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Aniversari. Celebració de l’entitat teatral amb una representació lorquiana i, el novembre, una festa

Dues dècades de Plàudite
als escenaris i més enllà

Tradicions

L’entitat Gent de Pau
celebra per Corpus
l’ou com balla

Coincidint amb el Corpus, seixanta
dies després del Diumenge de Pasqua, les fonts dels jardins de Mossèn Homar i de Can n’Arús s’han
vestit de festa per a la tradició de
l’ou com balla. L’entitat Gent de Pau
recupera any rere any aquesta tradició que es remunta al segle XV i
que consisteix a fer ballar un ou a
sobre del raig d’aigua de brolladors
de fonts públiques. Grans i petits
queden embadalits quan veuen com
l’ou dansa sense parar aprofitant la
pressió de l’aigua. y

L’Abans
Plàudite ha començat a celebrar l’aniversari representant una òpera teatral lorquiana al Teatre Joventut

P

làudite Teatre-Espai d’Arts
Escèniques ha començat
al damunt de l’escenari del
Joventut a celebrar el seu
vintè aniversari, tot escenificant una
obra coral amb més de 150 actors i
actrius de 4 a 80 anys, pertanyents
als seus grups d’aprenentatge teatral. Representaven una òpera teatral lorquiana, amb fragments d’o
bres de Federico García Lorca.
El públic que omplia el Teatre
Joventut va veure emocionat el
resultat d’un curs de feina. L’actriu
i professora de l’entitat, Eulàlia Ballart, explicava després de la funció
i encara envoltada d’alguns dels
participants més joves que “és molt
gratificant veure com després de tot
un curs treballant, arribes a la sala
gran del Joventut i veus tot l’em-

Conveni marc de
la xarxa de cases
de la música
Alhora que finalitzen les activitats
escolars de la Casa de la Música de L’H, s’ha signat el conveni
marc que ha de permetre donar
continuïtat i estabilitat a aquest
projecte publicoprivat amb rèpliques a Girona, Salt, Mataró, Manresa i Terrassa. Després de 12
anys en funcionament, l’acord recull la voluntat d’ajuntaments, diputacions i empreses associades
–Salamandra, en el cas de L’H–
de seguir treballant conjuntament
per donar suport als creadors, generar nous públics i educar en la
pràctica musical. A L’H, el programa educatiu Musiquetes adreçat
a primària, que va cloure el dia 1
[foto], n’és un exemple.

En vint anys, han
ensenyat teatre a
milers de persones
i han representat
centenars d’obres
bolcall que comporta, els llums, la
música, a tota la resta de companys,
i això és un subidón d’energia que
crec que val molt la pena i compensa tota la feina de l’any”. Plàudite vol
organitzar també una festa teatral
de celebració cap al novembre.
Els diferents vessants
Plàudite Teatre és una associació sense afany de lucre creada el
1998 per promoure activitats rela-

cionades amb el món de la cultura,
l’art i la formació a través de les arts
escèniques. En els primers anys,
els vessants purament creatius i de
formació a tots nivells van acaparar
el gruix de l’activitat, tot i que ja
existia un esperit social i solidari que
s’ha acabat convertint en un tercer
eix de treball, l’àrea d’art comunitari.
L’objectiu d’aquesta última ha estat
posar el teatre al servei de les necessitats de col·lectius socials. Fruit
d’aquest plantejament va ser, per
exemple, la producció l’any 2016
d’una obra de reflexió sobre el problema de l’atur amb els membres
d’ASSAT 50, format per persones
sense feina.
A la gent de Plàudite també se
la veu sovint en festes majors, fent
tallers d’estiu, col·laborant en pro-

jectes tàndem en escoles de L’H,
portant els serveis educatius del
Teatre Joventut i l’Auditori Barradas,
o fent representacions històriques, i
sempre aportant la seva experiència
en l’art dramàtic. Ara, per exemple,
estan organitzant el 16è Festival
d’Arts Escèniques de Santa Eulàlia.
La directora de Plàudite, Eugènia
Delgado, posa números als 20 anys
de l’associació: la companyia professional ha representat una vintena
d’obres, i les dels grups amateurs
es poden comptar per centenars.
“Han passat per nosaltres milers de
persones fent teatre, i ens emociona pensar en els milers que ens arribaran i faran teatre amb nosaltres”. y

i

Més informació:
www.plaudite.org

Crida per recuperar
imatges de L’H dels
anys 60 als 90
L’Editorial Efadós, amb la col·laboració de l’Ajuntament, treballen en
un segon recull gràfic sobre la història de la ciutat dins la col·lecció
“L’Abans”. Ara es centren en el període 1960-1990 i fan una crida perquè els ciutadans aportin fotografies
d’aquelles dècades. Es poden fer
arribar a lhospitalet@efados.cat. y

Reformes

Tancada per obres la
segona planta de la
Biblioteca la Bòbila
A causa de les obres d’un nou sistema de climatització, la Biblioteca de
la Bòbila ha tancat la segona planta fins a mitjan juny. En aquest pis
es troben els serveis de la secció
infantil i de l’àrea de coneixements
d’adults. Es recorda als interessats
que tenen a la seva disposició la Biblioteca la Florida. y

El 14 de juliol

La Diada de la Colla
Jove enguany té
finalitats solidàries
La plaça de Francesc Macià acollirà
el pròxim 14 de juliol la XVII Diada
dels Castellers de la Colla Jove. Enguany, amb una motivació especial:
recaptar fons a favor del Pediatric
Cancer Center de Sant Joan de Déu.
Durant la jornada actuarà el grup Le
Tissier, es vendran polseres Candela
i se sortejaran productes. y

