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Arriba una nova temporada
de teatre per als més petits
També s’inicia el cicle de representacions de companyies teatrals amateurs de la ciutat
El cicle de
Teatre per a
tota la família
i el de teatre
‘amateur’ tornen
a la programació
cultural de L’H

La temporada 2005-2006,
3.172 espectadors van
assistir al Teatre per a
tota la família. El cicle de
teatre aficionat ha tingut
936 espectadors el primer
semestre de 2006

Pallassos, titelles, contacontes,
dansaires, mims o mags són
alguns dels protagonistes del
cicle Teatre per a tota la família que totes les setmanes
apropa les ar t s escèniques
als més menuts. Fins a finals
de desembre, els més petits
de la casa poden gaudir de cinc
espectacles: la companyia Sinilos
porta MonNinots el 5 de novembre
a l’Auditori de la Torrassa. El 12 de
novembre serà el torn d’Auuu!, de
la Companyia Planeta, al Centre Ca
tòlic. Binixiflat representarà El peix
d’or el 26 de novembre a la Bòbila. Lo Blanc, de l’Estenedor, es podrà veure al Centre Catòlic el 3
de desembre. I per finalitzar l’any,
Clown Teatre oferirà Ot, el Quixot, a
l’Auditori de la Torrassa.
Teatre per a tota la família és
una iniciativa que fa 21 anys que
es du a terme a la ciutat. Des de fa
dues temporades se n’ha augmentat
el nombre d’escenaris i el d’espec
tacles. Al tradicional Centre Catòlic
es van sumar el Centre Cultural la
Bòbila i l’Auditori de la Torrassa. Ara,
tots els diumenges es pot assistir a
algun espectacle infantil.
El Centre Catòlic, a més, ofereix
dues sessions de cada represen
tació a les 17 hores i a les 18.30
hores, a causa de l’èxit de públic. La
Bòbila i l’Auditori de la Torrassa han
anat creixent en assistència, però
un dels objectius dels organitzadors
és potenciar encara més aquests
espais. El passat curs, els 23 espec
tacles van comptar amb un total de
3.172 espectadors.
Un altre dels cicles teatrals que

Incubadora, (5 de novembre); Pisito
de Soltera, amb el Grup de Teatre
Champgne, (19 de novembre), i
Villa Tomasa, amb el Grup de Teatre
V de B, (26 de novembre).
La Coordinadora de Teatre Ama
teur va posar en marxa el 2005 el
cicle. La intenció és que cada set
mana hi hagi teatre aficionat a un
barri de la ciutat. Quatre escenaris
formen part del cicle: Centre Catò
lic, Auditori de la Torrassa, La Bòbila
i CC de Santa Eulàlia. Des de la posada en marxa del cicle, ha aug
mentat el nombre de companyies.
Aconseguir més públic és l’objectiu
dels organitzadors. El 2005 van
assistir a aquestes representacions
1.340 persones, i de gener a juny
de 2006, 936. # núria toril
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Representació de l’obra Hansel i Gretel al teatre del CC la Bòbila

forma part del panorama cultural de
la ciutat és el que protagonitzen les
companyies de teatre amateur de
L’Hospitalet, que ofereixen espec
tacles de gèneres ben diversos. Hi
ha qui opta pels clàssics com ara el

Quadre Escènic del Centre Catòlic,
amb el Don Juan Tenorio de Zorrilla
(29 d’octubre), o Dramatis, que re
presentarà l’Othello de Shakespeare
(3 de desembre). Altres compa
nyies opten per la comèdia, com

el Grup Independent del Gornal,
que representa la darrera funció
de la comèdia d’embolic Un mal
dia (10 de novembre). Les altres
representacions del trimestre són El
amor de Fedra, de la Companyia la

Obert el Certamen Poètic Andreu Trias
Es poden presentar treballs fins al dia 31 de desembre d’enguany
El Centre Catòlic ha obert el
termini per poder presentar
obres al 10è Certamen Poètic
Andreu Trias, en el qual podran
participar tots els afeccionats a
la poesia, tant de la ciutat com
d’altres poblacions. Les obres
es podran lliurar fins al dia
31 de desembre i cada participant
podrà presentar fins un màxim de
dues composicions.
El certamen està dividit en qua
tre categories: infantil, per a infants
fins als 11 anys d’edat; juvenil A, de
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12 a 14 anys; Juvenil B, de 15 a 18
anys, i sènior, de 19 en endavant.
Segons fonts del Centre Catòlic,
“el repte d’aquest any és augmentar
el nombre de participants i espe
cialment els de L’Hospitalet, així
com la participació d’infants i joves.
L’organització fa una crida als ense
nyants de la ciutat perquè animin
els seus alumnes a presentar les
seves poesies en aquesta edició”.
Per aquest motiu, i seguint la
línia de l’anterior convocatòria, la
guia d’activitats i programes edu

catius de L’Hospitalet INTRO també
ha inclòs a les seves pàgines les
característiques del Certamen Poè
tic Andreu Trias de manera que els
professionals de l’ensenyament de
la ciutat tindran elements i recursos
per poder planificar i ampliar aquest
tema en les seves classes.
n El 3 de març, els guanyadors
L’organització ha previst fer pú
blic el nom dels guanyadors del cer
tamen el dia 3 de març del 2007, i

el mateix dia es farà el lliurament
dels premis.
El Centre Catòlic i el Col·lectiu
Verba van instaurar el cer tamen
en homenatge a la figura d’Andreu
Trias, una persona molt destacada
en la vida associativa de la ciu
tat, un gran amant de la poesia i
creador ell mateix de nombroses
composicions. Andreu Trias va estar
estretament vinculat al món del
teatre amateur, al Centre Catòlic i
a la Coordinadora Sardanista, entre
d’altres. # c . g .

