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El cicle Poesia als Parcs. Lletres i paisatges és un programa impulsat conjuntament entre la
Diputació de Barcelona i la Institució de les Lletres Catalanes. El projecte, que consisteix en
una programació de recitals poètics realitzats en parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona, té com a objectiu dinamitzar els espais naturals i alhora visibilitzar
autors catalans i la seva obra poètica. La gestió i coordinació artística del programa
d’enguany, 2020, ha estat realitzada per Tramoia Produccions Culturals.

La present edició, desenvolupada entre els mesos de maig i novembre de 2020, ha estat la
quinzena. L’edició d’enguany ha estat condicionada per l’impacte de la pandèmia de la
Covids-19 i un seguit de mesures i restriccions que han modificat la marxa del cicle.

Del total de catorze recitals previstos inicialment se n’han pogut realitzar la meitat, un total
de set. Els espectacles restants s’han convertit en peces audiovisuals publicades als canals i
xarxes socials vinculades al programa.

Enguany hi han participat el Parc del Castell de Montesquiu, el Parc de la Serralada Litoral, el
Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc de la Serralada de Marina, el Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, el Parc
Natural de la Serra de Montsant, el Parc Natural de la Serra de Collserola, el Parc del Garraf,
el Parc del Montnegre i el Corredor, l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona i el Parc del
Foix.

Seguint amb la iniciativa impulsada en la darrera edició, enguany el cicle s’ha sumat a la
celebració de dues commemoracions literàries de la Generalitat de Catalunya: l’Any Joan
Perucho i l’Any Josep Carner. Aquesta col·laboració s’ha traduït en la presència de la figura i
l’obra d’ambdós autors en tres propostes artístiques: la proposta de Carles Belda amb “El
romanç de les històries naturals” de Perucho; l’espectacle infantil “El Bestiari de Carner”
amb The New Catalan Ensemble i la lectura dramatitzada dels poemes de Joan Perucho a
càrrec Josep Pedrals a l’espectacle “El Mèdium”.
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Per al disseny i desenvolupament de la proposta, s’ha comptat amb les aliances i
complicitats dels diferents territoris implicats. En aquest sentit, hi ha hagut una estreta
col·laboració amb les diferents entitats culturals que s’anomenen a continuació: Fundació
Jacint Verdaguer a Folgueroles; el Centre Quim Soler, La literatura i el vi del Priorat; el Centre
d’Art i Natura de Farrera; l’Obra Cultural de l’Alguer, així com amb la coordinació amb els
ajuntaments dels municipis on han tingut lloc els diferents recitals.

Per últim, amb la voluntat de posar en diàleg la poesia amb altres disciplines artístiques, el
cicle d’enguany ha comptat amb la participació d’Apel·les Carod (violí), Elias Porter (violí),
Caïm Riba (guitarra), Clara Fiol (guitarra i veu), Carles Belda (veu i acordió), Gemma Abrié
(veu i contrabaix) i Manu Sabaté (tenora, clarinets, gralla), Nico Roig (guitarra i veu), Alan
Imar (saxofonista), Maria Ribera (cos) i Manel Fortià (violoncel).
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RESUM EDICIÓ 2020
Parc Natural del Montseny.

Recital poètic a càrrec d’Estel Solé.

Reserva de la Biosfera

https://www.yout
ube.com/watch?v
=vjmB4cpojgM

Espai Natural de les

Recital poètic a càrrec de Lluís Solà i Núria

https://www.yout

Guilleries-Savassona

Armengol.

ube.com/watch?v
=5gb5qsDeeHc

Parc del Montnegre i el

“El romanç de les històries naturals” amb Carles https://www.yout

Corredor

Belda.

ube.com/watch?v
=6GlRatfnjyU

Parc Natural de Sant Llorenç “El mèdium” Lectura dramatitzada dels poemes https://www.yout
del Munt i l’Obac

de Joan Perucho amb Josep Pedrals.

ube.com/watch?v
=Kbj4N4X1_dM&t
=50s

Parc Nacional de l’Illa

Recital poètic a càrrec de Carla Fajardo Martín

Museu del Port.

27 d’agost

de l’Asinara

amb acompanyament musical de Laly Rodríguez Porto Torres.

Parc Nacional de Porto

Recital poètic a càrrec de Carla Fajardo Martín

Conte

amb acompanyament musical de Laly Rodríguez L’Alguer.

29 d’agost

Parc Natural de la Serra

Recital poètic a càrrec de Laura López Granell i

Cartoixa d’Escala

Diumenge 20 de

de Montsant

Glòria Coll Domingo amb acompanyament

Dei

setembre, 12 h

Plaça del Quarter.

musical d’Apel·les Carod.

80 assistents

Parc Natural de l’Alt Pirineu Recital poètic a càrrec de David Caño, Ivet

Centre d’Art i

Dissabte 3 d’octubre,

Eroles i Gerard Vilardaga amb acompanyament

Natura. La Bastida, 19 h

musical d’Elias Porter.

s/n. Farrera

35 assistent

Parc del Castell de

“L’àngel i la infermera de les cançons”, recital

Cabanya del

Dissabte 17 d’

Montesquiu

poètic a càrrec d’Ivette Nadal amb

Castell de

octubre, 20.30 h

acompanyament musical de Caïm Riba

Montesquiu

40 assistents
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Parc del Foix

“Amors sense casa” a càrrec de Sebastià Portell Plaça del Castell

Diumenge 18

i Maria Sevilla amb acompanyament musical de (Castellet i la

d’octubre, 12 h

Clara Fiol.

47 assistents

Gornal)

Parc Natural de la Serra de

“Bestiari a trio”. Espectacle poeticomusical amb Pati de Vil·la

Diumenge 25

Collserola

Carles Belda (veu i acordió), Gemma Abrié (veu Joana, MUHBA

d’octubre, 12 h

i contrabaix) i Manu Sabaté (tenora, clarinets,

65 assistents

gralla)

Parc del Garraf

Recital poètic a càrrec de Mireia Calafell i Carla

https://www.yout Dissabte 31

Fajardo amb acompanyament musical de Nico

ube.com/watch?v d’octubre, 12 h

Roig.

=luJ-6s30lyA

Parc de la Serralada

Recital poètic a càrrec d’Ester Andorrà i Laia

https://www.yout Dissabte 31

Litoral

Llobera amb acompanyament musical d’Alan

ube.com/watch?v d’octubre, 12 h

Imar.

=ryH8vdWxO0M

Parc de la Serralada

“Silur” de Sònia Moya amb l’acompanyament de https://www.yout Dissabte 7 de

de Marina

Maria Ribera (cos) i Manel Fortià (música).

ube.com/watch?v novembre, 12 h
=g_uAPLk42iY

XIFRES i INDICADORS
14 Parcs i/o espais naturals

18 Poetes

7 Recitals poètics presencials

1 Ballarina

7 Recitals enregistrats

12 Músics
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PRESSUPOST
CONCEPTE DESPESA
Disseny del programa artístic

1.200 €

Equips de so i altres materials

500 €

Participació en reunions i altres actes de difusió

600 €

Elaboració de la memòria

350 €

Disseny i desenvolupament pla de comunicació

2.500 €

Cobertura d'actes i realització de fotografies

2.000 €

Honoraris artistes participants

1.350 €

Aportació ILC honoraris artistes

5.193 €

Desplaçaments i dietes

500 €

Gravació i edició de vídeos resum de cada acte
Costos d’edició gràfica i impressió dels programes i

9.498,50 €
2.003,76€

cartells
26.194,76

TOTAL
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EL CICLE I LA PANDÈMIA DE LA COVID19
La vint-i-cinquena edició del cicle Poesia als Parcs. Lletres i paisatges ha estat profundament
marcada per l’esclat de la pandèmia de la Covid-19. Aquest fet d’abast mundial ha afectat la vida
social, cultural i relacional de tot el planeta i en conseqüència ha obligat a l’organització del cicle a
reaccionar i modificar aspectes molt significatius del programa.

En trets generals, aquest fet ha obligat a prendre mesures excepcionals en 4 àmbits del programa: el
format de les actuacions, la comunicació del cicle, la gestió del públic i la producció dels
espectacles.

Les restriccions de mobilitat i la prohibicions de trobades grupals ha obligat a l’organització a
transformar el format de les actuacions, convertint bona part del programa artístic (un 50%) a peces
audiovisuals. S’ha optat per fer peces de curta durada, al voltant dels 5-10 minuts, amb la presència
de tots els artistes implicats inicialment en el recital, així doncs, s’han convertit algunes de les
actuacions en un nou producte cultural, un audiovisual.

El conjunt de restriccions i mesures preses pels governs autonòmic i estatal en relació a la mobilitat i
confinaments perimetrals han condicionat la comunicació del cicle. Bona part de les accions
recollides en el Pla de comunicació no s’han pogut executar, fet que ha significat que bona part dels
materials de comunicació no hagin vist la llum, que no s’hagin imprès programes ni materials
promocionals, i que el volum de publicacions i interaccions en les xarxes socials s’hagin reduït
dràsticament.

El fenomen també ha afectat significativament a la interacció amb l’audiència. La necessitat de
registrar a les persones assistents als actes públics i la limitació d’aforament han obligat a generar
mecanismes de preinscripció que fins ara mai s’havien fet servir. En aquest sentit, també ha
augmentat significativament el volum de consultes per email i telèfon rebudes en relació a detalls
organitzatius del cicle.

Per últim, un dels grans reptes d’enguany ha consistit en aplicar tot el seguit de mesures i controls
sanitaris i protocolaries a la producció dels recitals presencials. Des de l'organització s’ha vetllat en
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tot moment per garantir la senyalètica, facilitar els elements de protecció a públic, artistes i personal
assistent i aplicar totes les mesures relatives a l’aforament i distàncies de seguretat.

En resum, el context actual ha obligat a realitzar un esforç que ha permès millorar alguns aspectes
claus de l’organització del cicle i testejar noves fórmules que han generat aprenentatges significatius,
que es podran aplicar si fos el cas en properes edicions del cicle.
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PLA DE COMUNICACIÓ
A continuació es presenta l’estratègia de comunicació portada a terme a partir de les accions
realitzades per cadascun dels recitals de forma transversal al llarg del cicle, des de la comunicació
offline (cartells específics) fins a la comunicació online ( programa del cicle, cartell genèric i accions a
xarxes socials i newsletter). L’estratègia de comunicació portada a terme es presenta estructurada a
partir del que s’ha realitzat per a cada un dels recitals organitzats, així com les tasques
desenvolupades transversalment al llarg de tot el cicle.

El Pla de comunicació ha estat desenvolupat per l’equip de Tramoia però amb la complicitat i
col·laboració de l’equip i recursos de la Gerència d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i
la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya. La coordinació amb aquestes
institucions ha permès la planificació i execució de les diferents accions, també a través dels seus
mitjans i canals (butlletins institucionals, xarxes socials,...).

Amb la Secció de Divulgació i Comunicació de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, s’ha treballat
coordinadament per a la gestió de l’enviament dels cartells als diferents punts d’interès detectats
en cada territori.

La comunicació ha estat enguany condicionada per el context pandèmic el qual ha obligat a
l’organització a reduir l’impacte comunicatiu amb l’objectiu de no promoure els desplaçaments i la
mobilitat intermunicipal al territori. Aquesta estratègia ha suposat:

1. Eliminar la publicació i impressió de fulletons i programes de mà.

2. No difondre (segons l’ocasió) la campanya “Jo hi seré” ni d’altres materials de comunicació
com ara cartells del cicle i dels recitals i postals poètiques a les xarxes socials.

3. No promoure la difusió dels recitals en d’altres canals com ara mitjans de comunicació
locals, mitjans digitals especialitzats, etc ...
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MATERIAL GRÀFIC
CARTELL GENERAL

CARTELL ESPECÍFIC PER RECITAL

PROGRAMA DE MÀ (FULLET)
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ONLINE: XARXES SOCIALS
1.284 seguidors a Facebook de Poesia als Parcs
11.300 seguidors a Twitter de Xarxa de Parcs Naturals
1.358 seguidors a Twitter de Tramoia Cultura
L’equip de Tramoia s’ha coordinat enguany amb els referents de comunicació de la Xarxa de Parcs
Naturals per desenvolupar un Pla de comunicació per al programa, tant a nivell general com específic
per a cadascun dels recitals. La tasca de Tramoia s’ha centrat en la creació de materials de
comunicació per a les xarxes socials, concretament a Facebook i Twitter.

Alhora, des dels canals propis de Tramoia s’han creat materials abans, durant i després de cadascun
dels recital i rodatges per tal de dinamitzar la xarxa Instagram.

CAMPANYA #JOHISERÉ

A Twitter, s’ha continuat amb la campanya iniciada l’any 2019 #JoHiSeré, basada en la publicació de
fragments de vídeo ens els quals els poetes del recital conviden al públic a assistir a l’actuació del cap
de setmana. Enguany hem comptat amb la participació de tots els poetes.
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POSTALS POÈTIQUES
També per a Twitter s’han dissenyat les postals poètiques per a cadascun dels recitals programats.
Aquests materials recullen versos i fotografies dels artistes participants el cicle en format postal.
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Per a Facebook enguany s’han produït les imatges de capçalera per a la publicació d’esdeveniments
de cadascun dels recitals per tal d’incorporar la imatge corporativa a l’agenda de la xarxa social.

MEMÒRIA_POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE 2020

14

CRÒNIQUES DELS RECITALS
Aquesta edició s’han escrit un total de 5 cròniques per comunicar els recitals que s’han dut a
terme a Catalunya i que han estat produits i coberts per l’equip de Tramoia Produccions
Culturals. Aquestes cròniques han estat publicades i difoses a través de la newsletter de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Les reproduïm a continuació:
Sardenya acull els primers recitals amb públic del cicle Poesia als parcs. Lletres i
paisatges per reforçar el lligam cultural
Publicada el 02/09/2020

Una delegació de la Xarxa de Parcs
Naturals va assistir, el dijous 27 i el
dissabte 29 d'agost, als dos recitals, dins
del programa Poesia als parcs. Lletres i
paisatges, a l'illa de Sardenya. La visita va
servir també per renovar el conveni
d’agermanament entre els parcs del Garraf
i de Port Comte i establir col·laboracions
per a la difusió de la cultura catalana a
l'Alguer i per promoure el turisme
sostenible.
El primer recital es va fer al Museu del Port de Porto Torres i el segon, al jaciment de Nurag
Palmavera. Ambdós van ser protagonitzats per les catalanes Carla Fajardo (poeta) i Laly
Rodriguez (guitarra) i van comptar amb la participació dels artistes sards Roberto Demontis,
Giovanni Oliva, Cinzia Paulucci, Vittoria Anna Perotto, Pepa Molina, Dario Pinna i Riccardo
Pinna. Van ser espectacles d’un gran nivell de qualitat artística.
En aquesta visita també es va dur a terme la presentació de l'exposició d’art “D’un mar“ de
l’escultor Pep Fajardo i del pintor Jordi Aligué a la Galeria Bonaire de l’Alguer i el tradicional
concert de les Festes del 31 d'agost, a càrrec de Franco Cano.
Les activitats s'emmarquen en les relacions de col·laboració establertes entre la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona, el parc alguerès de Port Comte i l’Obra Cultural de
l’Alguer. En aquest sentit, es va renovar el conveni d’agermanament entre els parcs del Garraf i
de Port Comte, així com l’addenda al conveni de col·laboració amb l’Obra Cultural de l’Alguer
per a la dinamització dels nostres espais naturals protegits a partir del seu patrimoni comú, la
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llengua i la cultura catalanes, per a l’any 2020.
La delegació estava formada per Josep Tarín, diputat d’Espais Naturals i alcalde de Talamanca;
Andreu Bosch, president del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i alcalde de Teià; Jordi
Padrós, coordinador d’Espais Naturals; Xavier Roget, cap de la direcció territorial occidental, i
els artistes participants. Entre l’activitat institucional, cal destacar la recepció de la delegació del
Govern de Catalunya a l’Alguer així com de l’ajuntament de la mateixa ciutat. D’altra banda, es
va desenvolupar una reunió de treball per concretar la proposta de conveni de col·laboració
entre la Gerència d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Parc Nacional de l'Asinara,
per a l'intercanvi d'experiències en el desenvolupament de la Carta Europea de Turisme
Sostenible (CETS) i altres accions de turisme responsable i desenvolupament local, a Porto
Torres.
La determinació de les institucions i entitats participants en aquests actes han superat totes les
dificultats que l’actual pandèmia genera i han pogut mantenir el pont cultural establert des del
2005 entre la Xarxa de Parcs Naturals i l’Alguer així com generar noves línies de col·laboració.
Per a més informació sobre Poesia als parcs. Lletres i paisatges, consulteu la pàgina web del
cicle. Enguany, com a novetat i a causa de la situació post COVID-19, per assistir als recitals cal
inscriure's prèviament mitjançant aquest formulari.

