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El comitè organitzador dels Premis Max de les Arts Escèniques ha concedit el Premi Max Aficionat
2016 a la secció de teatre del Centre Moral i Cultural del Poblenou , associació cultural que fa 106
anys que impulsa la creació i l'accés a les arts escèniques des d'aquest barri de Barcelona.

Josep Maria Recasens, president del Centre Moral i Cultural del Poblenou, destaca que "el Premi
Max Aficionat que s'atorga enguany a la Secció de Teatre del Centre Moral i Cultural del Poblenou
és una fita important perquè reconeix la nostra trajectòria i la qualitat del nostre quadre escènic.
Volem compartir, però, el premi amb molts grups de teatre d'altres ateneus d'arreu del nostre país
que s'hi podran veure reflectits i que també en són mereixedors. Cal valorar que molts grans
actors i actrius de l'escena catalana van fer les seves primeres passes en el teatre actuant en
quadres escènics d'ateneus com el nostre Centre".

Josep Navarro, vicepresident del Centre Moral i Cultural del Poblenou, i Antoni Olivé, delegat de la
Secció de Teatre del Centre, rebran el guardó el proper 25 d'abril en el marc de la gala de la XIX
edició dels Premis Max de les Arts Escèniques que organitza la Fundació SGAE, amb la
col·laboració de Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE), al Teatro Circo Price de
Madrid.

"D'entre les nombroses activitats culturals i de lleure que el Centre Moral i Cultural del Poblenou
ofereix al barri i a la ciutat", Recasens explica que "és la teatral la que ha mobilitzat el major
nombre de socis de l'entitat generació rere generació". La Secció de Teatre funciona
ininterrompudament des dels orígens del Centre, oferint espectacles de teatre amateur de gran
nivell. "Actualment, a més, compta amb un gran nombre de joves actrius i actors, forjats a la
pedrera, des del grup infantil i juvenil de la secció. Els nostres infants i joves són un motiu d'orgull i
una sòlida garantia de futur"», afegeix Josep Maria Recasens.

LA SECCIÓ DE TEATRE DEL CENTRE MORAL I CULTURAL DEL POBLENOU

El Centre» va néixer l'any 1910 amb l'objectiu de proporcionar ensenyament als fills dels obrers del
barri del Poblenou, un dels més industrials de Barcelona, mitjançant escoles nocturnes gratuïtes.
Tanmateix, i ràpidament, «el Centre» va començar a organitzar activitats recreatives com teatre,
un grup de caramelles o jocs infantils. En l'actualitat, més d'un segle després, el Centre compta
amb més d'un miler de persones associades i s'hi realitzen una gran quantitat d'activitats culturals i
de lleure.

El Centre Moral i Cultural del Poblenou ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi per la
Generalitat de Catalunya i amb la Medalla d'Or al Mèrit Cívic per l'Ajuntament de Barcelona.
Disposa d'una sala d'espectacles amb un aforament de 400 localitats on s'hi presenten les
produccions teatrals, i també d'espais polivalents on s'hi duen a terme lectures dramatitzades i
tallers de teatre musical infantil i juvenil.

CREATIVITAT EN UN ENTORN INDUSTRIAL

La secció de teatre del Centre Moral i Cultural del Poblenou ha afavorit la creativitat i la visibilitat
de les arts escèniques en un entorn industrial des de principis del segle XX. Han estat molts els
autors que es van iniciar en la dramatúrgia al «Centre» com Jordi Galcerán, Nicasi Camps,
Joaquim Fernández, Marc Miramunt o Àfrica Ragel; el director d'escena Ricard Reguant, el



guionista i director cinematogràfic Enric Folch, les actrius Mercedes Pastor, Xènia Reguant i Júlia
Jové, entre d'altres.

«El Centre» ha dut a terme una tasca ininterrompuda, fins i tot en els moments difícils viscuts al
país, en els camps educatiu, cultural, esportiu i d'esbarjo. Amb un present molt engrescador,
l'entitat s'assegura un bon futur. A més de preparar i gaudir de representacions i lectures teatrals,
la tasca de l'associació cultural també es dedica a les tertúlies literàries, a la promoció i
ensenyament de la música clàssica i moderna amb concerts i la posada en marxa del Cor
Poblenou, els balls populars, la dansa clàssica i el foment d'altres activitats com l'organització
d'excursions, activitats esportives o els tallers de pintura i manualitats, entre molts d'altres.

TRES PREMIS ESPECIALS

El comitè organitzador dels Premis Max de les Arts Escèniques concedeix tres premis especials: el
premi Max Aficionat, que s'ha donat a conèixer avui; el d'Honor, el qual s'ha atorgat a Lola Herrera
i el de Contribució que ha estat per Fira Europea de les Arts Escèniques per a Nens i Nenes
(FETEN), de Gijón . Organitzats per la Fundació SGAE des del 1998, el guardó dels Premis Max el
va dissenyar el poeta i artista plàstic català Joan Brossa (Barcelona, 1919 - 1999). Actualment, els
Premis Max tenen 22 categories.


