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Clipping de premsa: 

 

L’espectacle Dreams inaugura la Festa Major de 

Sant Cugat 2014 
Dijous, 26 de juny de 2014, a les 21.30h, a la Plaça del Rei de Sant Cugat 
del Vallès 
 
 
 

Notícies del Grup Catalònia: 
! L’espectacle Dreams inaugura la Festa Major de Sant Cugat 2014 (20 de juny 

de 2014) - http://bit.ly/1pAavoX 

! Una espectacular xarxa humana al cel enceta la Festa Major de Sant Cugat 
(27 de juny de 2014) - http://bit.ly/1o7hxR5 

 

Impactes en mitjans de comunicació: 
! Cugat.cat 

− 19 de maig de 2014 (article) 

− 23 de juny de 2014 (vídeo) 

− 25 de juny de 2014 (article) 

− 26 de juny de 2014 (article + vídeo) 

− 27 de juny de 2014 (article) 

! Tot Sant Cugat 

− 23 de maig de 2014 (article) | actualització 26 de juny de 2014 

− 26 de juny de 2014 (article + vídeo) 

! Sant Cugat Informa! 

− 27 de juny de 2014 (article) 

! La Fura dels Baus 

− 05 de juny de 2014 (article) 
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Cugat.cat (19 de maig de 2014) 

La Fura dels Baus i el Grup Catalònia inauguraran la Festa Major 

d’enguany 

URL: http://bit.ly/1o1c9xx 
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Festa Major

Pera Tartiñá

Aquesta acció social tindrà la implicació
de diversos col·lectius. Nosaltres
aportem la idea, el muntatge i altres
coses però els protagonistes són els
ciutadans.

Escolta-ho

Joaquim Serrahima

Per nosaltres és fantàstic poder
participar en aquests espectacles, i
també per La Fura dels Baus, ja que

Segons Tartiñá, 'Dreams' tindrà la
participació de 42 persones, 20 de les
entitats locals i 22 més del Grup Catalònia.
De la seva banda, els membres d'aquesta
entitat han creat la música de l'espectacle,
que també comptarà amb coreografies dels
participants, llums i colors. El director
general del Grup Catalònia, Joaquim
Serrahima, ha explicat que, per als membres
de l'entitat, poder participar en aquest
muntatge és com 'arribar al cel', ja que
desperta sensacions 'inoblidables'.

Aquests dies, els membres del Grup

La Fura dels Baus i el Grup Catalònia
inauguraran la Festa Major d'enguany

Núria Juanico | Noticia publicada el 19/maig | 566 lectures

La Fura dels Baus i el Grup Catalònia inauguraran el dijous 26 de juny la Festa
Major d'enguany amb l'espectacle 'Dreams', que elevarà una quarantena de
persones a prop de 40 metres per sobre de terra en un muntatge de llums,
música i colors. Segons ha explicat el Grup Catalònia a Cugat.cat, una vintena
dels seus membres participaran a l'esdeveniment, que també comptarà amb
persones de diverses entitats de Sant Cugat.

'Dreams' es representarà a la plaça d'Octavià, després del pregó de Festa Major.
L'espectacle és una iniciativa conjunta entre La Fura dels Baus i el Grup Catalònia,
que atén persones amb discapacitat intel·lectual. L'empresa Anigami s'encarregarà de
la seguretat i els aspectes tècnics del muntatge, que inclou l'ús d'una grua de grans
dimensions per alçar els participants.

En declaracions a Cugat.cat, el director de 'Dreams', Pera Tartiñà, ha explicat que
l'espectacle consistirà en una acció social on els protagonistes no seran els membres
del seu grup, sinó els participants de les associacions locals.
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actuar amb persones amb discapacitat
intel·lectual és una nova experiència.