Laura López Granell i Glòria Coll Domingo reciten a la cartoixa d'Escaladei, dins el cicle
Poesia als parcs. Lletres i paisatges
Publicada el 26/09/2020

El diumenge 20 de setembre al migdia, la
cartoixa d’Escaladei, al Parc Natural de la
Serra de Montsant, va acollir la música i la
poesia amb un recital de les autores Laura
López Granell i Glòria Coll Domingo.
Ambdues poetes van omplir de versos el
refetor de l’edifici, un espai que va reunir una
setantena de persones que van gaudir de la
proposta poètica vinculada a l’Editorial
Godall i a la seva editora, Matilde Martínez. Per a l’ocasió, el músic Apel·les Carod es va afegir
a l’espectacle amb el seu violí amb una mostra de talent i creativitat musical que van
entusiasmar l’audiència aplegada al Parc Natural de la Serra de Montsant.
Les veus de López Granell i Coll Domingo es van fondre amb les melodies d’Apel·les Carod, que a
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vegades sonava alhora -com en la cadena de poemes que Coll va recitar del seu poemari Retorn- i
en altres ocasions ocupava espais propis on, ara la música ara la veu, s'intercalaven en un ball d’allò
més fi.
Laura López va presentar el seu darrer poemari Coratge: el coratge com a impuls contra la dificultat.
"Travessa", "Origen", "Pèsol", "Unitat mínima", "Impuls", "Sang", "Fals positiu", "Pulsió"... poemes des
del cor, l’únic òrgan que no precisa de cap impuls extern i que excita a si mateix. Poesia, cor i
coratge.
El recital va esdevenir un espai per a la reivindicació de la necessitat d’indrets i propostes culturals
segures en el context actual i també una reflexió al voltant del confinament i de la pandèmia. Glòria
Coll va presentar un seguit de poemes inèdits sorgits del confinament, amb la Riquilda de Joan
Maragall de fons com una celebració del món mutilat.
Propers recitals
Després dels espectacles a l’Alguer del 27 i 29 d’agost, el recital a la cartoixa d'Escaladei ha
continuat amb els recitals ja amb públic dins el cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges d’enguany.
Les properes cites poètiques tindran lloc el dissabte 3 d’octubre al Parc Natural de l'Alt Pirineu amb
un recital de David Caño, Gerard Vilardaga i Ivet Eroles al Centre d’Art i Natura de Farrera; i el
dissabte 17 d’octubre al Parc del Castell de Montesquiu, amb l’espectacle L’àngel i la infermesa de
les cançons a càrrec de la poeta Ivette Nadal i de Caïm Riba, a la guitarra.
Enguany, a causa de la situació per COVID-19, és necessari inscriure’s prèviament als recitals, tots
ells gratuïts, mitjançant aquest formulari http://bit.ly/PoesiaalsParcs. Podeu consultar tots els detalls
del cicle a la pàgina web Poesia als parcs. Lletres i paisatges així com a la pàgina de Facebook.

Se celebra el recital de Poesia als parcs. Lletres i paisatges a Farrera, al Parc Natural de
l'Alt Pirineu
Publicada el 02/10/2020

Finalment es va poder portar a terme
l’ajornat recital del cicle Poesia als parcs.
Lletres i paisatges al Parc Natural de l’Alt
Pirineu. Celebrat el dissabte 3 d’octubre a
la tarda, enguany hi van participar David
Caño, Ivet Eroles i Gerard Vilardaga, amb
l’acompanyament musical del violinista
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Elias Porter. El fred tardorenc va motivar que el recital es traslladés del pati del Centre
d’Art i Natura de Farrera a l’interior de l’església romànica de Sant Roc. El cicle
d’espectacles poeticomusicals continua ara arreu dels parcs de la Xarxa de Parcs
Naturals fins al mes de novembre.
Com cada any, el recital al Parc Natural de l’Alt Pirineu es va celebrar al poble de Farrera, seu
del Centre d’Art i Natura, amfitrions de la celebració del programa en aquest indret. A causa de
la pandèmia, però, no es va poder celebrar a finals de primavera, com és habitual, i es va fer a
l’octubre. Atesa la tarda de pluja i fred tardorenc del Pirineu, el recital de dissabte a la tarda no
es va celebrar al pati del Centre d’Art i Natura, sinó que es va traslladar a l’església de Sant Roc
de Farrera, pràcticament el primer edifici que hom troba quan s’arriba al poble.
Unes trenta-cinc persones, principalment del territori, van apropar-se a l’interior d’aquesta
esglesiola romànica per escoltar els poetes convidats, David Caño, Gerard Vilardaga i la
pallaresa Ivet Eroles. Els acompanyava el violinista de la Cerdanya, Elias Porter.
Durant el recital, David Caño va recitar poemes del seu llibre Un cos preciós per destruir, amb la
ciutat com a pretext; Gerard Vilardaga va recitar principalment composicions del seu poemari
Home de missa, amb la vida a pagès al Berguedà d’escenari de fons, i Ivet Eroles va llegir relats
i poesia feminista i va evocar històries de les bruixes perseguides a la comarca, algunes d’elles
escrites en llengua pallaresa.
L’endemà al matí sota un cel de sol i plugim, el Centre d’Art i Natura de Farrera, flamant Premi
Nacional de Cultura 2020, va organitzar una passejada poètica fins a l’església romànica de la
Mare de Déu de la Serra que va aplegar una trentena de participants. A banda dels poetes,
també van llegir diversos fragments literaris el públic assistent.
Els recitals continuen fins al mes de novembre
El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges 2020 no s’atura fins al novembre. Així, els propers
recitals portaran la poesia i la música al Parc del Castell de Montesquiu (dissabte 17 d’octubre)
amb L’àngel i la infermesa de les cançons, recital poètic d’Ivette Nadal i acompanyament
musical de Caïm Riba a la guitarra; i l’endemà diumenge 18 d’octubre al Parc del Foix, amb
Amors sense casa, amb Sebastià Portell, Maria Sevilla i l’acompanyament musical de Clara Fiol.
Tots els recitals són gratuïts si bé aquest 2020, com a mesura de prevenció i seguretat, per
assistir-hi cal inscriure’s prèviament mitjançant el següent formulari d'inscripció i declaració de
compromís en relació amb la situació generada per la COVID-19: http://bit.ly/PoesiaalsParcs.
Podeu consultar el programa complet a la pàgina web del cicle que, enguany, arriba a la
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quinzena edició.

En el marc també del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges

Un concert recital d'Ivette Nadal clou el cicle Notes a la Cabanya
Publicada el 20/10/2020

'La música és la carretera per on circulen
els versos.' Ivette Nadal va tancar dissabte
17 d'octubre el cicle Notes a la Cabanya, al
Parc del Castell de Montesquiu, pel qual
han passat també el cantautor Roger Mas,
el trio Marala, la xaranga del Collsacabra i
el grup Marenda.

El cicle Notes a la Cabanya es va tancar el dissabte 17 d'octubre amb el concert recital d’Ivette
Nadal, acompanyada de Caïm Riba a la guitarra, "L'àngel i la infermesa del pensament”. Aquest
espectacle ens endinsa en les essències de la paraula, en les llums i les foscors del pensament,
en els dominis de la poesia, a través d'una de les veus més intenses del nostre present musical i
poètic. L'acte formava part també del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges, dins del
programa Viu el parc.
Les darreres setmanes, Notes a la Cabanya ha passat per l’ermita de Sant Moí, Santa Maria de
Besora, els jardins del castell de Montesquiu i la Cabanya del Castell. Ha acollit espectacles dels
programes Parcs en concert, Viu el parc i Poesia als parcs. Lletres i paisatges i s'ha gaudit de la
música i paraules de Roger Mas, Marala, la xaranga del Collsacabra i Marenda.
La proposta escènica Notes a la Cabanya va engegar el 2017 amb la intenció d’oferir un nou
format de programació cultural al territori, amb un format versàtil en dos sentits: en les propostes
que s'hi presenten i en els espais on passen. Per aquest motiu, els espectacles del cicle han
tingut lloc a diferents punts del territori, entre els quals, l’acollidor espai de la Cabanya del
Castell al Parc del Castell de Montesquiu.
Malgrat que el cicle d'enguany es va haver d'anul·lar el mes de maig passat per la situació
sanitària, finalment s'ha pogut dur a terme tots els concerts programats adaptant els espais,
reduint aforaments i augmentant les mesures de seguretat sempre amb un objectiu molt clar:

MEMÒRIA_POESIA ALS PARCS. LLETRES I PAISATGE 2020

19

seguir apropant la cultura al territori i fer palès que és possible, amb una bona gestió de tots els
factors de seguretat que exigeix el control de la COVID-19, gaudir d’aquests esdeveniments
culturals de forma segura.El Parc del Castell de Montesquiu vol agrair a totes les persones que
hi ha darrere la programació d’aquests actes, als artistes i, sobretot, al públic la seva aposta per
seguir gaudint de la cultura.
En el marc de la 15à edició del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges

El Parc del Foix, escenari del recital 'Amors sense casa' amb Sebastià Portell, Maria Sevilla i
Clara Fiol
Publicada el 26/10/2020

La plaça del Castell de Castellet i la
Gornal, al Parc del Foix, va acollir el
diumenge 18 d'octubre el recital 'Amors
sense casa', una proposta liderada pel
poeta mallorquí Sebastià Portell,
curador de l’antologia que porta el
mateix nom i que recull una gran
representació de la poesia LGBTQ en
llengua catalana. Per a l’ocasió, la poeta
Maria Sevilla i la cantautora Clara Fiol
van acompanyar Portell a l’escenari, amb un resultat inspirador i rupturista. Una nova
proposta del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges 2020.
A les 12 h del migdia del diumenge 18 d’octubre la cinquantena de persones que es van aplegar
a la plaça del castell de Castellet, al Parc del Foix, van poder gaudir d’una matinal
poeticomusical d’alta volada, un cant als amors de tota mena, un recorregut per les múltiples
veus poètiques que han parlat dels seus “amors sense casa” i que Portell ha recollit en una
magnífica antologia Amors sense casa. Poesia LGBTQ catalana, d’Angle Editorial.
El recital va començar amb els acords de Clara Fiol, cantautora mallorquina que va delectar el
públic amb la seva proposta musical. A vegades acompanyada de la guitarra i a vegades
cantant a capella cançons pròpies, inèdites algunes i d’altres recollides en el seu disc Silueta.
Fiol va significar tot un descobriment que va encisar al públic aplegat a la plaça del castell de
Castellet.
Al seu torn, Sebastià Portell va recitar el poema de Maria Mercè Marçal que recull el vers que
dóna títol al llibre:
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El meu amor sense casa.
L’ombra del meu amor sense casa.
La bala que travessa l’ombra del meu amor sense casa.
El vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa
l’ombra del meu amor sense casa.
Els meus ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles
que cobreixen la bala que travessa l’ombra del meu amor sense casa.
El meu amor que s’emmiralla en els que arrelen en el vent
que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l’ombra
del meu amor sense casa.
El trio d’autors es va completar amb la presència punyent i atrevida de Maria Sevilla. La poeta
badalonina va traçar un itinerari per l’amor fet de versos tant propis com d’altres autores recollits
en l’antologia presentada.
Amors de tots colors i de tota mena. Amors de tota mena i mida, grans i petits, com la
composició “Amor petit”, de Sònia Moll, que Sevilla va recitar. Maria Mercè Marçal, Biel
Mesquida, Francesc Garriga Barata, David Vilaseca, Blai Bonet, Pau Vadell i Vallbona i moltes
altres veus, tan diverses com els amors que caben en aquesta antologia, es van poder escoltar
al Parc del Foix en el marc del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges 2020.
Els tres últims recitals d'enguany, anul lats a causa de les mesures del PROCICAT, s'enregistraran i penjaran
al canal Youtube del cicle

El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges omple de 'bèsties' el pati del MUHBA Vil la
Joana
Publicada el 03/11/2020

En el marc del cicle de recitals
poeticomusicals Poesia als parcs. Lletres i
paisatges, el jardí del MUHBA Vil·la Joana,
al Parc Natural de la Serra de Collserola,
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es va convertir el diumenge 25 d’octubre en un pati ple de bèsties i animals de tota mena
per acollir la proposta a trio que presenta el llibre, disc i projecte 'Bestiari' que ha preparat
la NewCat (The New Catalan Ensemble) amb poemes de Josep Carner.
El diumenge 25 d’octubre el cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges va retre el seu particular
homenatge a la figura de Josep Carner en la commemoració de l'Any Carner que se celebra
enguany. Cinquanta anys després de la seva mort, músics de The New Catalan Ensemble van
presentar el projecte multiplataforma que han realitzat al voltant de l’obra Bestiari del poeta.
La proposta és un llibre disc creat partir d’una selecció de poemes de la publicació, amb música
de Joan Díaz i la participació d’alumnat de l’Escola Massana de Barcelona que han elaborat
creacions originals per a cadascun dels poemes musicats sota la direcció d'art del reconegut
artista Arnal Ballester.El projecte aplega nombrosos músics, la veu solista de Carles Belda,
Gemma Abrié, Marc Parrot, Gemma Humet i Joana Gomila, i la col·laboració especial de l'actriu
Clara Segura i el poeta Josep Pedrals, recitant poemes.
En el cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges, el projecte es va presentar en format trio amb
Carles Belda (veu i acordió), Gemma Abrié (veu i contrabaix) i Manu Sabaté (tenora, clarinets,
gralla). La cinquantena de persones que van omplir l’aforament reduït a causa de la COVID-19
previst a la seu del MUHBA Vil·la Joana, al Parc Natural de la Serra de Collserola, van poder
gaudir d’un ampli recorregut pel projecte i, alhora, per l’imaginari de Carner, un repàs a un
reguitzell d’animals que vistos des de l’òptica carneriana van convidar l’audiència a mirar-se en
un mirall. Com tots els bestiaris, el Bestiari de Carner és una invitació a observar el món animal
perquè observar-los a ells és també una manera d’aprofundir en la nostra condició humana.
El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges s'atura
Les mesures actuals del PROCICAT per frenar la propagació de la COVID-19 han comportat
l'anul·lació de totes les activitats programades a la Xarxa de Parcs Naturals, entre elles, els tres
darrers recitals previstos al Parc del Garraf el dissabte 31 d'octubre amb Mireia Calafell i Carla
Fajardo i l'acompanyament musical de Nico Roig; al Parc de la Serralada Litoral el diumenge 1
de novembre amb Ester Andorrà, Silvie Rothkovic i Laia Llobera i Alan Imar i, finalment, el recital
del dissabte 7 de novembre al Parc de la Serralada de Marina, amb "Silur" de Sònia Moya,
Maria Ribera (cos) i Manel Fortià (música).
Tanmateix, aquests tres espectacles s'enregistraran i properament es podran veure al Youtube
del cicle, tal com va passar amb els quatre primers recitals.
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BALANÇ DE L’EDICIÓ 2020
L’edició d’enguany del cicle Poesia als Parcs. Lletres i paisatge ha estat fortament marcada per la
COVID19 i tot el seguit de mesures i restriccions que han limitat la vida cultural i social del territori.
Aquest context ha plantejat un nou repte a l’organització del programa, la qual s’ha vist obligada a
prendre noves mesures per a la producció i organització del cicle. Els canvis han produït variacions
en el format dels espectacles, els protocols d’inscripció, la producció dels esdeveniments i la
comunicació del projecte.

L’edició d’enguany però ha aconseguit proposar catorze espectacles poètics arreu del territori, la
meitat dels quals en format audiovisual, en catorze parcs i/o espais naturals del territori català i
l’Alguer.

Evolució de públic
2017

2018

2019

2020

-

-

76

-

30

30

31

virtual

-

35

43

40

Parc Natural de Sant Llorenç
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70

12

112

virtual

Parc Natural de l’Alt Pirineu

50

23

36
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Parc de la Serralada de Marina

20
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12
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L’Alguer (Parco di Porto
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dell’Isola dell’Alsinara)
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-

Parc Natural de la Serra
de Montsant
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150

80

-

6
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Parc del Montnegre i el Corredor

25

15
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Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera
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48
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virtual

Parc del Garraf
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47

47
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Parc del Foix

0
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18

47

Parc Natural de la Serra de Collserola

-

6

110

65

455

538

897

267

Recital inaugural
Parc de la Serralada Litoral
Parc del Castell de Montesquiu

Espai Natural de les
Guilleries-Savassona
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A continuació es valoren altres aspectes particulars del cicle d’enguany:

Inscripció prèvia

Degut a la situació generada per la Covid-19, enguany s’ha instaurant un

sistema d’inscripció prèvia i registre d’assistència a l’acte. Aquest procediment ha permès millorar la
gestió de públics, organitzar als assistents i tenir un control i registre del públic.

Des de Tramoia, es valora positivament el protocol elaborat i es proposa mantenir-lo en el cas que es
consideri necessari controlar els aforaments dels recintes i actes públics. Com a millora, es proposa
adjuntar el formulari de cessió de dades per a comunicació amb l’objectiu d’elaborar una base de
dades del programa per poder fer arribar el programa i les informacions relatives al cicle anualment.

Xarxes socials _ Circuit de difusió Enguany s’ha millorat el circuit de publicacions en xarxes
socials, establint criteris de publicació que centralitzen l’emisió dels materials i missatges
comunicatius en els canals de la Xarxa de Parcs (Twitter) i Poesia als Parcs (Facebook). Des dels
comptes de Tramoia es repliquen les publicacions per tal d’ampliar-ne l’abast i arribar a d’altres
públics.

Des de Tramoia es valora molt positivament aquest circuit i es proposa seguir treballant en la
mateixa direcció per tal de millorar-lo.

Proposta artística _ En clau jove i en femení El cicle d’enguany ha tingut una presència
majoritària d’artistes dones sumant un total de 17 entre poetes, músics i ballarines, xifra que suposa
un 55% del total de participants. Encara més significatiu sembla que el 60% dels recitals han estat
protagonitzats íntegrament per dones poetes (un total de 8), que representen un bon exemple de la
fornada de talent femení jove que hi ha en l’àmbit poètic al territori català.

