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Telèfons 
Emergències  112 
Urgències mèdiques  061 
Creu Roja  93.300.65.65 

Clínic  93.227.54.00 
Sant Pau  93.291.91.91 
Vall d’Hebron  93.274.60.00 
Sant Joan de Déu 93.280.40.00 
Mossos d’Esquadra  112 

Guàrdia Urbana  092 
Policia Nacional  091 
Bombers-urgències  080 
Inf. ciutadana  012 
TMB  93.298.70.00 

Inf. Renfe  902.320.320 
Rodalies Renfe  900.410.041 
Inf. aeroport  902.404.704 
Inf. port  93.298.60.00 
Ferrocarrils Gen.  93.205.15.15 

Ràdio Taxi  93.303.30.33 
Taxi Minusv.  93.420.80.88 
Serv. Funer. BCN  902.076.902 
Àltima Serv. Funer.  902.230.238 
Síndic de Greuges 900.124.124

Farmàcies 
Telèfon 93.244.07.10 
www.farmaceuticonline.cat

Districtes

GRATIS AVUI A BCN 

CIUTAT VELLA 
Història Presentació de Montecristo, 
una obra de Marc Pastor que recull 
les vivències de republicans 
espanyols escapats del camp de 
concentració de Mauthausen. Al 
Museu de les Cultures del Món. 
Carrer de Montcada, 12. A les 19.00 
hores. 

Sant Jordi El Saló de Cent de 
l’Ajuntament acull el pregó de lectura 
de Sant Jordi. L’escriptora Almudena 
Grandes (foto) conversarà amb el 
periodista Antonio G. Iturbe sobre la 
seva obra i la importància que les 
lectures i les biblioteques han tingut  

a la seva vida. Plaça de Sant Jaume, 
1. A les 18.00 hores.  L’aforament  
és limitat i per assistir-hi s’ha de 
sol·licitar plaça enviant un correu a 
protocolbcn@bcn.cat. Algunes 
bibilioteques retransmetran el pregó 
en temps real. 

EIXAMPLE 
Electrònica Concert de Museless, 
artista de música electrònica amb una 
proposta experimental, nocturna i 
definida com la banda sonora 
d’alguna pel·lícula de David Lynch. 
La sessió anirà acompanyada d’un 
espectacle visual a càrrec d’Enric 
Sant. Es realitza al Centre Cívic 
Sagrada Família. Carrer de Provença, 
480. A les 20.00 hores. 

GRÀCIA  
Censura L’Institut Nova Història 
organitza, en col·laboració amb 
Assemblea.cat, la conferència La 
censura d’Estat, el 155 de la nostra 
història, a càrrec de Jordi Bilbeny.  
Al carrer de Ros de Olano, 9. A les 
19.30 hores. 

LES CORTS 
Dones Conferència sobre les 
escriptores en el cine a càrrec de 
l’experta Lídia Bardina. A la Biblioteca 
Les Corts-Miquel Llongueras. 
Travessera de les Corts, 58. A les 
19.00 hores. 

Es poden enviar propostes a  
distritos@elperiodico.com

L’associació 3 de Trébol va néixer d’una escola de màgia d’Hostafrancs amb el mateix  
nom H Els socis munten monogràfics i conferències, i participen en gales solidàries