Escolta-ho

Catalònia estan assajant a Valldoreix,
juntament amb persones d'entitats de Sant
Cugat que també participaran al muntatge.
'Dreams' va estrenar-se l'any passat a
Cerdanyola.
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Extingit un foc a l'antic restaurant
Alapiedra 200 lectures
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Santcugatencs i entitats es preparen per a
l'estrena local de 'Dreams'

Núria Juanico | Noticia publicada el 25/juny

L'espectacle 'Dreams', de La Fura dels Baus, unirà una quarantena de persones
en una xarxa que s'elevarà a prop de 40 metres per sobre de terra. Una vintena
de persones de diverses entitats locals i 22 membres del Grup Catalònia
preparen aquests dies els últims detalls del muntatge, que donarà aquest dijous
el tret de sortida a la Festa Major. 
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Societat

Pera Tartiñá

És una acció social que té la implicació
de diversos col·lectius. Qui fa
l'espectacle és gent de la ciutat.

Escolta-ho

'Dreams' tindrà la participació de 42
persones, 20 de les entitats locals i 22 més
del Grup Catalònia. Els membres d'aquesta
entitat han creat la música de l'espectacle,
que també comptarà amb coreografies dels
participants, llums i colors.

'Dreams' ja va estrenar-se l'any passat a
Cerdanyola i ara es trasllada a la ciutat amb
la col·laboració de diverses entitats locals.
Des de fa unes setmanes, els participants
han preparat l'actuació a Valldoreix.

La Fura dels Baus i el Grup Catalònia
porten 'Dreams' a la plaça del Rei

N Juanico / M Vilalta | Noticia publicada avui, a les 06:00

La Fura dels Baus i el Grup Catalònia participen a la Festa Major d'enguany amb
l'espectacle 'Dreams', que tindrà lloc aquest dijous a dos quarts de deu del
vespre a la plaça del Rei. Es tracta d'un muntatge que elevarà una quarantena de
persones a prop de 40 metres per sobre de terra en un muntatge de llums,
música i colors. El Grup Catalònia aportarà 22 persones a l'espectacle, que
també comptarà amb una vintena més de diverses entitats de Sant Cugat.

'Dreams' es representarà a la plaça del Rei una estona després del pregó de Festa
Major. L'espectacle és una iniciativa conjunta entre La Fura dels Baus i el Grup
Catalònia, que ajuda persones amb discapacitat intel·lectual. L'empresa Anigami
s'encarregarà de la seguretat i els aspectes tècnics del muntatge, que inclou l'ús d'una
grua de grans dimensions per alçar els participants.

En declaracions a Cugat.cat, el director de 'Dreams', Pera Tartiñà, ha explicat que
l'espectacle consistirà en una acció social on els protagonistes no seran els membres
del seu grup, sinó els participants de les associacions locals.
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Calorosa rebuda per a 'Dreams' de la Fura
dels Baus i el Grup Catalònia

Cristina Mur | Noticia publicada dijous

La Fura dels Baus i el Grup Catalònia, que enguany celebra el seu 25è aniversari,
s'han guanyat l'admiració dels santcugatencs amb 'Dreams', l'espectacle
inaugural de la Festa Major. Es tracta d'un espectacular ball coreogràfic a 40
metres d'alçada que ha combinat jocs de llums, colors i purpurina. La proposta
ha omplert de gom a gom el carrer de la Torre, la plaça del Rei i part del recinte
del Monestir.

Una cinquantena de membres del Grup Catalònia, entre monitors i persones amb
discapacitat, han coprotagonitzat l'espectacle de La Fura dels Baus gàcies a la
col·laboració entre la companyia artística i la Taula per a persones amb discapacitat de
l'Ajuntament de Sant Cugat. 

El muntatge té un doble objectiu lúdic i terapèutic, un repte compartit entre monitors i
persones amb necessitats especials, que interpreten un viatge oníric multisensorial.
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Una vintena de
persones amb
discapacitat pujaran a
40m d'altura per
encetar la Festa Major
Pere Fernández

Espectacle La nit del dijous 26 de juny la Fura dels
Baus porta a escena l’espectacle ‘Dreams’ on usuaris
del Grup Catalònia i gent d'entitats de Sant Cugat es
penjaran amb arnesos per realitzar la coreografia

La Festa Major de Sant Cugat 2014 s’inaugura amb un espectacle
molt especial i que té com a protagonistes persones amb
discapacitat del Grup Catalònia, a més d'altres persones d'entitats
locals. 'Dremas' és el nom de l'espectacle creat per la Fura dels
Baus i que es farà el 26 de juny després del pregó, a la plaça
d'Octavià. Hem parlat amb el director del Grup Catalònia, Joaquim
Serrahima, que recentment s'ha traslladat a Valldoreix.