Des de Tramoia es considera interessant seguir apostant per una proposta artística que posi en valor
els nous talents del panorama poètic en llengua catalana, un programa que doni veu a un ampli
ventall de mirades i realitats que copsin la diversitat de la creació poètica del nostre territori:
posant en valor els clàssics com les creacions més contemporànies i interdisciplinars.
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La Diputació de Barcelona iniciarà el cicle
'Poesia als parcs' amb recitals a L'Alguer
(Sardenya)
BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) La Diputació de Barcelona iniciarà 'El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges' els dies 27 i 29
d'agost al Parc Natural Regional del Port del Comte i al Parc Nacional d'Asinara de L'Alguer, a
Sardenya, ha informat aquest divendres en un comunicat.
El cicle poètic, organitzat conjuntament amb la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), comptarà
aquest any amb deu recitals presencials i quatre que es retransmetran des del seu canal de Youtube
en commemoració als poetes Joan Perucho i Josep Carner.
Els actes presencials s'iniciaran amb els espectacles previstos a Sardenya, seguiran al setembre
amb dues sortides fora de la Xarxa de Parcs Naturals de la província (al Parc Natural de la Serra de
Montsant i al Parc Natural de l'Alt Pirineu), a l'octubre es faran quatre més --a la demarcació de
Barcelona--, i el cicle es tancarà amb dos actes més al novembre.
Els primers recitals sense públic del cicle poètic, que habitualment començava a l'abril, s'han fet
durant juliol i es podran recuperar al seu canal de Youtube, dels quals destaquen els recitals en el
marc de l'any Perucho, que commemora els 100 anys del seu naixement.
El certamen compleix 15 anys d'història des del seu naixement al 2005, en el marc del programa 'Viu
el parc', una sèrie de lectures i recitals poètics que es duen a terme en espais naturals de la
Diputació de Barcelona per estrényer vincles culturals amb la naturalesa.
© 2020 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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CATALUNYA.-La Diputación de Barcelona
iniciará el ciclo 'Poesia als parcs' con recitales
en Alguer (Cerdeña)
BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) La Diputación de Barcelona iniciará 'El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges' los días 27 y 29 de
agosto en el Parc Natural Regional del Port del Comte y en el Parc Nacional de Asinara de Alguer,
en Cerdeña, ha informado este viernes en un comunicado.
El ciclo poético, organizado conjuntamente con la Institución de las Letras Catalanas (ILC), contará
este año con diez recitales presenciales y cuatro que se retransmitirán desde su canal de Youtube
en conmemoración a los poetas Perucho y Carner.
Los actos presenciales se iniciarán con los espectáculos previstos en Cerdeña, seguirán en
septiembre con dos salidas fuera de la Xarxa de Parcs Naturals de la provincia (en el Parc Natural
de la Serra de Montsant y en el Parc Natural de l'Alt Pirineu), en octubre se harán cuatro más --en la
demarcación de Barcelona--, y el ciclo se cerrará con dos actos más en noviembre.
Los primeros recitales sin público del ciclo poético, que habitualmente empezaba en abril, se han
hecho durante julio y se podrán recuperar en su canal de Youtube, de los cuales destacan los
recitales en el marco del año Perucho, que conmemora los 100 años de su nacimiento.
El certamen cumple 15 años de historia desde su nacimiento en 2005, en el marco del programa 'Viu
el parc', una serie de lecturas y recitales poéticos que se llevan a cabo en espacios naturales de la
Diputación de Barcelona para estrechar vínculos culturales con la naturaleza.
© 2020 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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El meu compte

Surt

 cercar...

Divendres, 21 Agost 2020 13:50

Redacció

El cicle 'Poesia als parcs. Lletres i paisatges'
iniciarà els espectacles amb públic el dijous
vinent a l'Alguer
Els primers recitals sense públic s'han fet al juliol i es podran veure al
YouTube al setembre
ACN Barcelona .- El cicle 'Poesia als parcs. Lletres i paisatges' iniciarà els espectacles amb públic el dijous
27 i el dissabte 29 d'agost a l'Alguer, a l'illa de Sardenya, en el Parc Natural Regional de Port del Comte i el
Parc Nacional de l'Asinara. Els dos recitals, organitzats amb l'Obra Cultural de l'Alguer dins les Festes 31
d'agost, aniran a càrrec de Carla Fajardo Martín, acompanyada a la guitarra per Laly Rodríguez. Pel que fa
als primers recitals sense públic del cicle, que habitualment començava a l'abril, s'han fet durant el mes de
juliol i es podran veure en el canal YouTube temàtic al setembre en commemoració de l'Any Perucho i
l'Any Carner. En total, el cicle comptarà enguany amb deu recitals presencials i quatre no presencials.
Un cop iniciats, els recitals presencials continuaran després de l'estiu amb dues sortides fora de la Xarxa
de Parcs Naturals. El primer serà el 20 de setembre a la cartoixa d'Escaladei, al Parc Natural de la Serra de
Montsant, amb un recital poètic a càrrec de Laura López Granell i Glòria Coll Domingo amb
acompanyament musical d'Apel·les Carod. El 3 d'octubre, el cicle es traslladarà al Parc Natural de l'Alt
Pirineu, concretament al Centre d'Art i Natura de Farrera, per escoltar David Caño, Ivet Eroles i Gerard
Vilardaga amb acompanyament musical d'Elias Porter.
Més recitals a l'octubre i novembre
A l'octubre es faran quatre actes més: a la Cabanya del Castell del Parc del Castell de Montesquiu es podrà
veure un recital poètic d'Ivette Nadal amb l'acompanyament musical a la guitarra de Caïm Riba, i a la plaça
del Castell de Castellet i la Gornal, al Parc del Foix, hi haurà Sebastià Portell i Maria Sevilla i
l'acompanyament musical de Clara Fiol. També, als jardins de Vil·la Joana, al Parc Natural de la Serra de
Collserola, es farà l'espectacle poetico-musical 'Bestiari a trio', i al Parc del Garraf hi haurà les poetes Mireia
Calafell i Carla Fajardo i el músic Nico Roig.
/
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Finalment, el cicle es tancarà al novembre amb diversos actes. Un, a Santa Maria de Martorelles, al Parc de
la Serralada Litoral, amb els recitals d'Ester Andorrà, Sílvie Rothkovic i Laia Llobera, amb acompanyament
musical a càrrec d'Alan Imar. L'altre, al Parc de la Serralada de Marina, amb l'espectacle 'Silur', de Sònia
Moya amb l'acompanyament de Maria Ribera (cos) i Manel Fortià (música).
Des de l'any 2008, el programa compta amb el suport i la col·laboració de la Institució de les Lletres
Catalanes, adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat, amb qui des del 2010 la Diputació de
Barcelona té subscrit un conveni de col·laboració per donar suport al cicle. Es tracta d'un programa
transversal que fa coincidents interessos dels gestors de la Xarxa Parcs Naturals i d'altres administracions
públiques que vetllen pel desenvolupament i difusió de la llengua i la poesia.



Text

Secció/Subsecció: Cultura, Lletres
Codi cació territorial: Catalunya
Categories: Cultura, Text, Catalunya, Lletres
Id: 3687470
Etiquetes Lletres, Parcs Naturals, Poesia, Poesia als parcs
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Poesia als parcs. Lletres i paisatges
original

Poesia als parcs. Lletres i paisatges és un cicle poètic que va néixer el 2005 dins el marc del

programa Viu el parc. Aquest cicle es basa en un seguit de lectures i recitals poètics que es
duen a terme a cada un dels deu espais de la Xarxa de Parcs Naturals i a d’altres espais
naturals protegits de dins o fora de Catalunya, amb qui la Diputació de Barcelona manté
vincles culturals per raó d’agermanaments estables o convenis específics establerts amb
entitats culturals o conservacionistes del país o l’estranger, com ara l’Obra Cultural de l’Alguer,
a Sardenya.
Des de l’any 2008, el programa compta amb el suport i la col·laboració de la Institució de
Lletres Catalanes, adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb qui
des del 2010 la Diputació de Barcelona té subscrit un conveni de col·laboració mútua per
donar suport al cicle.
Poesia als parcs. Lletres i paisatges s’entén com un cicle transversal que fa coincidents

interessos dels gestors de la Xarxa Parcs Naturals i d’altres administracions públiques que
vetllen pel desenvolupament i difusió de la llengua i la poesia en totes les seves múltiples
versions i matisos.
Els recitals de Poesia als parcs. Lletres i paisatges es desenvolupen de forma encavalcada al
llarg de l’any, entre els mesos d’abril i novembre, segons el calendari dels diferents actes del
Viu el parc, en el qual, tot i tenir naturalesa pròpia, aquest cicle poètic hi segueix vinculat.
El programa Poesia als parcs. Lletres i paisatges té com a finalitats:
a) Dinamitzar, preservar i divulgar el patrimoni literari, i especialment el poètic, dels territoris
que conformen la Xarxa de Parcs Naturals.
b) Ajudar a difondre la poesia com una fórmula d’expressió artística lligada a la natura, en
general, i als espais naturals protegits, en particular.
c) Afavorir la difusió de l’obra i la veu dels i les poetes vinculats territorialment amb les
poblacions de dins o l’entorn dels espais naturals protegits; bé per naixement, bé perquè han
realitzat el seu corpus poètic plasmant indrets o paisatges d’aquests espais.
d) Contribuir a la cooperació i intercomunicació entre els diferents territoris de parla catalana,
afavorint els valors de comunicació, riquesa i sociabilitat que porta aparellada la poesia en la
cultura mediterrània.
e) Ajudar a difondre la poesia com una fórmula cultural més de relació i comunicació entre els
espais naturals, els municipis del seu entorn i el públic visitant.
Programa 2020
INSCRIPCIONS: Per assistir als recitals de Poesia als Parcs cal emplenar el següent formulari

d'inscripció i declaració de compromís en relació a la situació generada per la Covid-19
http://bit.ly/PoesiaalsParcs
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
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Recital poètic a càrrec d'Estel Solé - Recital virtual.
Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Recital poètic a càrrec de Lluís Solà i Núria Armengol - Recital virtual.
Parc del Montnegre i el Corredor

ANY PERUCHO - El romanç de Les històries Naturals, amb Carles Belda - Recital virtual.
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

ANY PERUCHO - El mèdium: xou de lectura dramatitzada dels poemes de Joan Perucho, amb
Josep Pedrals - Recital virtual.
Porto Torres, Parc Nacional de l’Asinara. Sardenya

Dijous 27 d'agost a les 19.30 h
Recital poètic a càrrec de Carla Fajardo Martín amb acompanyament musical de Laly
Rodriguez (guitarra).
Nurac Palmavera, al Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Sardenya

Dissabte 29 d'agost a les 19.30 h
Recital poètic a càrrec de Carla Fajardo Martín amb acompanyament musical de Laly
Rodriguez (guitarra).
Parc Natural de la Serra de Montsant

Diumenge 20 de setembre a les 12h
Recital poètic a càrrec de Laura López Granell i Glòria Coll Domingo. Acompanyament musical
d'Apel·les Carod.
Cartoixa d’Escaladei. Camí de la Cartoixa, s/n. La Morera de Montsant.
Parc Natural de l'Alt Pirineu

Recital poètic a càrrec de David Caño, Ivet Eroles i Gerard Vilardaga. Acompanyament musical
d'Elias Porter.
Centre d'Art i Natura. La Bastida, s/n. Farrera.
Parc del Castell de Montesquiu

Dissabte 17 d'octubre a les 20.30 h
L’àngel i la infermesa de les cançons, recital poètic a càrrec d’Ivette Nadal. Acompanyament
musical de Caïm Riba a la guitarra.
Cabanya del Castell de Montesquiu. Montesquiu.
Parc del Foix

Diumenge 18 octubre a les 12 h
Amors sense casa, amb Sebastià Portell i Maria Sevilla. Acompanyament musical de Clara
Fiol.
Plaça del Castell. C. del Castell, 31. Castellet i la Gornal.
Parc Natural de la Serra de Collserola
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Diumenge 25 d'octubre a les 12h
ANY CARNER - Espectacle poeticomusical Bestiari a trio amb Carles Belda (veu i acordió),
Gemma Abrié (veu i contrabaix) i Manu Sabaté (tenora, clarinets, gralla).
Jardins del MUHBA Vil·la Joana. Ctra. de l'Església, 104. Barcelona.
Parc del Garraf

Dissabte 31 d'octubre a les 12 h
Recital poètic a càrrec de Mireia Calafell i Carla Fajardo. Acompanyament musical de Nico
Roig.
Parc de la Costeta. Begues.
Parc de la Serralada Litoral

Diumenge 1 de novembre a les 12 h
Recital poètic a càrrec d'Ester Andorrà, Silvie Rothkovic i Laia Llobera. Acompanyament
musical d'Alan Imar.
Plaça de Joan Matons. Santa Maria de Martorelles.
Parc de la Serralada de Marina

Dissabte 7 de novembre a les 12 h
Silur, de Sònia Moya, amb l'acompanyament de Maria Ribera (cos) i Manel Fortià (música).
Ermita de Sant Pere de Reixac. Camí de l’ermita de Sant Pere de Reixac, s/n. Montcada i
Reixac.
Consulta tots els vídeos d'edicions anteriors al canal Youtube de Poesia als parcs. Lletres i paisatges

Memòries Poesia als parcs

Les memòries anuals recullen tots els actes de poesia que s'han realitzat en els diferents
parcs dins l'àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals, així com també d'altres àmbits de la
geografia catalana i d'Itàlia.
Clica damunt la imatge per obrir el document PDF.
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Sardenya acull els primers recitals amb públic del cicle Poesia als
parcs. Lletres i paisatges per reforçar el lligam cultural
original

El segon recital a Sardenya. Autor: XPN

Una delegació de la Xarxa de Parcs Naturals va assistir, el dijous 27 i el dissabte 29 d'agost, als
dos recitals de poesia, dins del programa Poesia als parcs, a l'illa de Sardenya. La visita va
servir també per a renovar el conveni d’agermanament entre els parcs del Garraf i Port Comte i
establir col·laboracions per a la difusió de la cultura catalana a l'Alguer i per a promoure el
turisme sostenible.

El primer recital es va fer al Museu del Port de Porto Torres i el segon al jaciment de Nurag
Palmavera. Ambdós vam ser protagonitzats per les catalanes Carla Fajardo (poeta) i Laly
Rodriguez (guitarra) i van comptar amb la participació dels artistes sards Roberto Demontis,
Giovanni Oliva, Cinzia Paulucci, Vittoria Anna Perotto, Pepa Molina, Dario Pinna i Riccardo
Pinna. Van ser espectacles d’un gran nivell de qualitat artística.
En aquesta visita també es va dur a terme la presentació de l'exposició d’art “D’un mar“ de
l’escultor Pep Fajardo i del pintor Jordi Aligué a la Galeria Bonaire de l’Alguer i el tradicional
concert de les Festes del 31 de agost, a càrrec de Franco Cano.
Les activitats s'emmarquen en les relacions de col·laboració establertes entre la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, el parc alguerès de Port Comte i l’Obra Cultural
de l’Alguer. En aquest sentit, es va renovar el conveni d’agermanament entre els parcs del
Garraf i Port Comte, així com l’addenda al conveni de col·laboració amb l’Obra Cultural de
l’Alguer per a la dinamització dels nostres espais naturals protegits a partir del seu patrimoni
comú, la llengua i la cultura catalanes, per a l’any 2020.
La delegació estava formada per Josep Tarín, diputat d’Espais Naturals i alcalde de
Talamanca; Andreu Bosch, President del Parc de la Serralada Litoral i alcalde de Teià; Jordi
Padrós, coordinador d’Espais Naturals; Xavier Roget, cap de la direcció territorial occidental, i
els artistes participants. Entre l’activitat institucional, cal destacar la recepció de la delegació
del Govern de Catalunya a l’Alguer així com de l’ajuntament de la mateixa ciutat.
D’altra banda, es va desenvolupar una reunió de treball per a concretar la proposta de conveni
de col·laboració entre la Gerència d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Parc
Nacional de l'Asinara, per a l'intercanvi d'experiències en el desenvolupament de la Carta
Europea de Turisme Sostenible (CETS) i altres accions de turisme responsable i
desenvolupament local, a Porto Torres.
La determinació de les institucions i entitats participants en aquests actes han superat totes les
dificultats que l’actual pandèmia genera i han pogut mantenir el pont cultural establert des del
2005 entre la Xarxa de Parcs naturals i l’Alguer així com generar noves línies de col·laboració.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Poesia als Parcs, Garraf, Xarxa de Parcs Naturals, Poesia, Recitals, Poesia als
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El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges s'inicia amb dos
recitals presencials a l'Alguer, a l'illa de Sardenya
original