Units per la il·lusió

SÍLVIA ALBERICH 
BARCELONA

Aimé surt a l’escenari i fa un joc 
de cartes amb el qual deixa el pú-
blic bocabadat. El segueixen al-
tres nens i altres trucs en què els 
naips, les monedes i l’enginy te-
nen un paper protagonista. 
«M’agrada la màgia. És misteriosa 
i alhora divertida.  I el públic no 
coneix el truc que faig», explica 
Aimé de los Heros, una nena de 8 
anys que es va apuntar a un dels 
casals que organitzen a l’associa-
ció 3 de Trébol (carrer de Vint-i-sis 
de Gener 1641, 28).  
 L’entitat té el mateix nom que 
l’escola de màgia on està ubicada. 
Follets, bruixes, boles de vidre i 
una falsa prestatgeria que, en rea-
litat, és una porta d’accés a una sa-
la, decoren l’escola, que fa més 
d’una dècada que està en actiu. 
Els seus alumnes van crear l’enti-
tat el 2015. «Ho vam fer per poder 
estar junts més temps, compartir 
experiències i tenir una participa-
ció més activa en congressos», 
explica Anahí Palomino, secretà-
ria i professora de l’entitat.  
 La sintonia i el bon ambient 
regnen entre els membres de l’as-
sociació. «Som com una família i 
aquest lloc és el refugi en què 
compartim aficions», expressa la 
jove. «No ensenyem màgia, sinó 
que formem mags», diuen. I 
compten amb professionals com 
Berko Ruiz, professor de Manipu-
lació, especialitat en la qual apa-
reixen i desapareixen objectes de 
la mà del mag. «La manipulació és 
la poesia de la màgia. És molt im-
pactant i visual, i la modalitat més 
valorada pels mags», destaca 
Ruiz.  
 Un dels grans referents de l’en-
titat és Eligio Palomino, conegut 
artísticament com a Magic Tre-
bol. Aquest prestigiós mag, amb 
premis internacionals, és el presi-
dent de l’associació. «La màgia 
aporta valors com la seguretat en 
un mateix, facilitat per parlar en 
públic i companyerisme», assegu-
ra Palomino, de 65 anys, a qui un 
ictus ha apartat de la seva gran 
passió després de 45 anys en actiu.  
 Segons ell, qualsevol pot ser 

mag, ja que hi ha moltes especiali-
tats. «Qui és seriós pot ser menta-
lista; el bromista pot fer màgia cò-
mica, i l’habilidós, dedicar-se a la 
manipulació», destaca. Molts dels 
xous que practiquen els alumnes 
tenen una intenció pedagògica i un 
missatge. «Vam fer un número de 
màgia parlant de l’assetjament es-
colar», recorda la secretària i filla 
del president.  

Màster d’il·lusionisme 

L’associació 3 de Trébol ofereix cur-
sos de diferent durada i nivell. Els 
de l’escola de màgia solen ser d’un 
any, mentre que els de l’associació, 
d’un mes. «Són monogràfics sobre 
una cosa específica, com gobelets, 
monedes o cartes», explica Eligio 
Palomino. Les conferències són un 
altre dels punts forts de l’associa-
ció, i n’organitza mitja dotzena a 
l’any. També col·labora amb oena-
gés i associacions participant en ga-

les solidàries. La pròxima serà per a 
malalts intestinals a Santa Coloma 
de Gramenet, el 27 de maig. 
 Fins i tot tenen previst realitzar 
un curs presencial a l’escola de mà-
gia, en col·laboració amb la Univer-
sitat de Barcelona. «Serà un màster 
d’il·lusionisme que començarà 
l’any que ve i que es dirà La màgia 
com a recurs», avança el president.  
 Entre els seus alumnes hi ha 
mags amb una gran projecció com 
els que ja han participat en progra-
mes de televisió. Aquest és el cas 
d’Erik Marín i de Daniel Sánchez. 
Tots dos van actuar a Got talent. «Em 
van animar des de l’associació i 
m’ho vaig passar molt bé», explica 
Marín, que, als seus 13 anys, té clar 
que li agradaria dedicar-se professi-
onalment a la màgia. Sánchez, 
alumne de l’entitat, va arribar a se-
mifinals en el citat talent show. «Jo 
faig màgia de prop i per això vaig 
fer un espectacle de cartomàgia», 
comenta. H     

LUAY ALBASHA

33Alumne i famós  8  Daniel Sánchez, semifinalista de ‘Got talent’, fa un truc a la seu de  3 de Trébol.

UNA ENTITAT DE SANTS-MONTJUÏC 

3 DE TRÉBOL 
Vint-i-sis de gener 1641, 28 
(Hostafrancs) 
 
Objectiu 
Promoure la màgia amb diferents 
tècniques i en diverses plataformes, 
com festivals i congressos 
 
 
 200 Socis 
 
info@escuelademagia.net


