
Miniteatres, que oferia obres de 15 minuts en petites sales a Robador, tanca definitivament 
les portes. L’ajuntament va subvencionar amb 17.500 euros el projecte, que acaba amb deutes

LUIS BENAVIDES
BARCELONA

El club cultural de te-
atre Miniteatres (Ro-
bador, 22), presen-
tat el maig del 2013 
com la gran esperan-
ça per renovar els ai-

res de l’entorn de la plaça de Salva-
dor Seguí, ha abaixat la persiana de-
finitivament després d’anunciar el 
mes de novembre passat un tanca-
ment temporal. Els deutes, princi-
palment amb el propietari del local 
i amb els actors, li han impedit re-
prendre l’activitat, centrada en la 
programació d’obres de teatre de 
petit format: peces de 15 minuts, 
amb un màxim de quatre actors, 
per a 15 persones.  
 «Al principi funcionava molt bé, 
tant que alguns hi treballàvem en 
sessions dobles, de tarda i nit. Hem 
acumulat feines que encara no hem 

S’acaba l’espectacle
nics municipals. Aquest diari ha in-
tentat contactar amb Corella per 
conèixer la seva versió sobre el que 
va passar, però no ha atès les dife-
rents trucades. 
 
ARA, A DOMICILI / L’espectacle low cost 
de Miniteatres, a 4 euros la peça, 
tindrà no obstant continuïtat més 
enllà del carrer d’en Robador. 
«Aquest format escènic, nascut al 
Buenos Aires del corralito, és fàcil de 
portar. Per ara ja hem organitzat al-
gunes funcions en bars i domicilis 
particulars. Dues peces amb el so-
par inclòs surt per 12 o 15 euros per 
persona, depenent dels plats que 
preparem», explica Cadellans, 
membre de la companyia Gracias a 
Ramón, una referència carregada 
d’ironia al director de Miniteatres, 
Ramón Corella.
 El Pla d’Acció de Salvador Seguí 
va ser concebut l’any 2012 per can-

cobrat», explica un dels molts ac-
tors afectats, Jordi Cadellans, a qui 
deuen prop de 1.000 euros. 
 L’Ajuntament, que va recolzar 
el naixement d’aquesta iniciativa 
cultural perquè encaixava amb el 
seu pla de xoc a la plaça de Salvador 
Seguí, es desmarca dels problemes 
per impagament de Corella. «És un 
conflicte entre privats», subratllen 
tècnics del Districte de Ciutat Vella, 
que estudien interposar un recurs 
per recuperar els diners aportats. 
 L’ajuda municipal pujava a 
33.000 euros, destinats en exclu-
siva a la rehabilitació i adequació 
del local. «Les úniques condicions 
que va posar l’Ajuntament eren que 
l’activitat havia de durar un mínim 
de tres anys i que havien de presen-
tar un aval de 8.000 euros. Es van 
pagar la meitat les obres, però no la 
resta perquè van incomplir els dos 
requisits bàsics», afegeixen els tèc-

33 Dues persones compren entrades a la taquilla de l’ara desaparegut Miniteatres, un club cultural amb servei de bar i restauració del carrer d’en Robador, fa dos anys.
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33 Escena de ‘Tinc una cita amb Carla Bruni’, obra de Miniteatres.

 juLiO CARBó
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viar les dinàmiques relacionades 
amb la prostitució i el tràfic de 
drogues en aquest històric punt 
negre del Raval. Tres anys després, 
alguns veïns es mostren escèptics 
amb el projecte. «Obrir diversos 
locals, per més que ens agradin, 
és un brindis al sol. No s’ha notat 
gens, a excepció de l’augment de 
presència d’agents de la Guàrdia 
Urbana», assegura Pep García, pre·
sident de l’Associació de Veïns del 
Raval. 

