
Sis dels premis del Vila d’Olesa de teatre viatgen
cap a Centelles en una edició molt disputada

L’obra «Dissabte, diumenge i di-
lluns», del grup Pierrot Teatre de
Centelles, s’ha endut sis dels 26
guardons del Concurs de Teatre
Vila d’Olesa, organitzat per la
UEC i que aquest any ha arribat a
la 24a edició. El certamen d’en-
guany ha estat «molt ajustat»,  ha
assegurat Felip Carreras, de la co-
missió organitzadora, que asse-
nyala que cap dels vuit grups que
van participar-hi no va marxar
amb les mans buides. La destaca-
da qualitat de les propostes que
aquest any van pujar a l’escenari
va fer difícil, explica, la decisió del
jurat.

El lliurament de premis es va fer
el dia 6 de desembre en el tradi-
cional sopar de cloenda del con-
curs, on van assistir unes 130 per-
sones. Pierrot Teatre es va endur
el primer premi a l’actriu de re-
partiment, el primer i el segon
d’actors de repartiment, el segon
premi a l’actriu principal, el segon
de muntatge i el tercer premi de
direcció. Amb quatre guardons
cadascun van quedar els grups
Punt i Seguit Teatre de Terrassa i
el grup S. R. Els Nou Pins de Tia-
na. Els primers es van emportar el
primer i segon premi d’actor prin-

cipal, el primer premi de direcció i
el segon de grup. Els de Tiana es
van endur el tercer premi d’actriu
principal, el tercer ex aequo d’ac-
tor principal, el segon de direcció i
el primer premi de grup.

El grup Joventut de la Faràndu-
la de Sabadell es va endur el se-
gon premi d’actriu de reparti-

ment, el tercer d’actor de reparti-
ment i el tercer de grup. L’Elenc
Dramàtic del Centre Catòlic de
Sant Vicenç dels Horts va rebre
ex aequo el tercer premi d’actriu
de repartiment i es va endur el
primer d’actriu principal i el ter-
cer de muntatge. El grup Qollu-
naka de Terrassa va obtenir el ter-

cer ex aequo d’actor principal, el
premi de votació popular i el del
jurat juvenil. El grup Quatre per
Quatre de Granollers es va endur
el tercer ex aequo d’actriu de re-
partiment i el primer de muntat-
ge,  i la Companyia Bareka de
Barcelona va rebre un accèssit a
l’actor de repartiment .
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L’Ajuntament vol
poder aprofitar
tots els diners
de l’ajuda estatal

L’alcalde olesà, Jaume Mon-
né, ha mostrat la satisfacció del
govern local per les ajudes que
ha aprovat l’executiu de Ma-
drid destinades als ajunta-
ments i adreçades a noves in-
versions, i confia poder aprofi-
tar fins al darrer cèntim dels
3.939.228 euros que podria re-
bre el municipi, a raó d’uns 177
per veí.  Monné ja ha assenya-
lat que la naturalesa de les aju-
des     obligarà el consistori a
treballar amb molta celeritat,
però es valora per sobre de tot
el benefici d’aquesta mesura,
que serà superior, diu Monné,
al d’altres propostes que s’ha-
vien posat sobre la taula des de
les entitats municipalistes. En
saber-se la decisió del govern
central, es va avisar tot seguit
totes les regidories perquè fes-
sin una relació de projectes
pendents –han de ser iniciati-
ves no pressupostades abans–
per veure quant pugen i «si hi
caben tots o els hem de priorit-
zar». El govern té clar que la
intenció és aprofitar cadascun
dels euros, «perquè, si no, seria
desaprofitar l’oportunitat, per-
què això no passa cada dia». 
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Canviï ara a Gas Natural

També instal.lacions dʼaigua, llum, gasoil, a/condicionat, 
i si el que vol és energia renovable i neta, 

instal·li ENERGIA SOLAR a la seva llar.

I si el que vol és gas + calefacció:
 · Finançament en 5 anys sense interessos, 

sense tràmits, ni avals.
 · A pagar en els rebuts del gas 
 · Manteniment gratuït durant 1 any.

i de regal una panera de Nadal.

A partir de:
14,50 €/mes (primer any)(ACS)
Tot inclòs
 · Quota fixa
 · Lloguer comptador
 · Consum 1789 Kwh/any
 · IVA

i de regal un lot de Nadal.

C/ Barcelona, 48-50. 08640 Olesa de Montserrat  
Tel. 93.778.58.22 – 637.40.78.61. Fax 93.778.70.89. 

Mail: instalaciones@insolesa.com

Truqui i sol.liciti pressupost sense compromís


