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Terrassa, 27 de març de 2015

Aquest diumenge s’inicia el 9è Cicle de Teatre
Escenes Locals
La companyia Punt i Seguit Teatre representarà l’obra “25 de gener”

El diumenge 29 de març s’inicia la 9a edició del Cicle de Teatre Escenes Locals que
acostarà un any més la programació teatral dels grups de teatre amateur de la ciutat
a tots els districtes. La primera representació anirà a càrrec de la companyia Punt i
Seguit Teatre, amb l’obra “25 de gener”, que ha rebut una trentena de premis en el
circuit de teatre amateur. L’espectacle es representarà a les 18.30 h al Centre Cívic
Municipal President Macià.
En la 9a edició del Cicle de Teatre Escenes Locals participaran 15 companyies
terrassenques de teatre vocacional, responsables dels 16 espectacles que es
podran veure del 29 de març al 27 de juny en diversos equipaments de diferents
barris de la ciutat. L’aportació municipal a l’actual edició és de 10.800 euros
La tipologia de les companyies participants en l’edició d’enguany és molt diversa.
Així, trobem des de companyies formades bàsicament per gent gran, com el Grup
Teatral Egarenc del Casal Terrassa Centre, a companyies integrades per jovent,
com Farga’m Teatre o la Cia. La Valenta, que s’incorpora per primera vegada al
Cicle. També trobem escoles de teatre de la ciutat, com Acció Teatre o Les Pisanes,
i no falten les companyies amateurs de llarga trajectòria com Qollunaka, PAM
Teatre, o El Social Teatre. Pel que fa als gèneres que es representaran, són d’allò
més variats. Així, es posaran en escena comèdies, tragicomèdies, drames, musicals,
espectacles poètics, o de cabaret.
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. L’any passat,
més de 3.700 persones van assistir a les representacions del Cicle.
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