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L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, expressa el seu
condol per la mort de l’actriu Àngels Poch
L’actriu ha mort als 66 anys aquesta matinada víctima d’una llarga malaltia

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha manifestat el seu condol per la mort de l’actriu
terrassenca Àngels Poch i Comas, que ha mort aquesta matinada a l’edat de 66
anys a causa d’una llarga malaltia. Nascuda el 23 de maig de 1948, es tractava
d’una de les actrius locals més reconegudes i, entre altres distincions, va ser
nomenada Terrassenca de l’Any el 2001. Ballart ha destacat: “la gran implicació
que l’Àngels Poch sempre ha tingut en la vida cultural de la nostra ciutat, on
vas començar la seva carrera fa més de 35 anys. Sens dubte perdem una de
les grans dames de l’escena catalana, que ha portat el nom de Terrassa arreu
del país, amb una trajectòria impecable també en cinema i televisió, que l’ha fet
mereixedora de moltíssims reconeixements, com el de Terrassenca de l’Any.
És un dia de dol per a la cultura i per a la ciutat”.
Àngels Poch va estudiar art dramàtic i interpretació a l’Institut del Teatre del Vallès
Occidental. Va fer solfeig i piano al Conservatori de Música del Liceu. També dansa
clàssica a l’Escola de Marta Mos, a més de fer cursos de perfeccionament de cant,
veu, interpretació i dansa contemporània.
Pel que fa a la seva carrera teatral, aquesta es va iniciar l’any 1979, amb la
companyia terrassenca El Globus. Només en la darrera època havia participat en
més d'una vintena d'espectacles com "Dissabte, diumenge i dilluns", d'Eduardo de
Filippo; "El cafè de la Marina", de Josep Maria de Sagarra; "Primera història
d'Esther", de Salvador Espriu o "El malentès", d'Albert Camus. Actualment formava
part del Projecte T6 del Teatre Nacional de Catalunya. La seva última interpretació
havia estat a la pel·lícula "Fènix 11·23".
L’actriu egarenca també havia arribat al gran públic gràcies a la seva participació en
sèries de televisió, com “Estació d'Enllaç”, en la qual va participar-hi en més d'un
centenar d'episodis. També va formar part del repartiment d’obres com: “La memòria
dels cargols”, “Temps de Silenci”, “Porca Misèria” o una col·laboració especial a la
sèrie “Gran Nord”.
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