El cicle de Poesia als parcs. Lletres i paisatges, que organitza la Xarxa d’Espais Naturals de
la Diputació de Barcelona, conjuntament amb la Institució de les Lletres Catalanes, comptarà
enguany amb deu recitals presencials i quatre recitals no presencials que s'emetran pel seu
canal de Youtube en commemoració de l’Any Perucho i l’Any Carner.
El cicle, que compleix 15 anys, inicia els espectacles amb públic el dijous 27 i el dissabte 29
d’agost a l’Alguer, a l’illa de Sardenya, en dos parcs agermanats com son el Parc Natural
Regional de Port del Comte i el Parc Nacional de l’Asinara.
Els dos recitals poètics, organitzats amb la col·laboració de l’Obra Cultural de l’Alguer dins les
Festes 31 d’agost, aniran a càrrec de càrrec de Carla Fajardo Martín, acompanyada a la
guitarra per Laly Rodríguez, seran el dijous 27 d’agost a les 19.30 h a Porto Torres, dins el
Parc Nacional de l’Asinara, i el dissabte 29 d’agost amb Nuraghe Palmavera, al Parc Natural
Regional de Port del Comte.
Els recitals presencials continuaran després de l'estiu amb dues sortides fora de la Xarxa de
Parcs Naturals: el diumenge 20 de setembre a les 12 h la cartoixa d'Escaladei, al Parc Natural
de la Serra de Montsant, acollirà el recital poètic a càrrec de Laura López Granell i Glòria Coll
Domingo amb acompanyament musical d'Apel·les Carod. I el dissabte 3 d'octubre a les 19 h,
el cicle es traslladarà al Parc Natural de l'Alt Pirineu, concretament al Centre d'Art i Natura de
Farrera, per escoltar David Caño, Ivet Eroles i Gerard Vilardaga amb acompanyament musical
d'Elias Porter.
A l'octubre es faran quatre actes més: dissabte 17 d'octubre a les 20.30 h a la Cabanya del
Castell del Parc del Castell de Montesquiu, es podrà veure “L’àngel i la infermesa de les
cançons”, recital poètic d’Ivette Nadal amb l'acompanyament musical a la guitarra de Caïm
Riba. El diumenge 18 octubre a les 12 h, l'escenari triat serà la plaça del Castell de Castellet i
la Gornal, al Parc del Foix, amb “Amors sense casa” amb Sebastià Portell i Maria Sevilla i
l'acompanyament musica de Clara Fiol.
El tercer serà als jardins de Vil·la Joana, al Parc Natural de la Serra de Collserola, el
diumenge 25 d'octubre a les 12 h en el marc de l'Any Carner (arran dels cinquanta anys de la
seva mort) i serà l'espectacle poeticomusical "Bestiari a trio". El darrer espectacle d'octubre
tindrà lloc el dissabte 31 d'octubre a les 12 h al Parc del Garraf, al parc de la Costeta de
Begues, amb les poetes Mireia Calafell i Carla Fajardo i el músic Nico Roig.
El cicle es tancarà al novembre. A la plaça de Joan Matons de Santa Maria de Martorelles, al
Parc de la Serralada Litoral, el diumenge 1 de novembre a les 12 h recitaran Ester Andorrà,
Sílvie Rothkovic i Laia Llobera, amb acompanyament musical a càrrec d'Alan Imar. I el
dissabte 7 de novembre a les 12 h al Parc de la Serralada de Marina, en concret a l'ermita de
Sant Pere de Reixac hi haurà l'espectacle “Silur”, de Sònia Moya amb l'acompanyament de
Maria Ribera (cos) i Manel Fortià (música).
Els primers recitals sense públic del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges, que
habitualment començava cap al mes d'abril, s'han fet durant el mes de juliol i es podran veure
en el canal Youtube temàtic al setembre. La poeta i actriu Estel Solé ha recitat al Parc Natural
i Reserva de la Biosfera del Montseny i Lluís Solà i Núria Armengol ho han fet a l'Espai
Natural de les Guilleries-Savassona. En el marc de la celebració de l'Any Perucho, que
commemora els cent anys del seu naixement, hi ha hagut dos recitals més: "El Romanç de les
Històries Naturals", amb Carles Belda, al Parc del Montnegre i el Corredor i "El Mèdium. Xou
de lectura dramatitzada dels poemes de Joan Perucho”, amb Josep Pedrals, al Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
15 anys de Poesia als parcs. Lletres i paisatges
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Poesia als parcs. Lletres i paisatges és un cicle poètic que va néixer el 2005 dins el marc del
programa Viu el parc. Aquest cicle es basa en un seguit de lectures i recitals poètics que es
duen a terme a deu espais de la Xarxa de Parcs Naturals i a d’altres espais naturals protegits
de dins o de fora de Catalunya, amb els quals la Diputació de Barcelona manté vincles
culturals per raó d’agermanaments estables o convenis específics establerts amb entitats
culturals o conservacionistes, com ara l’Obra Cultural de l’Alguer, a Sardenya.
Des de l’any 2008, el programa compta amb el suport i la col·laboració de la Institució de les
Lletres Catalanes, adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb qui
des del 2010 la Diputació de Barcelona té subscrit un conveni de col·laboració mútua per
donar suport al cicle.
Poesia als parcs. Lletres i paisatges s’entén com un cicle transversal que fa coincidents
interessos dels gestors de la Xarxa Parcs Naturals i d’altres administracions públiques que
vetllen pel desenvolupament i difusió de la llengua i la poesia en totes les seves múltiples
versions i matisos.
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La Diputación de Barcelona iniciará el ciclo 'Poesia als parcs' con
recitales en Alguer (Cerdeña)
original

La Diputació de Barcelona iniciarà el cicle 'Poesia als parcs' amb recitals a L'Alguer (Sardenya)
Contenido: La Diputació de Barcelona iniciarà 'El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges'

els dies 27 i 29 d'agost al Parc Natural Regional del Port del Comte i al Parc Nacional
d'Asinara de L'Alguer, a Sardenya, ha informat aquest divendres en un comunicat.

Headline / Tema: La Diputación de Barcelona iniciará el ciclo 'Poesia als parcs' con recitales en Alguer

(Cerdeña)

Pie de Foto: Parc Natural regional de Port del Comte en Alguer, en la isla de Cerdeña

REMITIDA / HANDOUT por DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace
referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
Firma: DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Fotos del Tema: 1
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25 anys de Viu el parc al Parc del Castell de Montesquiu
original

25è Viu el parc al Parc del Castell de Montesquiu. Autor: XPN

Enguany se celebra la 25a edició del Viu el parc al Parc del Castell de Montesquiu. Els actes
centrals d’aquest 2020 marcat per la pandèmia del coronavirus són la Nit d’estels a Sant Quirze
de Besora el dissabte 22 d’agost i la Matinal al parc juntament amb el 21è Ral·li Fotogràfic del
Castell de Montesquiu el diumenge 25 d’octubre. També podreu gaudir de nombroses propostes
als municipis, entre d'altres, tallers i concerts.

El dissabte 22 d’agost entre les 21.30 i les 23.30 h podreu participar a la Nit d’estels al
municipi de Sant Quirze de Besora. Durant la nit, s’oferirà una introducció teòrica i visionat a
ull nu i amb telescopi del cel. També es podrà contemplar la lluna creixent, Júpiter i Saturn.
Organitzada per Inés Dibarboure de Blau, el Planetari, les places són limitades i cal fer
inscripció prèvia a: nitdestels@fusic.org.
El diumenge 25 d’octubre, una mica més tard enguany del que és habitual a causa de la
COVID-19, el castell de Montesquiu acollirà la tradicional Matinal al parc, que engegarà motors
amb les inscripcions al 21è Ral·li Fotogràfic del Castell de Montesquiu que es podran entre les
9 i les 11 h.
La Matinal es desenvoluparà durant tot el dia d’acord amb les mesures de seguretat
establertes. A les 10 h hi haurà xocolatada i, a partir de les 10.30 h, s'oferiran tallers de
vestuari, màgia i jocs gegants i, a les 12.30 h, l’espectacle de cloenda amb Màgic Marc.
Entre les 11 i les 14 h i les 16 i les 19 h, hi haurà jornada de portes obertes al castell de
Montesquiu. Les visites seran gratuïtes però l’aforament és limitat i per tant caldrà inscriure-s’hi
prèviament durant el matí.
21è Ral·li Fotogràfic i cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges

El 21è Ral·li Fotogràfic, organitzat amb la col·laboració del Grup Fotogràfic Manlleu i obert a
tothom, promou els valors naturals, culturals i històrics del Parc del Castell de Montesquiu i
dels municipis que componen el Bisaura: Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de
Besora, Sora i Vidrà.
El 2020 hi haurà tres temàtiques que no es donaran a conèixer fins al moment de la inscripció.
De les 9 a les 14 h, per tant, tothom podrà realitzar les seves fotografies, però només
s'acceptarà una imatge per a cada tema.
Hi haurà tres categories de premis: el premi a la millor col·lecció; tres premis a la millor
fotografia de cada tema i un premi especial per a participants de fins a 12 anys.
A més, el dissabte 17 d'octubre a les 20.30 h en el marc del cicle Poesia als parcs. Lletres i
paisatges, es podrà escoltar el recital poètic "L’àngel i la infermesa de les cançons", d’Ivette
Nadal amb l'acompanyament musical a la guitarra de Caïm Riba.
Activitats als municipis
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A més, hi ha nombroses activitat organitzades als municipis com el concert de Celtic Groove
(danses i cançons tradicionals celtes) a Montesquiu el diumenge 18 d’octubre i un taller de
construcció de joguines reciclades el dimarts 29 de desembre. Sora serà l’escenari el
divendres 11 de setembre d’una caminada amb trencada d’olles i una sessió de contes
infantils de Moi Aznar.
A Santa Maria de Besora, el dissabte 5 de setembre se celebrarà l’aplec de Sant Moi, amb
música de taverna amb el grup Marenda i uns dies més tard, el dissabte 12 de setembre, un
taller d’estampació amb elements naturals. Per la seva banda, Celtic Groove actuarà el
diumenge 30 d’agost a Sant Quirze de Besora i, el diumenge 4 d’octubre, concert del grup En
Clau de tres. Finalment, Vidrà acollirà el divendres 14 d’agost un taller de construcció de
joguines amb material reciclat
Consulteu totes les propostes Viu el parc a l’Agenda dels parcs del Parc del Castell de
Montesquiu.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Educació ambiental, Montesquiu, Educació ambiental, Poesia als parcs, Educació
ambiental, Viu el parc,
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A l'agost, comencen les activitats del 28è Viu el parc al Parc
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
original

Un any més, i ja en són vint-i-vuit, el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny acull el
programa Viu el parc amb activitats diverses adreçades principalment al públic familiar.
Enguany, els actes centrals són la Nit d'estels a Cànoves i Samalús (29 d’agost), la Matinal al
parc el diumenge 20 de setembre al Brull i l’espectacle del cicle Parcs en concert (diumenge 4
d’octubre) a l’Espai Montseny de Viladrau. A més, entre els mesos d’agost i octubre, els
municipis organitzen nombroses propostes que van des de tallers i sessions de contes fins a
concerts.

El vespre del dissabte 22 d’agost a Cànoves i Samalús, Inés Dibarboure de Blau, el Planetari
oferirà una introducció teòrica i visionat a ull nu i amb telescopi del cel. Els assistents podran
observar la lluna creixent, Júpiter i Saturn. La Nit d'estels és gratuïta, però les places són
limitades i, per tant, cal fer inscripció prèvia a: nitdestelsmontseny@fusic.org.
Unes setmanes més tard, el diumenge 20 de setembre a partir de les 10.30 h, el Brull
s’emgalanarà per una nova Matinal al parc amb el circ com a protagonista. Així, durant tot el
matí podreu participar en els tallers de vestuari, circ nòmada i plantada de jocs gegants. A les
12.30 h, el DJ Capuzzi & Senyoreta X oferiran l’espectacle de cloenda.
El diumenge 4 d’octubre a les 12 h, dins el cicle Parcs en concert, Ferran Palau i Maria
Sevilla actuaran a l’Espai Montseny de Viladrau.

Aquest 2020, Poesia als parcs. Lletres i paisatges al Parc Natural del Montseny va tenir com a
poeta convidada Estel Solè. El recital, no presencial, va ser enregistrat el dissabte 25 de juliol
i podrà veure’s al canal Youtube del cicle a partir del mes de setembre.
Activitats als municipis

Completant aquestes propostes, Viu el parc també arriba als municipis del Parc Natural i
Reserva de la Biosfera del Montseny, els quals us conviden a gaudir del seu ric patrimoni
natural, històric i gastronòmic. S'han programat concerts, tallers, sessions de contes i
animacions infantils, entre altres activitats. Les trobareu a l'Agenda d'activitats "Gaudim als
Parcs" del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i a la web Viu el parc - Parc
Natural del Montseny.

Viu el parc està promogut per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i
el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montseny, Educació ambiental, Poesia als Parcs, Educació ambiental, Poesia als
parcs, Educació ambiental, Viu el parc,
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El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges arriba als quinze anys
original

Lluís Solà a les Guilleries. Autor: Tramoia Cultura

El 15è cicle de Poesia als parcs. Lletres i paisatges comptarà enguany amb deu recitals
presencials i quatre recitals no presencials que s'emetran pel canal de Youtube temàtic. Els
espectacles amb públic començaran a finals d'agost en diversos espais singulars de la Xarxa de
Parcs Naturals i altres parcs naturals a Catalunya i també a Sardenya. Poesia als parcs. Lletres i
paisatges l'organitza conjuntament la Xarxa de Parcs Naturals i la Institució de les Lletres
Catalanes. Enguany, es commemoren l’Any Perucho i l’Any Carner.

Els primers recitals sense públic del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges, que
habitualment començava cap al mes d'abril, s'han fet durant el mes de juliol i es podran veure
en el canal Youtube temàtic al setembre. La poeta i actriu Estel Solé ha recitat al Parc Natural
i Reserva de la Biosfera del Montseny i Lluís Solà i Núria Armengol ho han fet a l'Espai
Natural de les Guilleries-Savassona. En el marc de la celebració de l'Any Perucho, que
commemora els cent anys del seu naixement, hi ha hagut dos recitals més: "El Romanç de les
Històries Naturals", amb Carles Belda, al Parc del Montnegre i el Corredor i "El Mèdium. Xou
de lectura dramatitzada dels poemes de Joan Perucho”, amb Josep Pedrals, al Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Altres parcs naturals

Durant l'agost hi haurà dos recitals, ja amb públic, a l'illa de Sardenya, fruit de la col·laboració
amb parcs naturals de l'illa i l'Obra Cultural de l'Alguer. Serà el dijous 27 d'agost a les 19.30 h
a Porto Torres, al Parc Nacional de l’Asinara, amb un recital poètic a càrrec de Carla Fajardo
Martín, acompanyada a la guitarra per Laly Rodriguez. Així mateix, el dissabte 29 d'agost, a la
mateixa hora, el mateix recital tindrà lloc a Nuraghe Palmavera, al Parc Natural Regional de
Port del Comte.
Els recitals presencials continuaran després de l'estiu amb dues sortides fora de la Xarxa de
Parcs Naturals: el diumenge 20 de setembre a les 12 h la cartoixa d'Escaladei, al Parc Natural
de la Serra de Montsant, acollirà el recital poètic a càrrec de Laura López Granell i Glòria Coll
Domingo amb acompanyament musical d'Apel·les Carod. I el dissabte 3 d'octubre a les 19 h,
el cicle es traslladarà al Parc Natural de l'Alt Pirineu, concretament al Centre d'Art i Natura de
Farrera, per escoltar David Caño, Ivet Eroles i Gerard Vilardaga amb acompanyament musical
d'Elias Porter.
A l'octubre es faran quatre actes més: dissabte 17 d'octubre a les 20.30 h a la Cabanya del
Castell del Parc del Castell de Montesquiu, es podrà veure “L’àngel i la infermesa de les
cançons”, recital poètic d’Ivette Nadal amb l'acompanyament musical a la guitarra de Caïm
Riba. El diumenge 18 octubre a les 12 h, l'escenari triat serà la plaça del Castell de Castellet i
la Gornal, al Parc del Foix, amb “Amors sense casa” amb Sebastià Portell i Maria Sevilla i
l'acompanyament musica de Clara Fiol.
El tercer serà als jardins de Vil·la Joana, al Parc Natural de la Serra de Collserola, el
diumenge 25 d'octubre a les 12 h en el marc de l'Any Carner (arran dels cinquanta anys de la
seva mort) i serà l'espectacle poeticomusical "Bestiari a trio". El darrer espectacle d'octubre
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tindrà lloc el dissabte 31 d'octubre a les 12 h al Parc del Garraf, al parc de la Costeta de
Begues, amb les poetes Mireia Calafell i Carla Fajardo i el músic Nico Roig.
El cicle es tancarà al novembre. A la plaça de Joan Matons de Santa Maria de Martorelles, al
Parc de la Serralada Litoral, el diumenge 1 de novembre a les 12 h recitaran Ester Andorrà,
Sílvie Rothkovic i Laia Llobera, amb acompanyament musical a càrrec d'Alan Imar. I el
dissabte 7 de novembre a les 12 h al Parc de la Serralada de Marina, en concret a l'ermita de
Sant Pere de Reixac hi haurà l'espectacle “Silur”, de Sònia Moya amb l'acompanyament de
Maria Ribera (cos) i Manel Fortià (música).
Inscripció necessària per assistir als recitals

Enguany, com a novetat i a causa de la situació post COVID-19, per poder assistir als recitals
amb públic cal inscriure's prèviament mitjançant aquest formulari.
15 anys de Poesia als parcs. Lletres i paisatges

Poesia als parcs. Lletres i paisatges és un cicle poètic que va néixer el 2005 dins el marc del
programa Viu el parc. Aquest cicle es basa en un seguit de lectures i recitals poètics que es
duen a terme a deu espais de la Xarxa de Parcs Naturals i a d’altres espais naturals protegits
de dins o de fora de Catalunya, amb els quals la Diputació de Barcelona manté vincles
culturals per raó d’agermanaments estables o convenis específics establerts amb entitats
culturals o conservacionistes, com ara l’Obra Cultural de l’Alguer, a Sardenya.
Des de l’any 2008, el programa compta amb el suport i la col·laboració de la Institució de les
Lletres Catalanes, adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb qui
des del 2010 la Diputació de Barcelona té subscrit un conveni de col·laboració mútua per
donar suport al cicle.
Poesia als parcs. Lletres i paisatges s’entén com un cicle transversal que fa coincidents
interessos dels gestors de la Xarxa Parcs Naturals i d’altres administracions públiques que
vetllen pel desenvolupament i difusió de la llengua i la poesia en totes les seves múltiples
versions i matisos.
Podeu recuperar i tornar a gaudir dels espectacles dels cicles anteriors en el canal Youtube
del cicle així com estar al dia dels recitals d’enguany mitjançant la pàgina de Facebook.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Educació ambiental, Educació ambiental, Poesia als Parcs, Xarxa de Parcs
Naturals, Montseny, Collserola, Guilleries-Savassona, Marina, Litoral, Montesquiu, Foix, Garraf,
Montnegre-Corredor, Sant Llorenç-Obac, Viu el parc, Educació ambiental, Poesia als parcs,
Notícies d'arreu, Vídeos,
Recursos
Poesia als parcs. Lletres i paisatges
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El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges arriba als quinze anys
original

Lluís Solà a les Guilleries. Autor: Tramoia Cultura

El 15è cicle de Poesia als parcs. Lletres i paisatges comptarà enguany amb deu recitals
presencials i quatre recitals no presencials que s'emetran pel canal de Youtube temàtic. Els
espectacles amb públic començaran a finals d'agost en diversos espais singulars de la Xarxa de
Parcs Naturals i altres parcs naturals a Catalunya i també a Sardenya. Poesia als parcs. Lletres i
paisatges l'organitza conjuntament la Xarxa de Parcs Naturals i la Institució de les Lletres
Catalanes. Enguany, es commemoren l’Any Perucho i l’Any Carner.

