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AMB EL SUPORT:

VOLTA PEL MÓN 
AMB LA SEU VELLA

TANIT GONZÁLEZ  JORDI MERCADÉ&

BOGOTÁ (COLOMBIA)

Un dels objectius del nostre viatge 
personal és la cooperació en l’àm-
bit dels pallassos terapèutics i a 
Bogotà vam tenir la sort de poder 
compartir coneixements, expe-
riències i actuacions amb els pro-
fessionals de la Fundació Doctora 
Clown de Colòmbia.

Són una organització sense ànim 
de lucre dedicada a potenciar la sa-
lut emocional dels colombians mit-
jançant la teràpia del riure. Ho fan a 
través de la creació artística-temà-
tica de serveis de pedagogia lúdica 
empresarial amb la tècnica clown o 
de pallasso. Compten amb personal 
especialitzat i processos de quali-
tat, creativitat i innovació.

Allí vam conèixer a la Liliana Chi-
cuazuque de 34 anys,  actriu i pa-
llassa,  que és la coordinadora artís-
tica de la Fundació. Ens va acollir a 
casa durant tot aquest temps d’in-
tercanvi conjuntament amb la seva 
companya Adriana Bohórquez nas-
cuda fa 47 anys a Bogotà i veteri-
nària de professió, a més dels seus 
dos gats, la Frida i l’Homero. Totes 
dues posaren amb la silueta de la 
Seu Vella  vestint la samarreta de la 
selecció colombiana, cobertes amb 
“sombrero vueltiao”, molt típic de 
la costa, i el “carriel”, bossa típica 
de la província d’Antioquia. 

La Liliana el que més destaca de 
la Seu Vella és la torre amb el re-
llotge i la gran extensió que té tot el 

guardava allí dins per tenir aquells 
murs tant alts i forts. Per la silueta li 
recorda lleugerament a la Catedral 
Primada de Bogotà.

La veritat és que fou força gra-
tificant fer “el pallasso” per uns di-
es...

conjunt monumental. En veure-la 
sent que és com un antic teatre i li 
donen ganes d’estar a dalt de l’es-
cenari. Comenta: “Me abruma, no 
es una construcción ¡Es un auténti-
co descubrimiento! Es como una 
escultura gigante”. La muralla de 
la Seu Vella li recorda a la muralla 
de Cartagena de Indias, el campa-
nar a la torre del conte de Rapunzel 
i el claustre al palau de la Merced 
de Bogotà. El seu lloc preferit és el 
cerro de Monserrate,  que és equi-
parable a la Seu Vella,  ja que està 
damunt d’un turó i es veu des de 
tot Bogotà,  tant de dia com de nit, 
i esdevé un dels símbols més popu-

lars de la capital colombiana.
A l’Adriana el que més li crida 

l’atenció és la forma de la torre 
amb les seves “puntitas”, així com 
el seu gran domini, ja que s’impo-
sa sobre la resta de la ciutat. Té la 
curiositat de saber que o qui es res-

Liliana Chicuazuque, Adriana Bohórquez i el gat Homero / Amb els companys de la Fundació Doctora Clown

Catedral primada de Bogotá

Cerro Monserrate
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BARCELONA
EFE
Unas 130.000 personas han asisti-
do hoy a la primera jornada de la 
Festa del Súpers, que se celebra, 
como cada año, en la montaña de 
Montjuïc de Barcelona, un acon-
tecimiento organizado por el canal 
infantil de TV3.

En un comunicado, la organiza-
ción de esta cita infantil ha hecho 
esta estimación de asistencia y ha 
precisado que las miles de familias 
que se han desplazado a Montjuïc 
han podido participar en más de 
150 actividades y asistir a más de 
50 espectáculos gratuitos.

Por tercer año consecutivo, el 
Ayuntamiento de Barcelona co-
labora en la organización de esta 
festividad, que este año, en su 19 
edición, ha ampliado su espacio y 
ha ocupado también el Palau Sant 
Jordi.

Ambientada este año en el 
mundo del circo, la Festa dels Sú-
pers ocupa 68.000 metros cuadra-
dos repartidos entre el Estadi Olím-
pic y sus inmediaciones, entre ellas 
el Palau Sant Jordi, que este año 
acogerá actividades relacionadas 
con el baloncesto.

El espectáculo central de la fies-
ta, que cuenta con la participación 

de los presentadores y personales 
del canal infantil de Televisió de 
Catalunya (TVC), se podrá ver tres 
veces y no dos, como en anteriores 
ocasiones, y esta tarde ha reunido 
a unas 43.000 personas en el Estadi 
Olímpic.

Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) recomienda a las 
personas que quieran asistir hoy a 
la fiesta que utilicen el servicio es-
pecial de autobús que se pondrá 
en funcionamiento y la línea regu-
lar 150 para acceder desde la plaza 
Espanya hasta la Anilla Olímpica. 
Además, circulará un servicio de 
autobús lanzadera.

Unas 130.000 personas asisten al 
primer día de la Festa dels Súpers
Las actividades, que esta edición están ambientadas 
en el mundo del circo, se concentran en Montjuïc
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