Nota de premsa
Terrassa, 27 de juny de 2014

Escenes Locals supera el nombre d’obres
programades i l’assistència de públic
En l’edició d’enguany s’han incorporat noves companyies al cicle

El passat 22 de juny va finalitzar la 8a edició del cicle de teatre Escenes Locals, que
es va iniciar a mitjans de març i que ha tingut una durada de quasi tres mesos. Un
total de 18 companyies locals de teatre vocacional han omplert amb les seves
propostes escèniques la practica totalitat de caps de setmana de primavera, assolint
una assistència total de 3.703 persones amb prop d’un 70% d’índex d’ocupació dels
espais programats.
Algunes de les companyies participants han arribat o han estat molt a prop del 100%
d’ocupació. A l’hora d’analitzar les dades d’assistència de públic, cal tenir en compte
la suspensió d’una de les representacions, Antígona, d’Estèreo Rum’s, que es va
donar per motius atribuïbles a la pròpia companyia de teatre.
Aquestes xifres superen les aconseguides a l’edició 2013 del cicle. La novetat a
destacar ha estat la incorporació de tres companyies noves a la ja llarga llista de
formacions participants.
La tipologia de les companyies participants ha estat molt diversa: des de companyies
formades bàsicament per gent gran, com el Grup Teatral Egarenc del Casal
Terrassa Centre, a companyies integrades per gent jove, com Farga’m Teatre.
També hi trobem Associacions de Mares i Pares, com La Retallada, o Escoles de
teatre de la ciutat, com Acció Teatre o Les Pisanes. Tampoc han faltat a aquesta cita
anual les companyies amateurs de llarga trajectòria com 34 Passes, Qollunaka, PAM
Teatre o El Social Teatre.
Pel que fa als gèneres que s’han representat, han estat d’allò més variats. Així, s’han
posat en escena comèdies, musicals, espectacles poètics, de crítica social, o altres
de caire històric i de recuperació del nostre passat.
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Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament es destaca la gran qualitat de les
obres que han posat en escena les companyies més joves, un molt bon nivell tant
pel que fa referència a la vessant artística com a la tècnica: interpretacions acurades
i ambientacions escèniques senzilles alhora que efectives. Fet que demostra la bona
salut i perspectives de futur del teatre vocacional a Terrassa. L’Ajuntament també
agraeix la forta implicació de les entitats dels barris que acullen les propostes i les
difonen pel nostre territori.
Escenes Locals és un cicle de teatre vocacional impulsat per l’Ajuntament de
Terrassa que va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer a tots els barris de la
ciutat els muntatges de les companyies locals complint quatre objectius molt clars:
descentralitzar l’accés a la cultura, crear nous públics, dinamitzar espais on
habitualment no es programen espectacles d’arts escèniques i on hi ha una
demanda per part de les entitats residents, i ajudar al creixement i l’evolució artística
dels grups de teatre vocacional local, tot creant xarxes col·laboratives.
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