PRIMER BALANÇ / Per a l’entitat veï·
nal, ni l’obertura de la Filmoteca, 
ni els dos baixos de propietat mu·
nicipal del carrer d’en Robador ce·
dits als alumnes del centre d’art i 
disseny Escola Massana han sigut 
suficients. Fonts municipals con·
sideren no obstant que és aviat per 
fer valoracions. En les pròximes 
setmanes, afegeixen, tres locals 
comercials més als carrers de Sant 
Ramon i d’en Robador obriran les 
portes gràcies al programa Ciutat 
Vella pels Emprenedors i és immi·
nent el sorteig d’uns 50 pisos reha·
bilitats entre famílies monopa·
rentals. H 

EDUCACIÓ 3 Els estudiants del 
cicle formatiu de grau mitjà de 
comerç de l’Escola Joan Pelegrí 
han renovat l’aparador de Ca·
sa Piera (Pintor Fortuny, 21), 
un establiment dedicat a les Be·
lles Arts. El seu propietari, Joan 
Piera, va donar llibertat total als 
futurs aparadoristes. Aquesta 
col·laboració forma part del pro·
grama El comerç a les escoles, im·
pulsat per l’Ajuntament de la 
ciutat.  

Els alumnes d’una 
escola renoven
un aparador

CULTURA 3 El Museu de la Il·
lusió, un concepte originari de 
Rússia, ha obert al número 17 
del carrer de Pintor Fortuny, al 
Raval. Aquest espai proposa la in·
teracció amb les pintures a par·
tir de jocs visuals. Cada sala del 
museu està pintada i pensada 
perquè els visitants se submer·
geixin en diferents temàtiques 
i paisatges.  L’entrada al museu  
costa 10 euros. 

Obert el primer 
Museu de la Il·lusió
a Barcelona

VIVENDA 3 Divendres 24 d’abril 
unes 20 persones que vivien en 
dues finques del carrer d’Arc 
del Teatre van haver de ser des·
allotjades. Els afectats van pas·
sar la primera nit al Centre d’Ur·
gències i Emergències Socials 
de Barcelona. Els Bombers van 
determinar que les estructures 
d’aquests dos blocs patien defici·
ències molt greus i ara podrien 
ser enderrocats.

Desallotjats dos 
edificis del Raval
pel seu mal estat

COMUNICACIÓ 3 Els responsa·
bles de Ràdio Ciutat Vella (Rie·
ra Alta, 13) s’han vist obligats 
a prescindir d’un dels seus dos 
tècnics de so (el que feia el torn 
de matins) perquè l’import de 
la subvenció municipal rebu·
da aquest any, la principal font 
d’ingressos d’aquesta emissora 
sense ànim de lucre, solament 
arriba per pagar a un únic tèc·
nic. 

Ràdio Ciutat Vella 
redueix la plantilla
per falta de recursos

J Les pròximes setmanes tres 
locals impulsats per joves 
emprenedors obriran les portes 
al barri del Raval gràcies al 
programa municipal Ciutat Vella 
pels emprenedors, inclòs al Pla 
Argent, que té com a objectiu la 
dinamització comercial del 
districte. «El projecte consisteix 
a cedir uns espais comercials 
de propietat municipal a un preu 
simbòlic de 100 euros de lloguer 
més les despeses, durant un 
any, per a nous emprenedors 
que han fet formació a través 
dels programes de Barcelona 
Activa perquè tinguin un marge 
de temps per arrencar els seus 
projectes», expliquen fonts 
municipals.

J Els tres locals han sigut 
adjudicats mitjançant un 
procés de concurs públic, 
i està previst obrir-ne cinc 
més els pròxims mesos. Els 
baixos del número 6 del carrer 
de Sant Ramon acolliran una 
iniciativa de robòtica i 
programació per a nens que 
ofereixen activitats 
extraescolars (Creatic 
Academy), i un espai de creació 
de regals decoratius i de 
disseny fets a partir de la 
recuperació d’objectes sense 
ús (Solange Paulina). Al número 
35 del carrer d’en Robador 
obrirà un espai per a tallers 
artístics de tècniques 
específiques dirigit a artistes 
(Art Resident). 

