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Una sala d’exposicions,
una fonda, un autobús...
La Mostra de Teatre Inclu-
siu (MTI) de Banyoles ha
tingut escenaris gens ha-
bituals i aquest any no se-
rà cap excepció, ja que es
farà a la biblioteca pública
del Pla de l’Estany, a la Vila
Olímpica. La MTI és una
experiència pionera al
nostre país. Hi participen
persones amb discapaci-
tat intel·lectual, junta-
ment amb d’altres que no
en tenen. En total, dotze,
meitat i meitat. “La idea és
trencar distàncies, de-
mostrar que sobre l’esce-
nari no hi ha discapaci-
tats”, resumeix la psicòlo-
ga i alhora autora i directo-
ra teatral Clàudia Cedó,

responsable de la MTI.
L’estrena (17 de desem-
bre) es prepararà amb una
sèrie d’assajos que comen-
çaran el dia 12 a la Facto-
ria de les Arts Escèniques
de Banyoles. Els promo-
tors (El projecte Escenaris

Especials i la Fundació Es-
tany) han fet una crida a
apuntar-s’hi. “Aquest cop
l’escenari serà la bibliote-
ca, perquè els seus respon-
sables ens ho van proposar
i ens va semblar molt bé, ja
que s’adiu amb el fet que

sempre busquem espais
no teatrals i que s’adiguin
amb el format petit que
utilitzem”, argumenta Ce-
dó.

Escenaris Especials
La mostra està vinculada a

Escenaris Especials, un
projecte d’activitat teatral
per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual que
es va engegar fa deu anys.
Ho dirigeixen l’esmentada
Clàudia Cedó i la també
psicòloga Marta Iglesias.
En el primer any d’aques-
ta experiència nascuda a
Banyoles, hi van prendre
part dos grups i ara ja en
són deu (120 persones que
tenen una malaltia mental
o una deficiència neuro-
motriu, que són autistes o
que s’estan recuperant
d’una drogoaddicció, per
exemple), de centres espe-
cialitzats, tant de la ciutat
de l’estany com de Girona i
Figueres. Assagen durant
una hora i quart a la set-
mana, a la Factoria de Ba-
nyoles i a l’escola El Galli-
ner de Girona. ■
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La Mostra de Teatre Inclusiu
de Banyoles, a la biblioteca
a Escenaris Especials i la Fundació Estany organitzen per vuitè any consecutiu aquest muntatge
i els seus assajos previs, una iniciativa pionera en la integració de discapacitats intel·lectuals

La MTI de l’any passat, que es va fer a l’interior i l’exterior d’un autobús ■ ESCENARIS ESPECIALS

L’Assemblea Obrera del
Pla de l’Estany, constitu-
ïda fa pocs mesos, es pre-
sentarà en públic dissabte
a Banyoles (19 h, Casal Po-
pular Independentista) en
un acte en què participarà
el regidor de la CUP de
Barcelona Josep Gargan-
té. L’entitat es defineix
com a anticapitalista, fe-
minista, antiracista i inde-
pendentista. Està forma-
da per treballadors de la
comarca que “s’han orga-
nitzat per defensar els
seus drets i millorar les
condicions de la classe
obrera”. L’objectiu de l’as-
semblea a curt termini és
mobilitzar els treballadors
“per lluitar per les seves
reivindicacions”, un ser-
vei que ja ofereix, de ma-
nera gratuïta, mitjançant
el punt d’informació labo-
ral (PIL), els divendres a la
tarda al Casal Popular de
Banyoles. ■

Presentació de
l’Assemblea
Obrera del Pla
de l’Estany
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