Què significa per a vostè l'acte?
Per a nosaltres és molt important, perquè com a entitat ens agrada
fer coses diferents. El que és interessant és que es fa amb la
població que en diem convencional. I nosaltres, que pensem que
som normals, no fem xarxes humanes! Que nosaltres estrenem la
Festa Major amb la Fura dels Baus és molt especial, la gent no
s’imagina el que veurà. 

L’espectacle el vau fer un cop, l’any passat. Com va ser en
aquella ocasió?
Hi van pujar 42 persones i perquè te’n facis una idea, la gent que va
tenir la sort de pujar a la xarxa encara en parla, i d’això ja fa gairebé
un any. Va ser espectacular.

I aquesta com serà?
Després del pregó a l’Ajuntament pujarà la comparsa fins a la plaça
d’Octavià. Un cop allà, farem l’espectacle. Tindrà la peculiaritat que
es farà amb altres persones, aproximadament la meitat seran del

Espectacle 'Dreams' que es va celebrar a
Cerdanyola. FOTO: Cedida
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Grup Catalònia i l’altra meitat d’entitats de Sant Cugat.

Com va néixer ‘Dreams’ i com hi vau acabar formant-ne part?
Dreams va ser una idea de la Fura dels Baus i d’una empresa que
es diu ISDEC, que fa formació. La Fura ja havia fet un espectacle, a
Anglaterra, amb persones amb discapacitat, i els va impressionar
molt la relació amb les famílies d’aquests nois. Les famílies els
manifestaven que era el millor moment de la vida dels seus fills i
això va colpir-los molt. Aquí és on entrem nosaltres. Ens vam
asseure les tres parts –Fura, Grup Catalònia i ISDEC– i ens van
proposar de fer-ho. La veritat és que quan m’ho van explicar no
sabia ben bé de què parlàvem, però vaig dir que sí.

I vau encertar?
I tant! Al cap i a la fi t’adones que tots som capaços de fer moltes
més coses de les que ens pensem, fins i tot aquelles persones que
ens pensem que en poden fer poques. Per a ells, és la il·lusió de la
seva vida, s’ha de viure perquè és difícil d’explicar.

Concretament, en què consisteix l’espectacle?
Són una quarantena de persones, amb una granota blanca, a qui
se’ls puja amb uns arnesos a 40 metres d’altura. Allà es fa una
coreografia molt ben especificada per la Fura dels Baus,
acompanyada de música i de llums. Per nosaltres, però,
l’espectacle no només és aquell dia. Són també els preparatius, els
assajos... Pensa que els usuaris del nostre centre necessiten molts
més assajos.

Per què ‘Dreams’, per què ‘Somnis’?
La veritat és que el nom ja ens va venir donat per la Fura. Però ens
agrada molt. Només pel fet que una entitat com la Fura pensés en
el col·lectiu de persones discapacitades ja és un somni. Si a més hi
participem, ho fem bé i en gaudim ja és la pera!

Aquest és un acte del vostre 25è aniversari.
És un dels actes que fem per l’aniversari i ens fa il·lusió portar-lo a
Sant Cugat. L’acte de cloenda també el farem aquí, al Teatre-
Auditori.

Convida’ns a l’espectacle!
Em penso que a Sant Cugat no s’ha fet mai un espectacle com
aquest i no s’ha vist mai que una entitat amb discapacitats participi
en un espectacle d’aquesta envergadura. La Fura dels Baus no ha
vingut mai a Sant Cugat, i crec que com a espectacle que dóna inici
a la Festa Major és brutal. S’ha de veure. Qui no hagi vist mai la
Fura en directe té una molt bona oportunitat per fer-ho.