BAIXOS PER A 
EMPRENEDORS

en marxa

Dissabte a les set del 
matí. Waqar Nasim, 
de 21 anys, i altres 
veïns del Raval s’afa·
nyen a netejar i pin·
tar de color gris les 

persianes dels establiments del seu 
barri abans que obrin a les 10 ho·
res. Aquest jove, nascut a Barcelona 
i fill de pakistanesos, és una de les 
més de 250 persones que cada any 
reben una formació ocupacional o 
aconsegueixen una oferta de tre·
ball gràcies a la Xarxa Laboral del 
Raval, integrada actualment per 
un total de 17 entitats dedicades a 
la formació ocupacional o la inser·
ció laboral.
 L’objectiu d’aquesta xarxa d’en·
titats és optimitzar els recursos i 
oferir més sortides a les persones 
amb problemes per accedir al món 
laboral. «Treballar en xarxa és fo-
namental. Així, on no arriba una, hi 
pot arribar l’altra», explica Noemí 
Magre, tècnica de la Fundació Tot 
Raval encarregada de coordinar la 
tasca de les diferents entitats. «Ens 
preocupa la precarització laboral i 
treballem per sensibilitzar el món 
empresarial. Li fem veure que es 
poden oferir condicions dignes de 
treball i alhora obtenir beneficis. No 
pot ser que els empleats treballin de 
sol a sol i no arribin ni al salari mí-
nim. Hem deixat de treballar amb al-

Ara ens derivem usuaris en funció 
de les necessitats, unim esforços 
amb alguns projectes i compartim 
experiències», subratlla Gil·Sama·
niego. 

Nous perfils

A mesura que ha avançat la crisi 
ha anat canviant el perfil de les 
persones excloses del mercat la·
boral, cada vegada més qualifica·
des, i les entitats s’han vist obliga·
des a reinventar·se. «Hem passat 
de donar cursos merament ocu-
pacionals a fer teràpies. Cada ve-
gada trobem més gent que acu-
mula més de quatre anys a l’atur, i 
això afecta l’autoestima», explica 
Eva Lázaro, educadora de l’associ·
ació juvenil Teb  (Salvador, 6).
 Nasim forma part del Teb. «Vaig 
entrar a l’associació fa gairebé 
vuit anys perquè hi havia un taller 
de rap. Aquí he après moltes co-
ses. Fins i tot m’he tret el carnet de 
monitor d’activitats a l’aire lliure», 
recorda el jove.
 Els usuaris del Teb reben un 
acompanyament personalitzat i 
transversal, que va més enllà de 
les ajudes per preparar una entre·
vista de feina. «Molts pares, a par-
tir dels 40 anys, tiren la tovallola 
en la recerca de feina i dipositen 
totes les seves esperances en els 
fills, joves en edat d’estudiar i di-
vertir-se», lamenta Lázaro. H

L. B.
BARCELONA

33 Un educador (a la dreta) ensenya a un dels usuaris del curs prelaboral de la Fundació Estel Tàpies.

ARXIU ESTEL TÀPIES

PARAL·LEL LA
 R

A
M

B
LA

GRAN VIA

«Ens preocupa
la precarització 
laboral i ara 
i treballem per 
sensibilitzar els 
empresaris», diu 
Noemí Magre,
de Tot Raval

Treball en equip
La Xarxa Laboral del Raval integra 17 entitats del barri H La 
xarxa capacita i troba feina a més de 250 persones cada any

COLZE A COLZE CONTRA L’EXCLUSIÓ

gunes empreses per aquest motiu», 
denuncia.
 La majoria de les feines ofertes 
per la xarxa estan relacionades amb 
el turisme i l’hostaleria, però no ex·
clusivament. La Fundació Estel Tà·
pia, per exemple, està especialitza·
da en el tèxtil i treballa amb algu·
nes empreses del sector. «Tenim un 
taller prelaboral on formem perso-
nes amb alguna discapacitat psí-
quica, la majoria amb esquizofrè-
nia, derivades de Serveis Socials. 
I des de fa dos anys, també tenim 
un Centre Especial de Treball (CET), 
amb tres usuaris contractats», ex·
plica Thelma Gil·Samaniego, direc·
tora de la fundació.
 La xarxa va arrencar el 2008, 
quan la crisi econòmica comença·
va. «La creació de la xarxa va su-
posar un salt qualitatiu important. 
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