Els primers recitals sense públic del cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges, que
habitualment començava cap al mes d'abril, s'han fet durant el mes de juliol i es podran veure
en el canal Youtube temàtic al setembre. La poeta i actriu Estel Solé ha recitat al Parc Natural
i Reserva de la Biosfera del Montseny i Lluís Solà i Núria Armengol ho han fet a l'Espai
Natural de les Guilleries-Savassona. En el marc de la celebració de l'Any Perucho, que
commemora els cent anys del seu naixement, hi ha hagut dos recitals més: "El Romanç de les
Històries Naturals", amb Carles Belda, al Parc del Montnegre i el Corredor i "El Mèdium. Xou
de lectura dramatitzada dels poemes de Joan Perucho”, amb Josep Pedrals, al Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Altres parcs naturals

Durant l'agost hi haurà dos recitals, ja amb públic, a l'illa de Sardenya, fruit de la col·laboració
amb parcs naturals de l'illa i l'Obra Cultural de l'Alguer. Serà el dijous 27 d'agost a les 19.30 h
a Porto Torres, al Parc Nacional de l’Asinara, amb un recital poètic a càrrec de Carla Fajardo
Martín, acompanyada a la guitarra per Laly Rodriguez. Així mateix, el dissabte 29 d'agost, a la
mateixa hora, el mateix recital tindrà lloc a Nuraghe Palmavera, al Parc Natural Regional de
Port del Comte.
Els recitals presencials continuaran després de l'estiu amb dues sortides fora de la Xarxa de
Parcs Naturals: el diumenge 20 de setembre a les 12 h la cartoixa d'Escaladei, al Parc Natural
de la Serra de Montsant, acollirà el recital poètic a càrrec de Laura López Granell i Glòria Coll
Domingo amb acompanyament musical d'Apel·les Carod. I el dissabte 3 d'octubre a les 19 h,
el cicle es traslladarà al Parc Natural de l'Alt Pirineu, concretament al Centre d'Art i Natura de
Farrera, per escoltar David Caño, Ivet Eroles i Gerard Vilardaga amb acompanyament musical
d'Elias Porter.
A l'octubre es faran quatre actes més: dissabte 17 d'octubre a les 20.30 h a la Cabanya del
Castell del Parc del Castell de Montesquiu, es podrà veure “L’àngel i la infermesa de les
cançons”, recital poètic d’Ivette Nadal amb l'acompanyament musical a la guitarra de Caïm
Riba. El diumenge 18 octubre a les 12 h, l'escenari triat serà la plaça del Castell de Castellet i
la Gornal, al Parc del Foix, amb “Amors sense casa” amb Sebastià Portell i Maria Sevilla i
l'acompanyament musica de Clara Fiol.
El tercer serà als jardins de Vil·la Joana, al Parc Natural de la Serra de Collserola, el
diumenge 25 d'octubre a les 12 h en el marc de l'Any Carner (arran dels cinquanta anys de la
seva mort) i serà l'espectacle poeticomusical "Bestiari a trio". El darrer espectacle d'octubre
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tindrà lloc el dissabte 31 d'octubre a les 12 h al Parc del Garraf, al parc de la Costeta de
Begues, amb les poetes Mireia Calafell i Carla Fajardo i el músic Nico Roig.
El cicle es tancarà al novembre. A la plaça de Joan Matons de Santa Maria de Martorelles, al
Parc de la Serralada Litoral, el diumenge 1 de novembre a les 12 h recitaran Ester Andorrà,
Sílvie Rothkovic i Laia Llobera, amb acompanyament musical a càrrec d'Alan Imar. I el
dissabte 7 de novembre a les 12 h al Parc de la Serralada de Marina, en concret a l'ermita de
Sant Pere de Reixac hi haurà l'espectacle “Silur”, de Sònia Moya amb l'acompanyament de
Maria Ribera (cos) i Manel Fortià (música).
Inscripció necessària per assistir als recitals

Enguany, com a novetat i a causa de la situació post COVID-19, per poder assistir als recitals
amb públic cal inscriure's prèviament mitjançant aquest formulari.
15 anys de Poesia als parcs. Lletres i paisatges

Poesia als parcs. Lletres i paisatges és un cicle poètic que va néixer el 2005 dins el marc del
programa Viu el parc. Aquest cicle es basa en un seguit de lectures i recitals poètics que es
duen a terme a deu espais de la Xarxa de Parcs Naturals i a d’altres espais naturals protegits
de dins o de fora de Catalunya, amb els quals la Diputació de Barcelona manté vincles
culturals per raó d’agermanaments estables o convenis específics establerts amb entitats
culturals o conservacionistes, com ara l’Obra Cultural de l’Alguer, a Sardenya.
Des de l’any 2008, el programa compta amb el suport i la col·laboració de la Institució de les
Lletres Catalanes, adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb qui
des del 2010 la Diputació de Barcelona té subscrit un conveni de col·laboració mútua per
donar suport al cicle.
Poesia als parcs. Lletres i paisatges s’entén com un cicle transversal que fa coincidents
interessos dels gestors de la Xarxa Parcs Naturals i d’altres administracions públiques que
vetllen pel desenvolupament i difusió de la llengua i la poesia en totes les seves múltiples
versions i matisos.
Podeu recuperar i tornar a gaudir dels espectacles dels cicles anteriors en el canal Youtube
del cicle així com estar al dia dels recitals d’enguany mitjançant la pàgina de Facebook.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Educació ambiental, Educació ambiental, Poesia als Parcs, Xarxa de Parcs
Naturals, Montseny, Collserola, Guilleries-Savassona, Marina, Litoral, Montesquiu, Foix, Garraf,
Montnegre-Corredor, Sant Llorenç-Obac, Viu el parc, Educació ambiental, Poesia als parcs,
Notícies d'arreu, Vídeos,
Recursos
Poesia als parcs. Lletres i paisatges
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El Parc de la Serralada Litoral estrena canal d'Instagram
original

Instagram @parcserraladalitoral. Autor: XPN

El Parc de la Serralada Litoral ha posat en marxa recentment un canal d’Instagram propi per
donar a conèixer, entre altres temes d’interès, els valors naturals i culturals del Parc, les
singularitats de flora i fauna, els resultats dels seguiments ecològics, les actuacions i treballs
que s’hi executen i la gestió que es fa des del Consorci en col·laboració amb els ajuntaments.

Gràcies a les publicacions periòdiques de fotografies i vídeos, l’Instagram del Parc de la
Serralada Litoral és una via de comunicació directa amb la ciutadania, un canal amè
mitjançant el qual conèixer les activitats que s’hi organitzen, rebre recomanacions
bibliogràfiques del Centre de Documentació del Parc, estar al dia de les obres i actuacions, de
la gestió del Consorci i redescobrir el patrimoni cultural i natural d’aquest espai natural protegit
i singularitats.
El canal d’Instagram del Parc de la Serralada Litoral se suma als ja existents de la Xarxa de
Parcs Naturals, Parc del Castell de Montesquiu, Parc del Garraf, Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny, Parc Natural de la Serra de Collserola, Espai Natural de les GuilleriesSavassona, Parc Agrari del Baix Llobregat, Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals i Parc a
taula.
En aquest pàgina web trobareu recopilades les diverses xarxes socials (Facebook, Twitter,
Instagram i Youtube) de la Xarxa de Parcs Naturals; dels dotze parcs i espais naturals
protegits que la integren i de programes com Viu el parc i Poesia als parcs. Lletres i paisatges.
Si voleu estar al cas de totes les novetats, accions i propostes de la XPN, no dubteu a seguirles!
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
Categoria: Educació ambiental, Litoral, Biodiversitat, Educació ambiental, Divulgació, Vídeos,
Webs,
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Xarxa de Parcs Naturals: propostes per fer a casa amb la família
original

La XPN en emojis. Autor: XPN

Atesa la situació excepcional que vivim aquests dies, des de la Xarxa de Parcs Naturals hem
engegat algunes propostes a les diverses xarxes socials per tal de difondre continguts que
ajudin les persones i famílies que ho desitgin a passar millor les estones de confinament. Es
tracta de jocs, recursos, vídeos i sortejos per a tots els públics.

Per tal de redescobrir, sense sortir de les vostres llars, la riquesa de la biodiversitat dels
espais naturals protegits així com alguns dels serveis i materials pedagògics, culturals i d'oci
vinculats amb els parcs, darrerament hem posat en marxa les iniciatives següents:

· "El quiz de la setmana": cada dimecres a l'Instagram stories de la XPN, un nou quiz amb cinc
preguntes sobre algun aspecte de la fauna, flora, científics i altres elements i camps de la
conservació de la biodiversitat i accions de gestió vinculats a la XPN.
· "La Xarxa de Parcs Naturals en emojis": cada dissabte, us convidarem a les xarxes socials a
endevinar un seguit de topònims característics d'un parc. Si us hi animeu, feu també les
vostres propostes i fem el joc més difícil i divertit!

· #Elvídeodeldia: cada tarda, recuperem un contingut dels diversos canals Youtube de la Xarxa
de Parcs Naturals.
Més propostes:

El joc de la diversitat dels parcs

Per ajudar a passar millor aquests dies de confinament, us proposem, per començar, el Joc de
la diversitat dels parcs, una eina pensada per complementar els continguts del programa Viu el
parc a l'escola.
Ideal per jugar-hi quatre persones, en especial els infants d'entre 10 i 12 anys, aquest joc fa
visible i dona a conèixer la diversitat patrimonial dels espais naturals que formen part de la
Xarxa de Parcs Naturals i ens permet adonar-nos de la necessitat de gestionar adequadament
el territori. Molta sort i que guanyi el millor!
Retallables per fer amb la mainada

Per passar una bona estona, a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals trobareu els
retallables de dos edificis imponents: d'una banda, el castell de Montsoriu, impressionant
castell palau d'època gòtica, cap i casal dels vescomtes de Cabrera situat en el límit dels
termes municipals d'Arbúcies i de Sant Feliu de Buixalleu, al Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny; d'una altra, el monestir jerònim de Sant Jeroni de la Murtra, construcció
del segle XV ubicada a Badalona, al Parc de la Serralada de Marina.

Cada retallable inclou informació del Parc, de l’edifici i les instruccions per retallar i muntar en
paper una reproducció a escala. Us els podeu descarregar en aquests enllaços: Retallable del
castell de Montsoriu (Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny) [PDF]; Retallable del
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monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Parc de la Serralada de Marina) [PDF].
Contes infantils per descobrir màgicament els parcs

Coneixeu la col·lecció de contes il·lustrats "La Xara i el Pau"? Adreçats a nens i nenes d'entre
8 i 12 anys i amb títols com La Xara i en Pau i l'àliga perdiguera (Parc del Garraf), La Xara i
en Pau i la Fadrineta de Sau (Espai Natural de les Guilleries-Savassona) o La Xara i el Pau i
el drac de la cova (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac), aquestes boniques
històries divulguen les singularitats de cada parc. A les seves pàgines, els seus dos
protagonistes viuran màgiques aventures. Els podeu obrir directament en els vostres dispositius
si cliqueu aquest enllaç o bé descarregar-vos-els en PDF.
Una visita virtual i moltes descobertes en els canals Youtube de la XPN

Una altra bona opció que teniu és passejar-vos per algun dels vuit canals Youtube de la Xarxa
de Parcs Naturals. Entre d'altres continguts interessants, hi trobareu els enregistraments dels
processos de nidificacions d'ocells rapinyaires com l'àguila cuabarrada del Parc del Garraf, el
falcó pelegrí del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac o l'astor del Parc de la
Serralada Litoral; nombrosos documentals i entrevistes a persones vinculades a la gestió, la
conservació o l’educació ambiental; píndoles sobre fauna i biodiversitat; els vídeos dels parcs;
mostres del patrimoni cultural immaterial del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny, l'Univers Patxot o els recitals dels diversos cicles de Poesia als parcs. Lletres i
paisatges. Per començar, us proposem un espectacular vídeo en 3D del tritó del Montseny.
Esperem que aquests recursos i propostes us siguin útils a l'espera de poder tornar a trepitjar
la natura.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montseny, Collserola, Guilleries-Savassona, Parc Agrari, Marina, Litoral, Montesquiu,
Foix, Garraf, Montnegre-Corredor, Olèrdola, Sant Llorenç-Obac, Xarxa de Parcs Naturals,
Poesia als parcs, Àguila cuabarrada, Biodiversitat, Educació ambiental, Viu el parc, Divulgació,
Vídeos, Webs, Diputació de Barcelona, Parc Fluvial Besòs,
Recursos
Retallable del castell de Montsoriu (Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny) [PDF]
Retallable del monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Parc de la Serralada de Marina) [PDF]
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La Xarxa de Parcs Naturals des de casa
original

Atesa la situació excepcional que estem vivint aquests dies, des de la Xarxa de Parcs Naturals
us fem arribar un seguit de propostes per redescobrir, sense sortir de les vostres llars, la
riquesa de la biodiversitat dels espais naturals protegits així com alguns dels serveis i materials
pedagògics, culturals i d'oci vinculats amb els parcs.
El joc de la diversitat dels parcs

Per ajudar a passar millor aquests dies de confinament, us proposem, per començar, el Joc de
la diversitat dels parcs, una eina pensada per complementar els continguts del programa Viu el
parc a l'escola.
Ideal per jugar-hi quatre persones, en especial els infants d'entre 10 i 12 anys, aquest joc fa
visible i dona a conèixer la diversitat patrimonial dels espais naturals que formen part de la
Xarxa de Parcs Naturals i ens permet adonar-nos de la necessitat de gestionar adequadament
el territori. Molta sort i que guanyi el millor!
Retallables per fer amb la mainada

Per passar una bona estona, a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals trobareu els
retallables de dos edificis imponents: d'una banda, el castell de Montsoriu, impressionant
castell palau d'època gòtica, cap i casal dels vescomtes de Cabrera situat en el límit dels
termes municipals d'Arbúcies i de Sant Feliu de Buixalleu, al Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny; d'una altra, el monestir jerònim de Sant Jeroni de la Murtra, construcció
del segle XV ubicada a Badalona, al Parc de la Serralada de Marina.
Cada retallable inclou informació del Parc, de l’edifici i les instruccions per retallar i muntar en
paper una reproducció a escala. Us els podeu descarregar en aquests enllaços:

Retallable del castell de Montsoriu (Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny) [PDF].
Retallable del monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Parc de la Serralada de Marina) [PDF].
Contes infantils per descobrir màgicament els parcs

Coneixeu la col·lecció de contes il·lustrats "La Xara i el Pau"? Adreçats a nens i nenes d'entre
8 i 12 anys i amb títols com La Xara i en Pau i l'àliga perdiguera (Parc del Garraf), La Xara i
en Pau i la Fadrineta de Sau (Espai Natural de les Guilleries-Savassona) o La Xara i el Pau i
el drac de la cova (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac), aquestes boniques
històries divulguen les singularitats de cada parc. A les seves pàgines, els seus dos
protagonistes viuran màgiques aventures. Els podeu obrir directament en els vostres dispositius
si cliqueu aquest enllaç o bé descarregar-vos-els en PDF.
Una visita virtual i moltes descobertes en els canals Youtube de la XPN

Una altra bona opció que teniu és passejar-vos per algun dels vuit canals Youtube de la Xarxa
de Parcs Naturals. Entre d'altres continguts interessants, hi trobareu els enregistraments dels
processos de nidificacions d'ocells rapinyaires com l'àguila cuabarrada del Parc del Garraf, el
falcó pelegrí del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac o l'astor del Parc de la
Serralada Litoral; nombrosos documentals i entrevistes a persones vinculades a la gestió, la
conservació o l’educació ambiental; píndoles sobre fauna i biodiversitat; els vídeos dels parcs;
mostres del patrimoni cultural immaterial del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny, l'Univers Patxot o els recitals dels diversos cicles de Poesia als parcs. Lletres i
paisatges. Per començar, us proposem un espectacular vídeo en 3D del tritó del Montseny.
Esperem que aquests recursos i propostes us siguin útils a l'espera de poder tornar a trepitjar
la natura.
Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals
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Categoria: Xarxa de Parcs Naturals, Poesia als parcs, Àguila cuabarrada, Biodiversitat,
Educació ambiental, Viu el parc, Divulgació, Vídeos, Webs,
Recursos
El joc de la diversitat dels parcs

Retallable del castell de Montsoriu (Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny) [PDF]
Retallable del monestir de Sant Jeroni de la Murtra (Parc de la Serralada de Marina) [PDF]
Col·lecció de contes 'La Xara i el Pau'

Canal Youtube de la Xarxa de Parcs Naturals
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Ja podeu veure els recitals del cicle 'Poesia als parcs. Lletres i
paisatges 2019' al canal Youtube
original

Recital a Sant Llorenç. Autor: XPN
Entre el 2 de maig i el 24 de novembre del 2019 va tenir lloc la quinzena edició del cicle de
recitals poeticomusicals Poesia als parcs. Lletres i paisatges. Si voleu tornar a veure alguns dels
espectacles, ara podeu fer-ho en el canal Youtube de què disposa el programa. El canal hostatja
també els recitals de les edicions anteriors.

