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Cedó porta a La Planeta 
una obra sobre mares 

amb discapacitat 

trevistat per fer la investigació so-
bre els drets de reproducció de les 
persones amb diversitat funcional 
i discapacitat intel·lectual. 

El muntatge és, en part, fruit de 
la peça Mare de sucre. “Quan vam 
estrenar l’obra, una ficció que 
precisament parlava d’això, ens 
van venir moltes preguntes a tot 
l’equip i vam voler seguir el fil”, 
explica Cedó. “Em van proposar 
fer una peça de teatre documen-
tal i, com que teníem aquest tema 
que ens feia rau-rau, vam comen-
çar a entrevistar mares amb dis-
capacitat que havien tingut un fill, 
d’altres a les quals els l’havien 
tret, jutges, metges, educadors so-
cials, directors de fundacions”, 
diu la directora. L’obra és resultat 
d’aquesta investigació convertida 
en dramatúrgia i en la qual els 
personatges són, alhora, ells ma-
teixos. Cedó creu que en els úl-
tims anys s’ha avançat en els drets 
de les persones amb discapacitat 
però que encara hi ha molt camí 
per recórrer. 

“Se n’ha de parlar” 

Andrea Àlvarez, una de les pro-
tagonistes amb diversitat funci-
onal, remarca la importància 
d’abordar aquestes situacions, 
que sovint són tabú a la societat, 
i assegura que pujar dalt d’un es-
cenari la fa “feliç”. “Crec que s’ha 
de parlar d’aquests temes. És 
una cosa que jo porto molt a 
dins”, diu.e

Un moment  
de l’obra de 
Clàudia Cedó 
protagonitzada 
per joves amb 
diversitat 
funcional.  
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TEATRE

La directora de teatre Clàudia Cedó 
estrena aquest cap de setmana a la 
sala La Planeta de Girona el muntat-
ge Els àngels no tenen fills, una obra 
que planteja tots els conflictes amb 
els quals han de conviure les perso-
nes amb discapacitat que volen tenir 
fills. Es tracta d’una producció dins 
del cicle de teatre Verbatim en què 
dos dels tres actors tenen discapaci-
tat. Els tres protagonistes posaran 
veu a tots els testimonis que han en-
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El Pirineu espera fer el ple 
pel pont de la Puríssima

De fet, les reserves se situen entre el 
90% i el 95% per a aquestes dates i 
en alguns casos arriben al 70% de 
cara a les festes nadalenques. Tot i 
això, el vicepresident segon de la Di-
putació de Girona, Albert Piñeira, 
ha reconegut que les informacions 
sobre la pandèmia les estan paralit-
zant en aquests últims dies. El tam-
bé alcalde de Puigcerdà creu, però, 
que els efectes d’una eventual prò-
xima onada seran “menys greus”, i 
destaca l’alt percentatge de vacuna-
ció. Pel que fa a les estacions d’esquí, 
aquest dissabte obrirà la de la Vall 
de Núria (Ripollès), que s’afegirà ai-
xí a la resta de pistes que ho van fer 
el cap de setmana passat.e

L’estació d’esquí de Masella. ESTACIÓ D’ESQUÍ MASELLA

TURISME

El Pirineu gironí fregarà la plena 
ocupació pel pont de la Puríssima, 
amb totes les estacions d’esquí 
obertes, segons les estimacions dels 
operadors turístics del territori. 
Malgrat que les notícies sobre l’evo-
lució de la pandèmia han paralitzat 
les reserves en els últims dies, el 
sector creu que això no acabarà 
afectant les reserves d’una manera 
significativa. És per això que els es-
tabliments confien arribar a la ple-
na ocupació durant el pont de la Pu-
ríssima, entre el 3 i el 8 de desembre. 
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