” 
explica la mare de l’Abril, Mercè Ca-
no, “i les actuacions la motiven 
molt, se les pren amb molta il·lusió 
perquè per un dia se sent protago-
nista”. Jordi Mas també té aquesta 
sensació: “El dia de l’actuació és 
molt bonic. Els és igual què menja-
ran o què faran l’endemà, perquè el 
que tenen com a prioritat és actuar”.  
A més, Mas afegeix que així com la ma-

joria de persones es cohibeixen 
quan han de sortir a actuar, ells sur-
ten i s’ho passen bé. “Vibren i fan vi-
brar, que és una de les bases dels ar-
tistes, fer gaudir el públic”. El pro-
fessor del taller n’està convençut: 
“Ells aquesta part la tenen a la but-
xaca des de fa molt, i això supleix la 
tècnica que els pugui faltar”.Però 
no els en falta pas tanta, de tècnica. 
De seguida van superar els objec-
tius inicials que s’havien marcat. 
I Marta Dalmau explica que alguns 
alumnes són molts bons i que n’hi 
ha un que ha arribat a actuar amb 
el conegut pallasso Tortell Poltro-
na. És per això que si algun d’ells es 
pren el taller com a professió en 
lloc de com a afició, l’impulsen a 
seguir aquest camí. 

Convida a la reflexió 
Jordi Mas explica que tot plegat 
fa reflexionar la gent: “Veuen 
com un noi a qui els costa d’en-
tendre, de sobte és allà, davant de 
400 persones, passant per una 
corda fluixa” i  creu que s’adonen 
que el que està fent és molt difí-
cil. Que ells no s’atrevirien a fer-
ho, però aquell noi que sovint té 
la mirada perduda ho està fent.  

Com diu Marta Dalmau, són 
persones que necessiten suport 
en un àmbit concret, com tot-
hom. “De la mateixa manera que 
jo necessito un suport visual i 
porto ulleres”, conclou.e

El Circ Bombeta: un taller per a gent amb discapacitat intel·lectual  

La col·laboració entre el circ Cronopis i l’associació Taller d’Idees va permetre engegar aquest projecte 
d’integració social per a discapacitats intel·lectuals. DAVID BORRAT

BENESTAR SOCIAL

Un noi fa malabars, una noia cami-
na fent equilibris per no caure 
d’una corda fluixa, un grup practi-
ca acrobàcies... Tots plegats com-
parteixen almenys dues coses: la 
passió pel circ i el fet de tenir algu-
na discapacitat intel·lectual. El Circ 
Bombeta va néixer a Mataró, arran 
d’una col·laboració entre la compa-
nyia de circ Cronopis i l’associació 
Taller d’Idees, destinada a oferir 
activitats d’oci per a gent amb dis-
capacitat. 

L’entitat Taller d’Idees treballa 
per a la integració de la gent amb di-
versitat funcional, i ho fa a través de 
l’oci. Així, aposten per fomentar 
l’autonomia, l’autoestima i la inte-
gració a través de la cultura i l’art. És 
per aquest motiu que ofereixen di-
versos tallers dedicats a explotar la 
creativitat, entre ells, el de circ. 

Tot i que l’entitat la formen treba-
lladors socials i psicòlegs, els profes-
sors que imparteixen les classes són 
artistes. Marta Dalmau, una de les 
coordinadores del Taller d’Idees, ex-
plica que la gent amb discapacitat 
“està acostumada a ser tractada des 
d’un vessant terapèutic”  i que 
d’aquesta manera poden trencar 
amb això. A més, considera que així 
aconsegueixen oferir unes classes de 
qualitat, ja que els que ensenyen són 
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Canvi de paradigma 
Taller d’Idees fomenta 
l’autonomia i l’autoestima 
a través de la cultura i l’art