Com és habitual, Poesia als parcs. Lletres i paisatges 2019 va fer arribar la música i la poesia
al Parc de la Serralada de Marina, Parc de la Serralada Litoral, Parc del Montnegre i el
Corredor, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Parc del Castell de Montesquiu,
Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny, Parc del Garraf, Parc del Foix i Parc Natural de la Serra de Collserola,
Així mateix, més enllà de la Xarxa de Parcs Naturals, es van oferir espectacles al Parc Natural
de l’Alt Pirineu, el Parc Natural de la Serra de Montsant i el parc agermanat de l’illa de
Sardenya, Parc Nacional de l’Asinara, i el Parc de Port del Comte, a la ciutat sarda de
l'Alguer.

En definitiva un total de setze recitals que van aplegar més d'una vintena de poetes (entre ells,
Enric Casasses, Maria Cabrera, Àlex Susanna, Míriam Cano, Martí Sales, Jaume C. Pons
Alorda, Perejaume o Carles Rebassa), músics (Christos Barbas, Lu Rois, Didach Rocher,
VerdCel, o Panotxa) i el clown Marcel Gros. Trobareu més informació al programa [PDF].

Com a novetat, el cicle del 2019 va començar amb una festa de presentació al Pati Manning,
Centre d'Estudis i Recursos Culturals a Barcelona i alguns dels espectacles van inscriure's en
els actes de commemoració de l'Any Brossa amb motiu del centenari del naixement de l'artista.
Poesia als parcs. Lletres i paisatges és una iniciativa de la Diputació de Barcelona que
compta amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes i s'emmarca dins el programa
cultural Viu el parc de la Xarxa de Parcs Naturals. Els darrers anys ha estat coordinat per
Tramoia Cultura.

Des de l'any 2004, aquest cicle ajuda a difondre la poesia com una expressió artística lligada
a la natura i, especialment, als espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals i d'altres de fora
de Catalunya. L'accés als recitals és lliure i gratuït.
A més a més del canal Youtube, podeu trobar tota la informació a la pàgina web i al
Facebook de Poesia als parcs.
compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Educació ambiental, Xarxa de Parcs Naturals, Vídeos, Educació ambiental, Poesia
als parcs, Viu el parc,
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Una tardor de Poesia als parcs
original

El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges comença la seva quinzena edició aquesta
setmana a l’Alguer. El dijous 27 es donarà el tret d’inici amb dos recitals poètics a Porto
Torres, al Parc Natural de l’Alsinara, a càrrec de Carla Fajardo Martín, acompanyada de la
guitarrista Laly Rodríguez. El dissabte 29 serà el torn de Nuraghe Palmavera, al Parc Natural
Regional del Port del Comte. El cicle continuarà després de l’estiu, comptant, en total, amb
deu recitals presencials i quatre en línia, que s’emetran pel canal de Youtube.

Mireia Calafell | © Laia Serch

Organitzat per la Xarxa d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i la Institució de les
Lletres Catalanes, Poesia als parcs pretén acostar al públic la poesia amb un seguit de
lectures i recitals que es duen a terme dins la Xarxa de Parcs Naturals, així com a altres
espais amb els quals la Diputació de Barcelona manté un vincle cultural, com ara l’Alguer. És
per això que, després de passar per l’illa de Sardenya, els recitals presencials continuaran
durant tota la tardor. El diumenge 20 de setembre, la cartoixa d’Escaladei acollirà el recital de
Laura López Granell i Glòria Coll Domingo, amb l’acompanyament musical d’ Apel·les Carod, al
Parc Natural de la Serra del Montsant. El dissabte 3 d’octubre, al Parc Natural de l’Alt Pirineu,
serà el torn de David Caño, Ivet Eroles i Gerard Vilardaga, acompanyats del músic Elias Porter.
Durant el mes d’octubre la poesia no deixarà d’omplir els racons més verds. El dissabte 17, al
Parc del Castell de Montesquiu (Osona), la cantautora Ivette Nadal recitarà L’Àngel i la
infermesa de les cançons, acompanyada de Caïm Riba a la guitarra; i el diumenge 18, al Parc
del Foix (Alt Penedès), els escriptors Sebastià Portell i Maria Sevilla recitaran Amors sense
casa, amb la música de Clara Fiol. El Parc Natural de Collserola acollirà el 25 d’octubre
l’espectacle Bestiari a trio, dins el marc de l’Any Carner, i dia 31 les poetesses Mireia Calafell i
Carla Fajardo, amb el músic Nico Roig, clouran l’octubre al Parc del Garraf.
Poesia als parcs tancarà l’edició d’aquest any el mes de novembre. El dia 1 Ester Andorrà,
Sílvie Rothkovic i Laia Llobera, amb la música d’ Alan Imar, faran un recital poètic al Parc de la
Serralada Litoral de Barcelona. El dissabte 7, Sònia Moya, Maria Ribera i Manel Fortià seran
els encarregats de posar punt i final al cicle amb l’espectacle Silur.

El cicle habitualment començava a l’abril, però enguany es va veure endarrerit a causa de la
situació sanitària. Els recitals sense públic que es van fer el passat juliol, es podran veure al
canal de Youtube al setembre. Es tracta de la lectura d’Estel Solé al Parc Natural i Reserva de
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la Biosfera del Montseny, així com Lluís Solà i Núria Armengol a l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona. A més, en el marc de l’Any Perucho -que commemora els cent anys del
naixement del poeta-, s’ha fet al Parc del Montnegre el recital El Romanç de les Històries
Naturals, de la mà de Carles Belda, i El Mèdium. Xou de lectura dramatitzada dels poemes de
Joan Perucho, amb Josep Pedrals, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Per a saber-ne més, podeu fer clic aquí.

Fes-te subscriptor de Núvol

Suma't al digital de cultura i gaudeix d'un munt d'avantatges
Subscriu-t'hi ara!
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La Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona acoge
el ciclo 'Parcs en concert'
Redacción Catalunyapress • original

La Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona acogerá del 20 de septiembre al
25 de octubre el ciclo musical anual 'Parcs en concert' --antes 'Música als parcs'--, ha
informado este miércoles en un comunicado.

Se trata de un ciclo de conciertos en espacios naturales y patrimoniales, que "pone en diálogo
la música con el entorno", en el que participarán artistas como Marala, Ferran Palau, Guillem
Roma, Meritxell Nedderman y Rusó Sala.
También estarán artistas y poetas invitados como Pablo Macho, Maria Sevilla, Momi Maiga,
Alexandrae y Mario Petrucci.
Este ciclo incluye cinco conciertos, con propuestas musicales de gran calidad, que se
desarrollan en medio de escenarios naturales y patrimoniales.
Los conciertos son gratuitos, pero es imprescindible inscribirse previamente a través de un
formulario.
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La Diputació de Barcelona iniciarà el cicle 'Poesia als parcs' amb
recitals a L'Alguer
Redacció Catalunyapress • original

La Diputació de Barcelona iniciarà 'El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges 'els dies 27 i
29 d'agost al Parc Natural Regional del Port de Comte i al Parc Nacional d'Asinara de
l'Alguer, a Sardenya, ha informat aquest divendres en un comunicat.

El cicle poètic, organitzat conjuntament amb la Institució de les Lletres Catalanes (ILC),
comptarà aquest any amb deu recitals presencials i quatre que es retransmetran des del seu
canal de Youtube en commemoració als poetes Perucho i Carner.
Els actes presencials s'iniciaran amb els espectacles previstos a Sardenya, seguiran al setembre
amb dues sortides fora de la Xarxa de Parcs Naturals de la província (al Parc Natural de la

Serra de Montsant i al Parc Natural de l'Alt Pirineu), a l'octubre es faran quatre més --en la
demarcació de Barcelona--, i el cicle es tancarà amb dos actes més al novembre.

Els primers recitals sense públic del cicle poètic, que habitualment començava a l'abril, s'han
fet durant juliol i es podran recuperar al seu canal de Youtube, dels quals destaquen els
recitals en el marc de l'any Perucho, que commemora els 100 anys de la seu naixement.
El certamen compleix 15 anys d'història des del seu naixement el 2005, en el marc del programa

'Viu el parc', una sèrie de lectures i recitals poètics que es duen a terme en espais naturals de
la Diputació de Barcelona per estrènyer vincles culturals amb la natura.
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La Diputación de Barcelona iniciará el ciclo 'Poesia als parcs' con
recitales en Alguer
Redacción Catalunyapress • original

La Diputación de Barcelona iniciará 'El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges' los días 27 y
29 de agosto en el Parc Natural Regional del Port del Comte y en el Parc Nacional de
Asinara de Alguer, en Cerdeña, ha informado este viernes en un comunicado.

El ciclo poético, organizado conjuntamente con la Institución de las Letras Catalanas (ILC),
contará este año con diez recitales presenciales y cuatro que se retransmitirán desde su canal
de Youtube en conmemoración a los poetas Perucho y Carner.
Los actos presenciales se iniciarán con los espectáculos previstos en Cerdeña, seguirán en
septiembre con dos salidas fuera de la Xarxa de Parcs Naturals de la provincia (en el Parc

Natural de la Serra de Montsant y en el Parc Natural de l'Alt Pirineu), en octubre se harán
cuatro más --en la demarcación de Barcelona--, y el ciclo se cerrará con dos actos más en
noviembre.
Los primeros recitales sin público del ciclo poético, que habitualmente empezaba en abril, se
han hecho durante julio y se podrán recuperar en su canal de Youtube, de los cuales
destacan los recitales en el marco del año Perucho, que conmemora los 100 años de su
nacimiento.
El certamen cumple 15 años de historia desde su nacimiento en 2005, en el marco del programa

'Viu el parc', una serie de lecturas y recitales poéticos que se llevan a cabo en espacios
naturales de la Diputación de Barcelona para estrechar vínculos culturales con la naturaleza.
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Actes i espectacles suspesos o ajornats a causa de les
restriccions
original

La programació de Teatre es podria veure alterada els pròxims dies en funció de l’evolució de
la pandèmia

La programació d’espectacles podria veure’s alterada els pròxims dies en funció de l’evolució
sanitària i de possibles ampliacions o pròrrogues de les restriccions actuals. De moment, l’obra
de teatre ‘L’Èxit de la Temporada’, de la companyia El Terrat, prevista inicialment pel 13 de
novembre, s’ha passat provisionalment al divendres 20 de novembre (20h). També s’ha ajornat
la projecció en línia de la pel·lícula ‘Lo que dirán’, emmarcada en la 28ª Mostra internacional
Films de Dones Barcelona, mentre que càpsula formativa de formació en llengua de signes
prevista a Can Tauler ha estat ajornada sine die.
L’estat de cadascun dels actes es pot consultar a l’apartat agenda del web municipal.
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La Diputació de Barcelona iniciarà el cicle 'Poesia als parcs' amb
recitals a L'Alguer (Sardenya)
original

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) La Diputació de Barcelona iniciarà 'El cicle Poesia als parcs. Lletres i paisatges' els dies 27 i
29 d'agost al Parc Natural Regional del Port del Comte i al Parc Nacional d'Asinara de
L'Alguer, a Sardenya, ha informat aquest divendres en un comunicat.
El cicle poètic, organitzat conjuntament amb la Institució de les Lletres Catalanes (ILC),
comptarà aquest any amb deu recitals presencials i quatre que es retransmetran des del seu
canal de Youtube en commemoració als poetes Joan Perucho i Josep Carner.
Els actes presencials s'iniciaran amb els espectacles previstos a Sardenya, seguiran al
setembre amb dues sortides fora de la Xarxa de Parcs Naturals de la província (al Parc
Natural de la Serra de Montsant i al Parc Natural de l'Alt Pirineu), a l'octubre es faran quatre
més --a la demarcació de Barcelona--, i el cicle es tancarà amb dos actes més al novembre.
Els primers recitals sense públic del cicle poètic, que habitualment començava a l'abril, s'han
fet durant juliol i es podran recuperar al seu canal de Youtube, dels quals destaquen els
recitals en el marc de l'any Perucho, que commemora els 100 anys del seu naixement.
El certamen compleix 15 anys d'història des del seu naixement al 2005, en el marc del
programa 'Viu el parc', una sèrie de lectures i recitals poètics que es duen a terme en espais
naturals de la Diputació de Barcelona per estrényer vincles culturals amb la naturalesa.
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Esteve Plantada: No m'agrada ser categòric, no tinc la veritat
absoluta
Xavier Aliaga • original

- Li vaig llegir en una entrevista, i n'estic d'acord, que Fosca límit fou el llibre amb el qual va
acabar de trobar la veu poètica. Considera Troncal com un refinament d'aquesta veu?

-Amb Troncal s'acaba una etapa que comença justament amb Fosca límit. Aquests llibres,
juntament amb Big Bang Llàtzer, formen una unitat, un moment pel que fa a la meva manera
de fer poesia bastant transcendent. No soc un poeta prolífic. Vaig començar molt jove però no
he publicat molt. Per què dic això? Doncs perquè fins que no he trobat una veu amb la qual
m'he sentit còmode, amb la qual explorar, no m'he sentit realitzat. Amb Fosca límit vaig trobar
una manera d'encarar els poemes, la veu poètica, i de teixir un discurs que ha anat creixent
de mica en mica. Potser no soc la persona més indicada per contestar a la pregunta si Troncal
refina això, però sí que és veritat que en aquest llibre sento que controlo la veu, sé el que vull
dir i com ho vull dir. Culmina el viatge. I a partir d'ara no sé què passarà, ni com escriuré ni
què faré. Però sí que tinc la sensació d'haver fet tres llibres amb molta seguretat en la meva
veu poètica. Abans era un procés d'investigació, de fer temptatives, d'anar trobant.
-A Troncal hi ha referències a la natura, connexions amb clàssics com Carner o Riba, entre
més, però com explica en el post-faci Jordi Marrugat, no es bandeja l'Esteve Plantada
cosmopolita, el de les referències musicals i cinèfiles.

- Hi ha una mica menys de referències, però sí que hi són.

-Algunes són subtils, però unes altres més emfàtiques, com ara titular “Rosebud” el primer
poema.

- Sí. Per mi suposava com una mena de vincle amb l'anterior llibre, amb un element a més
que té un sentit molt simbòlic en la iconografia pop, no només del cinema, la idea que tot
torna a lloc però nosaltres ja no hi som. Troncal tenia la vocació de ser un poemari de terra,
de muntanya, perquè venia de dos llibres molt cosmopolites, molt urbanites, de molt ciment. I
tenia ganes de fer una cosa ubicada en la natura, a partir de la idea les falgueres, plantes que
gairebé no han patit cap mutació des de l'inici dels temps. Em fascinava la idea que un
dinosaure poguera estar mirant la mateixa falguera que jo. A la primera part és molt més obvi,
hi ha el paisatge del Montseny, que és la meva muntanya, la que veig des de casa. Hi ha tots
aquests referents. Però el llibre es va començar a escriure més o menys a l'octubre del 2017 i
el vaig acabar a l'octubre del 2019. En aquests dos anys han passat moltes coses. I el llibre,
que era de muntanya, sobre la perdurabilitat de les coses troncals, acaba entroncant amb tot el
merder polític que s'ha viscut a Catalunya.
-Ara hi anirem, però abans volia preguntar sobre el fet poètic com a tema encara central de la
seua poesia. Hi ha moments significatius, poemes com “Transversal”, però sobretot “No és un
arma”, que sembla una desconstrucció del vers de Gabriel Celaya “La poesia es un arma
cargada de futuro”.

- Aquest poema juga justament amb això. De vegades ens obstinem en fer coses en nom de
l'art i la transcendència sense adonar-nos que són intranscendents. Sobretot els poetes, que
tenim la tendència a buscar la cúspide i l'orfebreria i, en el fons, no hi ha res més
intranscendent que això. Em venia de gust subvertir aquells versos i dir que no és una arma la
poesia.
-Pel que fa al vessant polític, el clímax segurament és “Octubre de” en el qual hi ha un “jo” i
un “tu” que acaba derivant en un “nosaltres” i uns versos finals demolidors, amb una càrrega
semàntica brutal: “La llibertat, un mall / que fereix la voluntat / al límit de l'almoina”. Em fa la
sensació que són versos de sentit obert.

