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La cantant
sabadellenca ha
fet una gira per
Califòrnia amb
‘Pienso distinto’
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L’Orquestra
Simfònica va
oferir una cadira
a l’escenari al seu
últim concert

20anysaixecantelteló
Fins al juny del 2010 els monitors del taller de teatre del Centre Sant Vicenç ha
preparat un calendari d’activitats per bufar les vint espelmes del grup

Cristina Farrés
SABADELL

Tots els dissabtes a les 7 de
la tarda davant del Centre
Parroquial Sant Vicenç hi
ha una colla de nens espe-
rant per entrar al teatre del
número 103 del carrer
Montllor i Pujal. Concreta-
ment 200 menuts, i ho han
fet així els darrers 20 anys.

Per celebrar aquest ani-
versari, els 41 monitors del
taller de teatre han prepa-
rat un programa d’actes
amb diverses activitats que

van des d’un torneig solida-
ri de futbol el proper mes
de març fins a un sopar de
clausura en el qual volen
reunir a tothom qui hagi
passat pel taller des que a
finals dels anys vuitanta
van aixecar el primer teló.

Per repassar la història
de l’entitat, aquest diven-
dres s’inaugurarà una mos-
tra fotogràfica per la qual
s’han recopilat imatges
dels diversos grups que han
passat per la Creu Alta,
tant del mateix arxiu de
l’entitat com instantànies

cedides per particulars.
Darrere d’aquesta exposi-
ció hi ha Jaume Pont.

Nou himne
Les activitats de l’aniversa-
ri van començar tot just fa
un mes amb un acte insti-
tucional en què van partici-
par tant el rector de la Par-
ròquia, Mossèn Manel, el
president del Centre,
Manel Camps i el tinent
d’alcalde de cultura, Lluís
Monge.

Llavors es va cantar per
primera vegada el nou

himne del taller de teatre,
enguany més emotiu que
mai. Com sempre, amb
música d’Ivan Ten i lletres
conjuntes de tots els moni-
tors. El taller també va re-
novar el seu logotip, realit-
zat per un altre artista cre-
ualtenc: Josep Ubia.

Encara més distesa va
ser la pujada a la Mola que
es va fer a finals d’octubre,
un acte per a totes les per-
sones que participen d’una
manera o una altra al taller.
I és que cada dissabte el
que es fa a la Creu Alta és
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D’entre les moltes activitats
que els 41 monitors del taller
de teatre del Centre Sant Vi-
cenç han preparat destaca el
Festival del 20è aniversari, a
càrrec dels alumes, els dies 8
i 9 del proper mes de maig.
Abans, el 26 de març, hi
haurà una nit d’escenari lliu-
re amb finalitats solidàries.

L’activitat
estrella el proper
mes de maig

ensenyar a fer teatre, un
aprenentatge que es pot
veure a Els Pastorets, com
no podia ser d’altra mane-
ra, l’activitat estrella del ta-
ller; també a tots els mun-
tatges realitzats al Centre
Sant Vicenç, en els quals hi
sol haver la participació del
taller, en la mesura que és
possible, pel que fa als pa-
pers que surten a escena.

Però el calendari d’acti-
vitats no s’acaba aquí. Fins
el mes de juny estaran bu-
fant espelmes amb altres
activitats. ■


