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Representacions. 23a edició del cicle L’H fa teatre

uinze grups de teatre
aficionat de la ciutat
protagonitzen enguany
la mostra L’H fa teatre, amb re
presentacions a cinc escenaris
de la ciutat entre el 8 i el 21 de
juny i el 7 de setembre. És la
vint-i-tresena edició del progra
ma anual dedicat a les compa
nyies amateurs de la ciutat.
Les representacions es du
ran a terme a les sales A i B del
Teatre Joventut, a Collblanc-la
Torrassa; als centres culturals
de Bellvitge-Gornal, Santa Eu
làlia i de la Bòbila, a Pubilla
Cases, i al Teatre del Centre
Catòlic. El preu de les entrades
oscil·la entre els 6 euros, preu
màxim, i l’accés gratuït o recap
tacions solidàries. El ventall de
propostes recull comèdies, mu
sicals, drames, teatre clàssic,
adaptacions i obres inèdites. y

Obra Dingui, del grup PlaTea, a la Setmana de la Solidaritat
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Comença l’espectacle
dels aficionats a l’escena
Q

EL PROGRAMA
yyy ‘Salto a la fama’. Associació Cultural Bellgrup. 8
de juny, 20h. Teatre Joventut
(sala A). Preu: 6€
yyy ‘La festa’. La Bombeta
Companyia Teatral. 8 de
juny, 20.30h. Teatre Joventut
(sala B). Preu: 6€
yyy ‘Cualquiera puede ser
un asesino’. Grup de Teatre
Mare de Déu de Bellvitge. 14 de juny, 19.30h. CC
Bellvitge-Gornal. Preu: 5€
(recaptació per a la parròquia
Mare de Déu de Bellvitge)
yyy ‘El florido pensil’. Gornal
Teatre. 14 de juny, 20h. Teatre
Joventut (sala A). Preu: 6€
yyy ‘El otro lado’. Companyia
Grup de Teatre Imagina. 14
de juny, 20.30h. Teatre Joven

tut (sala B). Preu: 6€
yyy ‘Hostal Patro, para gente
de cine y teatro’. Grup de
Teatre V de B. 15 de juny, 17
i 19.30h. CC Bellvitge-Gornal.
Preu: 6€
yyy ‘Mil formas de ser un villano’. Chiquisomnis (Associació Somnis). 15 de juny,
17h. CC la Bòbila. Preu: 5€
yyy ‘Silenci, estem rodant!’.
Fugireli Teatre. 15 de juny,
18h. Teatre Joventut (sala B).
Preu: 6€
yyy ‘Menos es más’. SomnisRevolution (Assoc. Somnis). 16 de juny, 17h. CC la
Bòbila. Preu: 5€
yyy ‘Dingui’. PlaTea, Grup de
Joves Plàudite Teatre. 16 de

juny, 17.30h. Teatre Joventut
(sala B). Gratuït
yyy ‘Sister Act’ (musical). Assoc. Coord. de Col·lectius
de Persones amb Discapacitats. 16 de juny, 18h. Teatre
Joventut (sala A). Preu: 6€
(gratuït per a menors de 3 anys
i persones amb discapacitat)
yyy ‘Quina odissea!’ Ela-Ela
Teatre. 16 de juny, 19h. Teatre
Joventut (sala B). Preu: 6€
yyy ‘Ay, Carmela’. Escotillons
(Capsa de Somnis del Centre Catòlic). 20 i 21 de juny,
21h. Teatre del Centre Catòlic.
Preu: 6€
yyy ‘No et vesteixis per sopar’. Quadre Escènic Sant
Isidre. 7 de setembre, 18h.
CC Santa Eulàlia. Preu: 3€

Letras. La novela ‘Nuestra Señora de la Esperanza’, galardonada

El gaditano David Monthiel gana
el premio L’H Confidencial

E

l escritor David Franco Mon
thiel (Cádiz, 1976) ha sido
el ganador del Premio de novela
negra L’H Confidencial 2019,
por su obra Nuestra Señora de
la Esperanza, la última de una

trilogía protagonizada en Cádiz
por el detective-guarda de se
guridad Rafael Bechiarelli.
David Franco –que firma su
obra con su segundo apellido–
se ha impuesto en esta decimo

tercera edición del concurso de
novela negra, al que se han pre
sentado 227 obras. El premio
consiste en 12.000€ en metáli
co y la publicación por parte de
Roca Editorial, convocante del
galardón junto al Ayuntamiento
de L’H. La ceremonia de entre
ga del premio está prevista para
el 19 de octubre en la Bibliote
ca la Bòbila. y
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