-Són de sentit obert, m'agrada jugar amb el lector i amb la diversitat de sentits, perquè tu com
a lector els completis i li posis les capes que vulguis en funció de tota la teva experiència. No
m'agrada tampoc ser categòric, jo tampoc no tinc la veritat absoluta ni la raó. Tinc l'experiència
d'allò viscut i m'agrada que cites “Octubre de” perquè és un poema molt agredolç, no és gens
benevolent amb aquest nosaltres “al límit de l'almoina”. Hi ha un altre poema, “El hàmster”, que
és una referència al que diu Basté a la ràdio, “el hàmster del procés”. És que és veritat: estem
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tancats en el no saber sortir, una cosa que em té fascinat, perquè malgrat que no ens em
sortim, que fracassem, malgrat tot resistim. És una cosa estranyíssima i que connecta amb el
títol de Troncal, perquè aquesta Nació Catalana, el nosaltres des d'on parlo, té alguna cosa
també essencial: malgrat tot, sempre perviu.
-Ho anava a preguntar al final, però quan acabes el poemari amb “Realitat augmentada” i “Terra
àcida” trobes un discurs lúgubre, desesperançat, o com he llegit en una entrevista, desesperat.
Les relectures, tanmateix, aporten sentits no tan dràstics.

- El llibre és xungo, però té també aquesta part de dir: ei, hi som, malgrat tot, sobrevivim en
terra àcida. Aquest poema hauria d'anar a la primera part, el vaig escriure al cicle del
Montseny [diu en referència al cicle “Poesia als parcs” de la Diputació de Barcelona], el 27
d'octubre del 2017. Imagina't com estava l'ambient. Però durant el dia ens feien visites guiades
i el guia ens va parlar d'unes plantes que eren les úniques capaces de fer arrels en una terra
àcida. I aleshores vaig fer un poema.

“El llibre és xungo, però té també aquesta part de dir: ei, hi som, malgrat tot, sobrevivim en terra
àcida”

-Li van posar la metàfora en safata.

-Sí. I em funciona molt com a poema de tancament, perquè una terra àcida és una terra en
què és difícil viure però, malgrat tot, sobrevivim.
-Al llibre hi ha un poema, “Freetown”, que sorgeix de les imatges de Pete Muller sobre
l'impacte de l'Ebola a Sierra Leone guanyadores del World Press Photo 2015. Quan es va
escriure no tenia la mateixa lectura que ara.

-No. Jo vaig fer un poema gairebé enrabiat, per com era possible que hi hagués un virus tan
letal i nosaltres no fem cas. Un poema sobre una ciutat que es diu “Freetown”. Temps després,
hi havia connotacions amb el procés, per la llibertat, i d'una altra amb tot el que ha passat
amb el confinament. Troncal va sortir en ple confinament i el llibre parla del virus: “la mort és
un virus”. Sembla increïble que passi això.
-Lluís Calvo, a qui vostè reconeix el guiatge i el mestratge, destacava de Troncal la consciència
del poema com a artefacte que ha de sorprendre. Això es veu en la ironia de “La fi de l'Homo
Politicus” o en “Crònica dels fets”, que comença amb una frase icònica de la cultura popular,
“De vegades, veig morts”, que sembla una descontextualització però ens porta a un terreny
transcendent. Element sorpresa com el que fan emprar els bons autors de relats.

-Quan concebo un llibre de poemes ho faig com si fos una novel·la o un llibre de relats, penso
molt en com s'estructura, el sentit, quin viatge ha de fer el lector en el llibre, els punts de gir.
Un llibre és un tot, no el concep com un enfilall de poemes, que em sembla molt lític, per mi
és com fer simfonies. Passo molta estona en l'arquitectura del llibre. I justament els poemes
que cites busquen elements de sorpresa o de crear com un artefacte, en el sentit d'artifici, de
fer anar al lector a un lloc i, una vegada siguis allà, gaudir del que et proposa o del viatge.
Això és el que em fa gaudir com a poeta, no em trobo còmode amb poemes que siguin plans.
I quan trobes aquella cosa que saps que pot encendre algun interruptor, és on jo gaudeixo i
disfruto.
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Troncal
ESTEVE PLANTADA
LaBreu, Barcelona, 2020
Poesia, 95 pàgines
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Diari de la quarantena
original

El portal de notícies laveu.cat s'actualitza a diari.

Foto: Pilar Abián

Recull de totes les notícies publicades al portal de notícies sobre el coronavirus

La pandèmia del coronavirus ha generat un gran volum d’informació, tant general com
municipal. Per facilitar-vos la recerca, us oferim un recull del dia a dia viscut a Montcada i
Reixac i us convidem també a seguir l'actualitat local a través de les xarxes socials de
Montcada Comunicació a Twitter, Facebook, Instagram i Youtube.
dilluns, 4 / maig / 2020

"El confinament ha permès reduir la contaminació atmosfèrica a valors mínims"
La mascareta, present al transport públic

La planta local de Nissan, en vaga indefinida per exigir un pla industrial de futur

Alguns establiments comencen a obrir portes en la primera fase del desconfinament

'No pot ser que l'empresa aprofiti la COVID19 per carregar-se mesos de negociacions'
Santa Engràcia obrirà les seves portes a partir del dia 11 amb aforament limitat
Montcada té 223 casos positius confirmats de la Covid-19

L'Afotmir inaugura la primera mostra virtual conjunta amb les agrupacions de Berga i Perpinyà
diumenge, 3 / maig / 2020

Com fer un conte filant les portades de llibres

L'ús de mascaretes serà obligatori al transport públic a partir d'avui

Els psicòlegs alerten de la multiplicació de casos d'ansietat i depressió en adults

Els parcs i espais naturals, les zones més transitades en el primer cap de setmana de sortida
dissabte, 2 / maig / 2020

Força gent al carrer, però respectant distàncies
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Els jugadors del Club Escacs MiR participen en un torneig de confinament
Montcada Comunicació recomana utilitzar amb seguretat les xarxes socials
divendres, 1 / maig / 2020

Una primavera atípica en què el so de la natura és més present que mai
Consells per adaptar-se millor a la nova situació de 'normalitat'

La JAM manté la seva activitat amb entrenaments virtuals per als seus atletes
Els parcs naturals s'obren al públic però no s'hi pot accedir en vehicle
dijous, 30 / abril / 2020

Montcada Comunicació recomana fer un bon ús dels dispositius i pantalles

Educació anuncia que la preinscripció escolar es podria fer la segona quinzena de maig
Els sindicats animen a participar en la celebració virtual de l'1 de Maig

Problemes tècnics impedeixen la celebració del Ple virtual corresponent al mes d'abril
Condis aplica noves mesures per garantir la prevenció de treballadors i clients
Les incidències amb les targetes moneder les gestiona Serveis Socials

Adrià Salas publica un nou tema creat a quatre mans amb la cantant mallorquina Clara Fiol
Els bars i restaurants poden oferir servei de menjar a domicili a partir d'aquest dilluns
A partir d'aquest dissabte es pot sortir a passejar i a practicar esport individualment
dimecres, 29 / abril / 2020

Un coet propulsat per un inflador de bicis

Les consultes veterinàries han modificat horaris i només unes quantes atenen en horari
continuat
L’Ajuntament convida la ciutadania a compartir balls a les xarxes per celebrar el Dia
Internacional de la Dansa
'Fem arxiu Covid-19' documentarà els efectes de la pandèmia a Montcada i Reixac
Campanya de Càritas per a la compra d'aliments

Les perruqueries es preparen per a les noves mesures de protecció que han d’adoptar
L'agrupació local del PSC dona 300 kg d'aliments a Càritas

L’Ajuntament avança la posada en marxa del registre electrònic
dimarts, 28 / abril / 2020

Jornada empresarial sobre la importància de la comunicació en l'actual context
Les comunions, ajornades fins a la propera tardor

El sector de la restauració, un dels més perjudicats a causa de la pandèmia

Lliurament de material escolar de la campanya ‘Regala il·lusions’ a les famílies amb pocs
recursos
Segon Ple virtual des de l'inici de la pandèmia
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La primera Festa Major en confinament rep més de 4.000 visites a través de les xarxes socials
Montcada Comunicació s'adhereix a la campanya per evitar la desinformació durant la
pandèmia
A Montcada hi ha 206 casos positius confirmats de la Covid-19

L'alcaldessa reclama més autonomia econòmica per als ajuntaments per lluitar contra la crisi
del coronavirus
dilluns, 27 / abril / 2020

El Nil i el Biel fan un castell amb cartró reciclat

Ismael Molano guanya el primer torneig en línia organitzat pel club Escacs MiR
El magatzem d'aliments rep 600 litres de llet d'un empresari local

La Deixalleria torna a obrir però només per a empreses i comerços

Creu Roja constata que l'actual crisi ha agreujat la situació dels més vulnerables

L'Ajuntament recorda a les famílies quines són les normes perquè els menors surtin al carrer
La Federació Catalana de Futbol dona per acabades les lligues d'aquesta temporada
diumenge, 26 / abril / 2020

Montcada i Reixac commemora aquest diumenge el Dia de la Visibilitat Lèsbica
El municipi recupera durant unes hores l'alegria dels infants
dissabte, 25 / abril / 2020

Renfe reajusta la freqüència de pas de Rodalies per la baixada d'usuaris
‘Desenfocats’ segueix endavant malgrat el confinament
divendres, 24 / abril / 2020

La gent gran intenta portar una vida activa sense sortir de casa

Els grups en el govern expliquen com estan gestionant la corporació

Descobrim com les acadèmies mantenen el contacte amb els alumnes
El Consell Comarcal fa balanç de l'impacte econòmic de la pandèmia

Els poemes per telèfon, una experiència inoblidable per als participants

Comença el repartiment d'ordinadors i tauletes per a l'alumnat d'entorns econòmicament
vulnerables

Adrià Salas participa al projecte #Joemcorono, a la recerca d'una vacuna contra la COVID-10

Els infants menors de 14 anys poden sortir al carrer després de sis setmanes de confinament
dijous, 23 / abril / 2020

Germanes i cosines ens regalen obres d'art

El professorat de l'INS La Ribera recita 'Miratge' d'Àlex Susanna (1987)

Quatre adolescents comparteixen com ha canviat la seva realitat a causa de l'aturada
provocada per la pandèmia
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El consistori amplia el nombre de fonts d’aigua potable en funcionament

Montcada Comunicació ha informat i donat veu a les propostes des de casa

Onze autors han parlat de llibres i confinament al programa d'entrevistes en directe
La ciutadania participa activament al primer Sant Jordi virtual
dimecres, 22 / abril / 2020

Viure la malaltia a casa amb menors, una de les pitjors experiències familiars
El veïnat continua fent material de protecció contra la COVID-19
El ramadà també es veu afectat per la pandèmia

Càritas inicia una campanya per fer front a les conseqüències socials de l'actual crisi
El Museu Municipal s’incorpora a la iniciativa #museuobert

El tancament obligat de floristeries deixa poques opcions per comprar la rosa en persona al
municipi
Descobrim què fan les acadèmies per mantenir el contacte amb l'alumnat
dimarts, 21 / abril / 2020

Ampliat el termini per participar al concurs de la Serralada de Marina

Els professionals dels CAP fan l'atenció i el seguiment de possibles casos de la Covid-19 a
les residències de gent gran

Publicat al web municipal el document que recull totes les mesures del consistori sobre la crisi
de la COVID-19
Les farmàcies confien que avui es resolguin els problemes informàtics que ahir van complicar
la distribució de mascaretes

La Fundació Cultural proposa descobrir el seu arxiu fotogràfic en aquests dies de confinament
Les llibreries locals animen a comprar llibres malgrat el confinament
La Festa de la Primavera no es farà fins l'any que ve

El Club Escacs MiR organitza un torneig virtual a la Festa Major de Mas Rampinyo

Els Mossos fan un Pla de contingència per atendre víctimes de violència masclista i domèstica
en confinament
dilluns, 20 / abril / 2020

El Ral·li d'Autobusos Clàssics s'ajorna fins a una nova data encara per concretar
Andròmines centra la seva activitat en campanyes d'educació ambiental

Les farmàcies tenen problemes per dispensar les mascaretes pel col·lapse del sistema
informàtic
Descobrim què fan les acadèmies per mantenir el contacte amb l'alumnat

Ma estesa dels grups de l'oposició al govern, conscients de la gravetat de la situació
diumenge, 19 / abril / 2020

Condis instal·la un medidor de la temperatura dels treballadors
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dissabte, 18 / abril / 2020

Descobrim què fan les acadèmies per mantenir el contacte amb l'alumnat

Les farmàcies locals distribuiran les mascaretes facilitades per la Generalitat a partir d'aquest
dilluns
Montcada i Reixac té 155 casos confirmats de la Covid-19 als CAP del municipi
divendres, 17 / abril / 2020

En directe, el primer Ple virtual de la història del consistori

Les mascaretes que no s'han repartit en el transport públic aniran a les residències de gent
gran

Govern i oposició es comprometen a unir esforços enfront una crisi que no només és sanitària,
també social i econòmica
Condis dona 100.000 euros i 50.000 mascaretes per fer front al coronavirus
Novetats sobre habitatge per a joves i majors de 65 anys

L'Ajuntament suspèn durant un any l'atorgament de llicències a cases d'apostes i jocs

L'alcaldessa transmet als infants del municipi un missatge de suport pel llarg confinament
L’IMSERSO destaca el Telegram i WhatsApp que ha posat en marxa l'Ajuntament com a
exemples de comunicació en la crisi del coronavirus
dijous, 16 / abril / 2020

Els clubs de futbol i futbol sala es posicionen sobre la finalització de les lligues regulars
Descobrim què fan les acadèmies per mantenir el contacte amb els seus alumnes
PIMEC reclama una injecció urgent de diners a les petites i mitjanes empreses
dimecres, 15 / abril / 2020

Mireia Casado crea la cançó i el videoclip 'Miserablement confinats'
Campanya de l'AMB per garantir una mobilitat segura

L'Associació La Ballesta promou la lectura de contes entre els infants

Jornada empresarial sobre l'impacte del Covid-19 al Vallès Occidental

Campanya perquè la ciutadania permeti accedir al seu wifi als escolars sense internet
L’Oficina Local d’Habitatge atén consultes telefòniques i per email

Habilitat un espai amb informació referida a Ocupació i Promoció Econòmica
L'Agrupació Fotogràfica es queda a casa, però continua activa

Montcada i Reixac té 163 casos confirmats de la Covid-19 als CAP del municipi
dimarts, 14 / abril / 2020

Descobrim què fan les acadèmies per mantenir el contacte amb els alumnes
Montcada celebrarà el Sant Jordi amb activitats en línia

Els concerts d’El Pot Petit i l'obra ‘Les coses excepcionals’ s’ajornen a l’octubre
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'Poesia per telèfon', original iniciativa per mantenir viva la diada literària

L'Ajuntament farà aquest divendres el primer Ple virtual de la seva història
dilluns, 13 / abril / 2020

El repartiment de mascaretes s'amplia a totes les estacions de tren del municipi i també a la
de metro
diumenge, 12 / abril / 2020

Una alimentació rica en vitamines millora les defenses

Montcada i Reixac té 153 casos confirmats de la Covid-19 als CAP del municipi

Una desena de persones, expedientades per fer una cerimònia en ple confinament
dissabte, 11 / abril / 2020

Afrontar el pagament dels subministres bàsics, principal motiu de consulta
divendres, 10 / abril / 2020

‘Hidratar-se ajuda el sistema immune a funcionar correctament’

Descobrim què fan les acadèmies per mantenir aquests dies el contacte amb els seus alumnes
Vivimir expressa la seva decepció amb les mesures proposades pel govern municipal

Els forns i les pastisseries garanteixen les mones de Pasqua, malgrat la crisi sanitària
Montcada i Reixac té 149 casos confirmats de la Covid-19 als CAP del municipi
dijous, 9 / abril / 2020

Els consumidors tenen dret a la devolució dels bitllets cancel·lats durant l'estat d'alarma
La cimentera redueix la seva activitat però continua oberta en estar considerada com a
indústria essencial
El pagament fraccionat de l'IBI s'ajorna i el primer rebut no arribarà fins al juliol

La patronal Pimec ofereix un espai gratuït d'assessorament a empreses i autònoms

L'ajornament de la Festa Major modifica les dates dels concursos de cartells i pintura
dimecres, 8 / abril / 2020

‘Mantingueu rutines, cuideu la vostra alimentació i feu exercici’

L'ANC Montcada s'afegeix al repte de confeccionar un milió de mascaretes d'ús no sanitari per
a la ciutadania
dimarts, 7 / abril / 2020

L'empresa Essentra fabrica de manera altruista 4.000 pantalles de protecció facial
L’OMIC segueix atenent via telemàtica les consultes dels consumidors
La Diputació ofereix suport telemàtic per fer mediació ciutadana

Adhesió municipal a un manifest que denuncia el maltractament a les persones grans pel
coronavirus
Les colònies d'infants sahrauís no es faran aquest proper estiu
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Quatre montcadencs infectats per la COVID-19 expliquen la seva experiència personal
dilluns, 6 / abril / 2020

Com combinar el teletreball amb l’atenció als fills sense perdre els nervis

Les farmàcies recuperen la normalitat després de tres setmanes de confinament

'Reptes en família', nova proposta de Montcada Comunicació per promoure la interacció i la
participació als seus canals digitals
La Diputació distribuirà des de Montcada el material sanitari adquirit per als ajuntaments
Marea Blanca fa una crida a penjar llençols blancs als balcons en defensa de la sanitat
pública
L'elevat augment de defuncions dispara els serveis de les empreses funeràries
Rètols Retoled deixarà de donar pantalles facials al personal sanitari
Mor el mossèn de Can Sant Joan a causa de la Covid-19
diumenge, 5 / abril / 2020
dissabte, 4 / abril / 2020

L'Ajuntament reobre quatre fonts públiques per garantir el servei a persones sense aigua
potable

Els mitjans públic locals baten el rècord d'audiència al mes de març amb més de 140.000
visualitzacions
El col·lectiu Sanitaris per la República dona material al geriàtric Residència Santa Maria
divendres, 3 / abril / 2020

Montcada s’afegeix a la campanya d’establiments segurs per a les dones

Montcada tanca el mes de març amb 2.307 persones a l'atur, un 3% més que al febrer
dijous, 2 / abril / 2020

L'alcaldessa garanteix la prestació dels serveis i agraeix la tasca de la plantilla i del voluntariat
Les litúrgies i els oficis de Setmana Santa, amb les esglésies buides per evitar contagis

Ampliat fins al 30 d'abril el termini per presentar treballs al concurs de cartells de Festa Major
Dues advocades de Montcada obren un servei gratuït d'assessoria jurídica
Els llogaters en situació vulnerable poden acollir-se a moratòries i crèdits
Noves mesures per potenciar la desinfecció de la via pública
dimecres, 1 / abril / 2020

Aquest dimecres tornen les parades de fruita i verdura del mercat ambulant
Transport públic gratuït durant una setmana i reducció de serveis

El manteniment dels parcs metropolitans es limitarà a actuacions imprescindibles
Els hospitals Clínic i Vall d’Hebron reben donacions montcadenques

Un cabirol aprofita el període de confinament per fer una passejada per llera del Ripoll i del
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Besòs

Promoció Econòmica ofereix un servei d’atenció als empresaris per resoldre dubtes laborals i
fiscals
Rètols Retoled dissenya uns nous protectors facials per a sanitaris

Els usuaris de la Llar Residència Jesús Farrés canvien rutines per adaptar-se al confinament
Preocupació a les residències per la falta de material i tests de detecció
dimarts, 31 / març / 2020

Els Mossos demanen la col·laboració veïnal per detectar casos de violència masclista en
confinament
L'entitat Tot per tu demana empatia amb les persones amb Trastorns d'Espectre Autista
Què podem fer per rebaixar l’angoixa que provoca estar tancats a casa?