Joaquim Serrahima és valldoreixenc, llicenciat en Medicina i
Cirurgia i diplomat a Esade. Des de fa una dècada dirigeix el Grup
Catalònia, una agrupació d’entitats sense ànim de lucre que
comparteixen l’objectiu comú d’atendre les persones amb
discapacitat intel·lectual. El juny de 2013, 42 usuaris d’aquesta
institució van participar en una coreografia realitzada per la Fura
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dels Baus i aquest mes de juny, l’entitat repeteix per la Festa Major
de Sant Cugat. Prèviament es faran 4 assajos al centre que té el
grup a Valldoreix.
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L'espectacle de la Fura
dels Baus enceta la
Festa Major
Pere Fernández

Espectacle Aquest dijous 26 de juny a la nit la Fura
dels Baus porta a escena l’espectacle ‘Dreams’, on
usuaris del Grup Catalònia i gent d'entitats de Sant
Cugat es penjaran amb arnesos per realitzar la
coreografia

La Festa Major de Sant Cugat 2014 s’inaugura aquest dijous 26 de
juny amb un espectacle molt especial i que té com a protagonistes
persones amb discapacitat del Grup Catalònia, a més d'altres
persones d'entitats locals. 'Dreams' és el nom de l'espectacle creat
per la Fura dels Baus i que es farà a les 21.30 hores, després del
pregó, a la plaça del Rei. Joaquim Serrahima, president del Grup
Catalònia, ens explica en què consisteix aquest espectacle.

Què significa per a vostè l'acte?
Per a nosaltres és molt important, perquè com a entitat ens agrada
fer coses diferents. El que és interessant és que es fa amb la
població que en diem convencional. I nosaltres, que pensem que
som normals, no fem xarxes humanes! Que nosaltres estrenem la
Festa Major amb la Fura dels Baus és molt especial, la gent no
s’imagina el que veurà. 

L’espectacle el vau fer un cop, l’any passat. Com va ser en
aquella ocasió?
Hi van pujar 42 persones i perquè te’n facis una idea, la gent que va
tenir la sort de pujar a la xarxa encara en parla, i d’això ja fa gairebé
un any. Va ser espectacular.

I aquesta com serà?
Després del pregó a l’Ajuntament pujarà la comparsa fins a la plaça
del Rei. Un cop allà, farem l’espectacle. Tindrà la peculiaritat que es
farà amb altres persones, aproximadament la meitat seran del Grup
Catalònia i l’altra meitat d’entitats de Sant Cugat.

Com va néixer ‘Dreams’ i com hi vau acabar formant-ne part?

Espectacle 'Dreams' que es va celebrar a
Cerdanyola. FOTO: Cedida
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Dreams va ser una idea de la Fura dels Baus i d’una empresa que
es diu ISDEC, que fa formació. La Fura ja havia fet un espectacle, a
Anglaterra, amb persones amb discapacitat, i els va impressionar
molt la relació amb les famílies d’aquests nois. Les famílies els
manifestaven que era el millor moment de la vida dels seus fills i
això va colpir-los molt. Aquí és on entrem nosaltres. Ens vam
asseure les tres parts –Fura, Grup Catalònia i ISDEC– i ens van
proposar de fer-ho. La veritat és que quan m’ho van explicar no
sabia ben bé de què parlàvem, però vaig dir que sí.

I vau encertar?
I tant! Al cap i a la fi t’adones que tots som capaços de fer moltes
més coses de les que ens pensem, fins i tot aquelles persones que
ens pensem que en poden fer poques. Per a ells, és la il·lusió de la
seva vida, s’ha de viure perquè és difícil d’explicar.

Concretament, en què consisteix l’espectacle?
Són una quarantena de persones, amb una granota blanca, a qui
se’ls puja amb uns arnesos a 40 metres d’altura. Allà es fa una
coreografia molt ben especificada per la Fura dels Baus,
acompanyada de música i de llums. Per nosaltres, però,
l’espectacle no només és aquell dia. Són també els preparatius, els
assajos... Pensa que els usuaris del nostre centre necessiten molts
més assajos.

Per què ‘Dreams’, per què ‘Somnis’?
La veritat és que el nom ja ens va venir donat per la Fura. Però ens
agrada molt. Només pel fet que una entitat com la Fura pensés en
el col·lectiu de persones discapacitades ja és un somni. Si a més hi
participem, ho fem bé i en gaudim ja és la pera!

Aquest és un acte del vostre 25è aniversari.
És un dels actes que fem per l’aniversari i ens fa il·lusió portar-lo a
Sant Cugat. L’acte de cloenda també el farem aquí, al Teatre-
Auditori.

