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PROGRAMA PER A ASSOCIACIONS

I ENTITATS 

VeniuÊ juntsÊalÊMuseuÊNacional.ÊUsÊajudemÊaÊorganitzarÊ laÊvisitaÊ iÊ lÕentradaÊalÊ
museuÊ usÊ laÊ regalem!Ê TantÊ siÊ souÊ unÊ centreÊ excursionistaÊ comÊ unaÊ collaÊ
castellera,Ê unÊgrupÊdeÊ teatreÊamateurÊ oÊ unÊcasalÊ deÊgentÊ gran,Ê elÊmuseuÊŽsÊ
vostre.ÊTeniuÊtotsÊelsÊserveisÊdelÊmuseuÊalÊvostreÊabast.
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Dilluns, 24 de novembre de 2014

24 NOU9 CALAIX EL

El grup rebrà dilluns el guardó de la Federació de Grups Amateurs de Teatre

Deixalles 81, de Sant Feliu, 
guanya un dels Premis Arlequí

Deixalles 81 en la representació de ‘Piquing’, estrenada per la festa major

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

El grup de teatre Deixalles 
81, de Sant Feliu de Codi-
nes, rebrà aquest dilluns, 
dins la categoria de teatre 
amateur, un dels Premis 
Arlequí que cada any ator-
ga la Federació de Grups 
Amateurs de Teatre de 
Catalunya. Aquests premis 
s’atorguen a entitats, grups 
i persones que defensen, 
difonen i treballen profes-
sionalment pel teatre ama-
teur català. L’entrega dels 
premis, que arriben a la dot-
zena edició, es farà aquest 
dilluns a la seu de la SGAE 
Catalunya. També seran 
guardonats l’actor Jordi 
Banacolocha en la categoria 
de professional i la tasca de 
l’entitat Coordinadora del 
Baix Ebre i Montsià.

Des de la Federació de 
Grups de Teatre Amateur 
consideren que Deixalles 81 
és “un grup molt nombrós 
i amb membres molt joves, 

que també realitza una tas-
ca de formació tant a nens 
com a adolescents i adults”. 

El guardó reconeix la impli-
cació del grup al Concurs 
de Teatre Amateur Vila de 

Sant Feliu de Codines, que 
enguany celebra la 32a edi-
ció, així com l’organització 

de les mostres infantils, de 
les quals ja han organitzat 
quatre edicions. “En gene-
ral, la formació sempre ha 
destacat per la bona acollida 
a les activitats de la Fede-
ració”. 

Aquest diumenge, el grup 
va representar a Sant Feliu 
l’obra Set dies, una comèdia 
escrita pel codinenc Josep 
Canet, i que va servir per 
tancar el Cicle de Teatre de 
Tardor.

UNS PREMIS AMB 11 
ANYS DE TRAJECTÒRIA

Els Premis Arlequí van ser 
creats per la Federació de 
Grups Amateurs de Teatre 
de Catalunya el 2003, amb 
la finalitat de reconèixer i 
premiar aquelles persones i 
entitats que, en la seva tra-
jectòria, destaquessin per la 
promoció del món del teatre 
d’aficionats o amateur, part 
molt important del teixit 
associatiu de Catalunya.

Fins al moment s’ha pre-
miat personalitats tan des-
tacades com Sergi López, 
Marta Romagosa, Andreu 
Buenafuente, Toni Albà, 
Ricard Salvat, Lluís Soler, 
Josep Maria Pou, Joan Pera, 
Esteve Polls, Domènech 
Reixach i Monsterrat Caru-
lla, a més de grups com La 
Cubana i Dagoll-Dagom, 
entre d’altres.

La companyia ha fet una adaptacíó d’ ‘En Bernat el pescador’

Molle

Barcelona

La companyia Galiot Tea-
tre de Mollet participa en 
l’exposició “Mediterrani. 
El nostre mar, com mai 
l’has vist”, que es pot veure 
durant aquest any al Cos-
moCaixa de Barcelona. Gali-
ot ha estat l’encarregada 
de posar en escena la part 
artística de l’exposició per 
al públic familiars i esco-
lar, amb un espectacle per 
conscienciar de la impor-

tància de tenir cura del 
mar mediterrani. Partint 
de l’espectacle En Bernat 

el pescador, s’ha fet una 
adaptació per poder mos-
trar el fons  marí amb una 
gran pantalla transparent. 
D’aquesta manera es pot 
ensenyar l’hàbitat de dife-
rents espècies marines com 
la posidònia, les meduses, 
i com algun tipus de pesca 
agressiva pot destruir i mal-
metre el seu entorn. A  par-
tir de l’any que ve farà gira 
per tot l’Estat.

Galiot Teatre de Mollet 
participa en una exposició 
al Cosmocaixa 