Les famílies que viuen a habitatges socials tenen dret a una moratòria en el pagament del
lloguer
dilluns, 30 / març / 2020

El Consell Comarcal habilita un servei de suport emocional via telèfon

La Federació Catalana manté la fase final de la 3a Categoria, prevista el 30 i 31 de maig al
pavelló Miquel Poblet
El consistori s'adhereix al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus

Adimir intenta minimitzar la repercussió del confinament en els usuaris del seu Centre
d’Atenció Integral
diumenge, 29 / març / 2020

'És important expressar els sentiments per gestionar en positiu aquesta situació'
dissabte, 28 / març / 2020

'Mira per tu, mira per tothom', lema de la campanya municipal perquè tothom sigui responsable
La Policia Local rep protectors facials fabricats per una empresa del municipi
Nou servei telemàtic perquè el comerç local i emprenedors es formin online
divendres, 27 / març / 2020

Bona resposta del públic a les propostes de les biblioteques
dijous, 26 / març / 2020

L’Ajuntament tanca un centenar de fonts del municipi per evitar el risc de contagi

Supervisió policial d'obres privades per garantir les normes de seguretat decretades per l'Estat
Arriben les targetes moneder per als infants beneficiaris de beques menjador
La programació als espais escènics es veu alterada pel coronavirus
De fabricar rètols a imprimir pantalles de protecció facial en 3D

'La millor manera d'ajudar el personal sanitari és quedar-se a casa'
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dimecres, 25 / març / 2020

Les denúncies fetes per la Policia Local per no respectar el confinament s'eleven a més de
150
Les targetes moneder per a famílies beneficiàries de beques menjador es retarden
Neteja intensa a la via pública per evitar contagis

El comerç de proximitat, obligat a tancar per la situació d'alarma tem pel seu futur

Els treballadors afectats per ERTO viuen amb incertesa i preocupació la seva situació laboral
dimarts, 24 / març / 2020

Les persones interessades a oferir-se com a voluntàries i les demandants d'ajuda ho poden fer
de forma telemàtica
dilluns, 23 / març / 2020

Aturades les obres a la via pública que no siguin estrictament necessàries
La Festa Major de Mas Rampinyo també s'ajorna

Les escoles potencien les plataformes digitals per mantenir l'activitat lectiva
dissabte, 21 / març / 2020

Primeres sancions per incompliment de les condicions del confinament

Més de 500 persones s'han donat d'alta als canals informatius sobre el coronavirus que
promou l'Ajuntament
divendres, 20 / març / 2020

El Servei Local de Català anima els montcadencs a llegir poemes i compartir-los a les xarxes
Es crea la Xarxa Solidaritat Montcada per als col·lectius més vulnerables
Nous canals municipals per informar sobre les novetats del coronavirus
'Estem fent un esforç econòmic per fer front a la crisi del coronavirus'

L'INS La Ferreria dona a l'ICS el material sanitari dels cicles formatius que s'imparteixen al
centre
dijous, 19 / març / 2020

Els supermercats reforcen els protocols d'higiene per protegir empleats i clients
La Deixalleria i la deixalleria mòbil deixen de prestar el servei

El govern municipal adopta un seguit de mesures fiscals en suport a l'economia local
Amb les aules buides, el professorat intenta que l'alumnat es mantingui actiu
dimecres, 18 / març / 2020

El Departament d'Educació ajorna el procés de preinscripció fins que la situació es normalitzi
Només tres parades de fruita i verdures participen al mercat ambulant dels dimecres

El grup de consum Cistellaires el Brot adapta la recollida de cistelles a les mesures de
seguretat i prevenció
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dimarts, 17 / març / 2020

La Generalitat garantirà els ajuts de menjador als alumnes becats amb la distribució de
targetes moneder
El mercat ambulant d'aquest dimecres compta amb vuit parades de fruita i verdura
Els comerços oberts apliquen mesures per la seguretat dels clients

La Joventut Atlètica Montcada suspèn la Montescatano 2020, prevista aquest mes d'abril
L’alcaldessa recorda les principals pautes a seguir mentre es mantingui l’estat d’alarma

L'Ajuntament destina una partida especial de 50.000 euros per fer front a les necessitats dels
més vulnerables
El consistori reordena el servei de neteja viària i manté la recollida de voluminosos
dilluns, 16 / març / 2020

Representants de la comunitat xinesa fan donació de material a l'Ajuntament
Montcada Aqua descomptarà l'import de la quota del període no gaudit
diumenge, 15 / març / 2020

La Diputació tanca els accessos als parcs naturals i al parc fluvial

Quines són les restriccions imposades des de l'Estat per frenar l'avanç de l'epidèmia?
El consistori informa de les situacions permeses per circular per la via pública
dissabte, 14 / març / 2020

El segon dia de l'estat d'alarma molts establiments han tancat i els d'alimentació han limitat
l'entrada
divendres, 13 / març / 2020

Les parades de fruita i verdura sí que es podran instal·lar els dies de mercat
La ciutat ralentitza el seu ritme en el primer dia del pla d'emergència

Mesures de prevenció que cal prendre amb els infants enfront la malaltia
El petit comerç pot continuar obert segons les últimes directrius
dijous, 12 / març / 2020

Se suspenen les competicions esportives per contenir la propagació del coronavirus
Suspesa la cursa solidària contra la fam organitzada per l'escola Mas Rampinyo
Els centres educatius suspenen l'activitat per frenar l'avanç de la malaltia

Els equipaments municipals tanquen les seves portes al públic durant els propers quinze dies
dimecres, 11 / març / 2020

Educació manté les extraescolars, però suspèn les activitats amb alumnes d'altres centres
dilluns, 9 / març / 2020

L'Ajuntament fa una crida a la calma i es manté en contacte directe amb la Generalitat
diumenge, 8 / març / 2020
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https://www.laveu.cat/noticies.cfm/id/600560/diari-quarantena.htm

Sanitat confirma els dos primers casos de coronavirus a Montcada
divendres, 6 / març / 2020

Clàudia Fortuny: 'El rentat de mans és fonamental per evitar nous contagis'
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LA LINTERNA CATALUÑA
Cicle de Poesia als Parcs

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9502&cid=259877246
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https://infocamp.cat/arxiu-seccio-cultura/item/41708-poesia-aquest-diumenge-a-la-cartoixa-d-escaladei

Poesia i música, aquest diumenge a la Cartoixa dEscaladei
original

El recital amb Laura López i Glòria Coll, que tindrà lloc a les 12h, forma part del cicle poètic
'Poesia als parcs. Lletres i paisatges'

El recital de poesia se celebrarà aquest diumenge a la Cartoixa d'Escaladei, al Priorat

ARXIU / INFOCAMP
La Cartoixa d’Escaladei serà l'escenari aquest diumenge 20 de setembre, a les 12h, d'un
recital de poesia, a càrrec de Laura López i Glòria Coll, amb l'companyament musical
d’Apel·les Carod.
La trobada poètica, que forma part del cicle poètic 'Poesia als parcs. Lletres i paisatges',
finalitzarà amb un vermut per a tots els assistents, a càrrec del Centre Quim Soler, la literatura
i el vi.
'Poesia als parcs. Lletres i paisatges' és un cicle poètic que va néixer el 2005 dins el marc del
programa 'Viu el parc'. Aquest cicle es basa en un seguit de lectures i recitals poètics que es
duen a terme a cada un dels deu espais de la Xarxa de Parcs Naturals i a d’altres espais
naturals protegits de dins o fora de Catalunya-com el Parc Natural de Montsant-, amb qui la
Diputació de Barcelona manté vincles culturals per raó d’agermanaments estables o convenis
específics establerts amb entitats culturals o conservacionistes del país o l’estranger, com ara
l’Obra Cultural de l’Alguer, a Sardenya.
L’aforament està limitat i cal fer la inscripció prèvia a partir del següent formulari.
L'organització de l'acte va a càrrec del Centre Quim Soler, la Diputació de Barcelona, la
Cartoixa d’Escaladei i el Parc Natural de Montsant.
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de Dien Bien Phu’
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48-49
● La dissecció del judici
al Procés per part
d’Ernesto Ekaizer
● ‘Consciència’, primera
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J

a han passat tres dècades
des que Antoni Clapés va
convocar Víctor Sunyol en
un bar de Barcelona i, “al
voltant d’una taula petita en
un espai obert arran de carrer”, li va
fer una doble proposta: primer, inaugurar la col·lecció de plaquettes de poesia d’una nova editorial que volia impulsar; segon, formar part d’un nou
projecte editorial, Cafè Central.
“Tot va ser culpa d’un Macintosh
i d’una impressora làser que vam haver de comprar a l’oficina on treballava –recorda Antoni Clapés–. Això em
va encendre la llumeta de publicar alguna cosa”. Encara que ja no es guanyés la vida amb els llibres –entre el
1976 i el 1986 havia sigut llibreter de
la sabadellenca Els Dies–, Clapés ja
havia fet una primera temptativa editorial amb Les Edicions dels Dies. Un
dels tretze títols que hi havia publicat,
Ni amb ara prou (1984), era de Víctor
Sunyol. “Que la primera plaquette de
Cafè Central fos d’en Víctor era una
manera d’ensenyar les credencials
–diu–. Era una veu trencadora, allunyada de la poesia habitual que es feia en aquells moments”. Van batejar
l’editorial amb el nom de Cafè Central per assimilar-la amb un local
“obert tothora i a tothom”: a més de
publicar, el projecte volia “allargar” la
vida de les novetats a través de presentacions, lectures i diàlegs. “A finals
dels 80 tot estava molt ensopit, culturalment”, opina Clapés. Sunyol recorda que al primer recital, que va tenir lloc el 6 de desembre del 1989 al
Cafè del Centre del carrer Girona, a
Barcelona, “hi va venir molta gent”.
I tot seguit afegeix: “Hi havia ganes
que passessin coses diferents”.

Trenta anys
escampant
“el virus
de la poesia”
Antoni Clapés i Víctor Sunyol celebren tres dècades
d’activitat al capdavant de Cafè Central, que ha posat en
circulació gairebé 350 títols de poesia i ha organitzat més
de 1.500 recitals i lectures. Al seu catàleg hi conviuen
Giuseppe Ungaretti i Carles Hac Mor, Kavafis i Antònia
Vicens, Alda Merini i Peter Handke

✒✒✒✒ Jordi Nopca
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02

“Hem apostat també per tradicions que ens semblen potents i
que malauradament encara no són
gaire conegudes”, diuen els editors
abans de destacar-ne la quebequesa i la romanesa. De la primera han
publicat Denise Desautels, Diane
Régimbald i Louise Dupré. De la
segona, Ana Blandiana, Lucian
Blaga i Dinu Flamand.
L’esforç de ser als marges

03

04

05

La voluntat “d’obertura i pluralitat” dels editors va fer que publiquessin propostes poètiques tan diferents
com les de Josep Piera, Jordi Arbonès, Annie Bats, Perejaume, Teresa
Pascual, Eduard Escoffet i Felícia
Fuster. “Sempre ens ha agradat demanar a autors que es coneguessin
per un determinat tipus de llibre que
ens sorprenguessin –recorda Clapés–. A Joaquim Carbó, que ha fet
molta novel·la infantil i juvenil, li vam
demanar textos molt breus i n’hi vam
dir bonsais”. Sunyol explica que al poeta i traductor Feliu Formosa li van
demanar “un conte que es va dir La
campana de vidre”. “A vegades ens inventàvem formats curiosos, com les
converses entre un autor i un lector,
o, més endavant, el cicle Poesia als
Parcs i els Dilluns de Poesia a l’Arts
Santa Mònica”, explica Clapés.
Una col·lecció imprescindible

L’any 1992 Cafè Central va llançar la
col·lecció Jardins de Samarcanda.
“Des de la primera tongada de llibres
vam voler combinar llibres escrits en
català i traduccions”, diu Sunyol. Així, van publicar Carles Hac Mor i Benet Rossell –dos dels “còmplices”
més importants del projecte, per la
qualitat de l’obra, però també per la
“generositat” i “l’entusiasme”–, Lluís Solà, Vicent Alonso, Àngel Terron
i Anna Montero. En traduccions, la
primera va ser de David H. Rosenthal, però de seguida en van arribar de Jacques Dupin, Pic Adrian,
Emily Dickinson, Salvatore Quasimodo, Anise Koltz, Giuseppe Ungaretti i Kavafis. L’última és El colós, de
Sylvia Plath, i se n’ha ocupat Núria
Busquet Molist.

“Tot el que hem fet ho hem fet sense institucions públiques, sense diners públics, amb molts esforços,
temps i diners personals, molts
maldecaps per culpa d’administracions, reglamentacions, burocràcies i impediments absurds, sovint
per part de qui hauria de facilitar
les coses”, escriuen Clapés i Sunyol
al llibre que acaben d’editar amb
motiu dels trenta anys, El que ells
van escriure a mi m’ha fet feliç, amb
textos de D. Sam Abrams, Jordi
Marrugat i Margarita Ballester.
Entre els impediments, un dels
més ressenyables que han tingut
han sigut “els problemes burocràtics per portar dues autores del
Quebec a Catalunya”, comenta
Clapés, que va haver d’acabar posant diners de la seva butxaca perquè les poetes poguessin venir.
“Cafè Central va néixer abans
d’hora –escriu Abrams–. Durant
molts anys era un projecte en solitari, però el pas dels anys ha demostrat que el seu plantejament,
en el fons, marcava les pautes del
futur”. Tres dècades després de
dedicar-se a escampar “el virus de
la poesia”, Clapés i Sunyol han pogut veure com naixien multitud
d’editorials especialitzades en publicar poesia. Amb algunes d’elles
com LaBreu, Llibres del Segle,
AdiA i Emboscall, Cafè Central coedita col·leccions. “Encara que hi
hagi molta més oferta, el pastís –el
nombre de lectors– és el mateix”,
opina Clapés. I encara dona una altra metàfora –“No hi ha gana per
a tant de formatge”–, abans de recordar que a la lectura d’aquesta
setmana mateix de Marta Pera Cucurell de Poema a la durada, de Peter Handke, a la Sala Beckett, “hi
van anar més de 40 persones, però
es devien vendre com a màxim set
llibres”. Els editors opinen que es
publiquen més títols perquè, a més
de ser més assequible que quan
van començar –econòmicament i
tècnicament–, s’escriu més. “A
Jardins de Samarcanda només publiquem quatre títols a l’any, però
rebem moltes propostes”, diu Clapés. “Menys del 10% del catàleg ve
de llibres que ens hagin enviat per
correu”, afegeix Sunyol. Una de les
excepcions ha sigut Jordi Larios.
“Ens va fer arribar El cop de la destral i ens va agradar tant que el vam
publicar el 2006 –explica Sunyol–.
Hem repetit amb Rendez-vous
[2014], i el proper llibre que publiquem, En vespres grocs, és d’ell”.
També aquest 2020 publicaran
llibres d’Ivette Nadal i Martine
Audet. Quin és el secret per durar
tants anys? “Hem tingut molta
confiança, tolerància i complicitat
l’un amb l’altre”, asseguren. Conscients que biològicament serà
complicat sumar trenta anys més
de feina, continuen treballant amb
la mirada posada en “un relleu”
que encara no han trobat.✒
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Motxilla ecològica - Càlcul d’un exemplar
Núm. bDAP
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Estalvi:*

Petjada
de carboni
(g CO2 eq.)
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6
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25

3
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d’energia (MJ)

29

4
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62
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*Impacte ambiental estalviat respecte
a una publicació comuna semblant