Convida’ns a l’espectacle!
Em penso que a Sant Cugat no s’ha fet mai un espectacle com
aquest i no s’ha vist mai que una entitat amb discapacitats participi
en un espectacle d’aquesta envergadura. La Fura dels Baus no ha
vingut mai a Sant Cugat, i crec que com a espectacle que dóna inici
a la Festa Major és brutal. S’ha de veure. Qui no hagi vist mai la
Fura en directe té una molt bona oportunitat per fer-ho.

Joaquim Serrahima és valldoreixenc, llicenciat en Medicina i
Cirurgia i diplomat a Esade. Des de fa una dècada dirigeix el Grup
Catalònia, una agrupació d’entitats sense ànim de lucre que
comparteixen l’objectiu comú d’atendre les persones amb
discapacitat intel·lectual. El juny de 2013, 42 usuaris d’aquesta
institució van participar en una coreografia realitzada per la Fura
dels Baus i aquest mes de juny, l’entitat repeteix per la Festa Major
de Sant Cugat.
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La Fura dels Baus i
Grup Catalònia
conviden a somniar
Cinta Caballé

Festa Major Una quarantena de persones han
sobrevolat la plaça del Rei de Sant Cugat per donar el
tret de sortida a la Festa Major

La Festa Major de Sant Cugat s'ha inaugurat aquest dijous, 26 de
juny, amb un espectacle que ha captivat els santcugatencs. Un
espectacle de La Fura dels Baus que ha portat una quarantena de
persones amb discapacitat, usuaris del Grup Catalònia, a
sobrevolar la plaça del Rei de Sant Cugat.

La proposta, Dreams, ha permès veure com una xarxa humana,
formada per una quarantena de persones, recorria el cel
santcugatenc. Una experiència multisensorial que ha jugat amb la
música, la llum i el color, junt amb els moviments sincronitzats dels
components de la xarxa humana.

Foto: Lali Puig

La Festa Major a les xarxes
Al web a la secció TOTFESTAMAJOR.CAT pots trobar les últimes
notícies. imatges, vídeos, etc. I a través de les xarxes segueix
l'actualitat de la festa a través de l'etiqueta #FMSantCugat, el perfil
@FMSantCugat, a twitter, al facebook i a Instagram
(@FMSantCugat). El TOT seguirà moment a moment els actes més
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Dreams, somnis 

URL: http://bit.ly/1sWAzjL 
 



La foto del dia

La millor diada castellera de la història de la
Festa Major santcugatenca

Sopar de Festa Major

La baixada de Llitboards de la Festa Major
2014 es consolida

Andròmines

Autor Redacció + Fonts
27 juny 2014 a 8:00

Dreams, somnis

La Festa Major és una font inesgotable d’imatges originals,  irrepetibles,  espectaculars,  boniques,
clàssiques, emocionants. Però ahir la Festa Major de Sant Cugat va oferir a la gent que es va aplegar
al voltant de la Plaça del Rei un espectacle de la Fura dels Baus i el Grup Catalònia que ens va deixar
sense aire, sort que va durar 10 minuts només. Com passa habitualment amb els espectacles de la
Fura tot va ser exagerat, la música, la posada en escena, amb una grua de grans dimensions, i la
forma d’expressar els seus sentiments, a 40 mts d’alçada, però si a més, tot això ho fan amb persones
que no són del seu ram i tenen alguna discapacitat passa a ser un actuació d’una emoció increïble per
tot el que comporta d’alliberament de tots plegats.

Des del Sant Cugat Informa us animem a que ens envieu les fotografies de la nostra ciutat. Volem
que vosaltres també participeu. Només us demanem que siguin de Sant Cugat o els seus voltants, que
tinguin un mínim de qualitat (la redacció es reserva el dret de publicació) i que adjunteu un petit
comentari sobre la fotografia. Les podeu enviar a fotolectors@santcugatinforma.com

#discapacitat  #espectacle  #Festa Major  #Fura dels Baus  #teatre
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Ramon Madaula juga a partir d'avui 'La partida' al 
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La Fura dels Baus  (05 de juny de 2014) 

L’espectacle “Dreams” inaugurarà la Festa Major de Sant Cugat 

URL: http://bit.ly/1mjErrA 
 
 




