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Mifas renova
Albert Carbonell
com a president
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La Devesa, espai de jocs

Albert Carbonell presidirà
quatre anys més l’associació
Mifas, que treballa per a la
plena integració social i laboral de les persones amb discapacitat física, orgànica i
sensorial a la demarcació de
Girona. L’elecció de la nova
junta directiva es va produir
recentment, en el marc de
l’assembla de compromissaris, màxim òrgan de govern de
l’associació. Carbonell estarà
acompanyat de nou membres
més; alguns ja formaven part
de la junta i d’altres són cares
noves que volen aportar una
nova visió a l’entitat. Tots tenen alguna discapacitat física
i estan vinculats a l’entitat. A
través de la xarxa social Twitter, Carbonell va donar les
gràcies a tots els socis de l’entitat i hi va afegir: “Ens fa molta il·lusió seguir treballant per
a la plena inclusió de les persones amb discapacitat.
Queda molta feina per fer,
però tenim moltes ganes de
fer-la. Seguim!”.També formen part de l’equip directiu
Anna M. Guillén, que ocupa
la vicepresidència, Josep Planiol, en el càrrec de secretari,
i Artur Altabàs, com a tresorer. ■ REDACCIÓ

CANVI DE LLOC · Ludivers trasllada el seu tauler de joc als jardins de la Devesa en la seva sisena
edició ÈXIT · El temps dona una treva i un públic sobretot familiar omple les sis zones del festival
Lurdes Artigas
GIRONA

E

l festival del joc i de les
cultures de la imaginació
Ludivers ha convertit des
de divendres i fins avui
els jardins de la Devesa de Girona en un gran espai de joc,
exemplificant perfectament què
es vol dir quan es parla de dotar
el gran parc urbà de Girona de
vida i activitat, que esdevingui
una zona lúdica per als gironins.
Sobretot famílies amb nens, però també grups d’amics joves i
adults omplien ahir al migdia les
sis àrees en què es divideix el
festival, especialment l’anomenat planeta Juganer, una zona
plena de taules on esplaiar-se de
manera gratuïta amb jocs d’estratègia, de sort, de construcció,
tant tradicionals com moderns,
tant infantils com per a adults...
El temps va donar una treva –no
hi havia pla B de traslladar-ho a
un altre lloc en cas de pluja ni
tampoc previsió d’ajornar-ho a
cap altra data– i el festival, que
s’està convertint en tota una tradició per als aficionats al món
del joc i també per a algunes famílies gironines, va viure un dia
de molt públic i activitat.
Aquesta és la sisena edició del
festival Ludivers –organitzat

Grups d’amics i famílies jugant als Jardins de la Devesa, ahir al matí en el marc del Ludivers ■ GUILLERMO MARTÍN

per l’Ajuntament de Girona, a
través del centre cívic Barri VellMercadal i l’entitat Ludus Mundi– i fins ara s’havia fet a la plaça
U d’Octubre del 2017 (antiga
plaça Constitució), un espai cèntric però menys agradable que
els jardins de la Devesa: a més
del paisatge, el parc ajuda a una
bona temperatura, ja que algun
altre any havia fet molta calor i a
la plaça no hi havia massa ombra, i ahir els plàtans pal·liaven
les quatre gotes que queien de
tant en tant. A més, les zones de

joc es complementaven amb una
zona gastronòmica, on es podia
menjar alguna cosa ràpida o
prendre alguna beguda, i també
amb la proximitat de la Rosaleda, marc aquest any de l’apartat
de xerrades del Ludivers. A més
del planeta Juganer, també els
altres cinc planetes de joc del
festival tenien ahir una notable
presència de públic, sobretot els
tallers del planeta Articiència,
l’apartat de noves tecnologies,
videojocs i realitat virtual del
planeta Click&Dit, i la zona de

lectures de les biblioteques del
planeta Imaginari. També destacaven els satèl·lits, una novetat
d’aquesta edició. Són activitats
complementàries al festival,
com ara un camí sensorial, una
pista d’aventures i un espai de
drons. També hi ha una zona dedicada a espectacles paral·lels al
festival, però ahir al migdia no
n’hi havia cap de programat.
El festival Ludivers creix, es
fa gran i estrena nous emplaçaments, però amb el mateix esperit juganer de sempre. ■

FE D’ERRADES

En el diari d’ahir, 25 de
maig, es deia a la pàgina
33 que, en les municipals
del 2015 a Santa Coloma
de Farners, ERC va obtenir tres vots més que CiU,
quan va ser CiU que va
guanyar.
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Joan Trillas

LA CRÒNICA
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Esperit crític i lideratge, al seminari de Girona

E

l seminari de Girona el 1964
no era com ara. Era una escola plena de vida. En aquella època, més de tres-cents seminaristes es movien pels seus
passadissos i aules. Més de mig
segle després, aquells nens que
el 1964 tenien uns deu anys ja
han culminat pràcticament carreres professionals o oficis com els
de professor, sindicalista, jutge,
bomber, policia municipal o editor. Ara tots ells són un exemple
d’un moment històrica irrepetible; aquell on el Concili Vaticà II
semblava que havia de modificar
moltes més coses de les que va
canviar. I, també, d’una experiència formativa i vital de primer ordre. Què té d’especial, doncs, el
seminari de Girona el 1964?
Doncs que una part d’aquests

nens, ara crescuts, més de cinquanta anys després s’han retrobat i han volgut explicar en un llibre la seva experiència. Ahir es va
fer la presentació d’aquest treball,
Els Primaris del curs 64-65 al Seminari de Girona, al mateix seminari. Anton Maria Rigau, Josep
Maria Sabadí, Miquel Colomer,
Ramon Gorbs o Xavier Codolà, el
nucli dur de llibre, els quals van
fer la presentació, van coincidir a
destacar l’enorme experiència vital que va representar aquesta
etapa de la seva vida. De fet, Miquel Colomer va destacar que
aquell viatge va servir per “formar
persones d’esperit lliure, democràtic, crític i amb esperit de lideratge”. De fet, van ser els primers
seminaristes sense sotana. És
cert que el context era el d’una

Els antics seminaristes ahir abans de la presentació del llibre ■ J. TRILLAS

formació de base cristiana, però
tots ells van destacar la visió moderna que van tenir els prefectes i
professors, la majoria molt joves,
per plantejar un projecte educatiu
sòlid, basat en els valors humanistes i cristians. Salvador Vilar,
un dels grans artífexs del llibre
però també un dels que més ha
treballat per retrobar aquells
nens que feia cinquanta anys que
no es veien, destaca el valor d’explicar un període de la seva història que, en bona part, és una mica
la història de tots. Al llibre, 19 dels
40 nens, que en aquella època tenien majoritàriament uns deu
anys, hi han col·laborat amb escrits que, en força casos, traspuen certa nostàlgia. També hi
han escrit els aleshores prefectes
Ramon Oller i Ignasi Forcano. ■

