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l nou pont de llums va
ser l’estrella que va
il·luminar dissabte l’es-
cenari de la sala Els

Carlins. La infraestructura es va es-
trenar en un espectacle preparat
per a l’ocasió, per agrair les apor-
tacions que han fet possible la
millora tècnica.

Amb un cost de 20.000 euros, la
nova estructura permet un millor
angle d’il·luminació, que farà que
les representacions guanyin qua-
litat tècnica. A la vegada, també sig-
nifica un avenç en seguretat.

El pont de llums se suma a les
reformes que ha engegat la sala,
que fins ara han estat de caràcter
tècnic. Com va avançar Josep So-
ler, president de la Fundació Cul-

tura i Teatre, «ara només falten les
reformes estètiques», que faran
una sala més agradable per als es-
pectadors.

L’espectacle de dissabte era es-
pecial, ja que anava adreçat a les 63
persones que han fet aportacions
a través de la plataforma Verkami.
A part del finançament de l’Ajun-
tament de Manresa, la Fundació
Cultura i Teatre i el Casal Familiar
Recreatiu, «no hauria sigut possi-
ble gaudir del pont de llums sen-
se la col·laboració dels mecenes»,
com va explicar Josep Soler, pre-
sident de l’entitat propietària del
teatre. En total, en ple estiu es van
recollir 4.250 euros, que van aca-
bar d’omplir el sac per poder ins-
tal·lar la infraestructura.

Àngels Fusté, una de la seixan-
tena de persones que han col·la-
borat en la campanya de micro-
mecenatge, explicava que, quan es
va assabentar de la iniciativa, no va
dubtar a participar-hi. «El teatre
havia de quedar amb les millors
condicions i calia fer-hi aporta-
cions». Un altre dels mecenes,
Cosme Olivet, va rebre aquest es-
tiu una notificació a Facebook que
l’invitava a col·laborar en el pro-

jecte. Olivet ja havia contribuït en
altres campanyes del món dels
videojocs, i ho va fer per un teatre
que «també s’ho mereixia».

La nit de celebració va aplegar
diversos grups que tenen vincles
amb Els Carlins. El mag Jordan
Bosco es va encarregar de con-
duir l’espectacle, que va començar
amb les cançons del grup de mú-
sica Brit. La banda es va formar jus-
tament gràcies a Els Carlins, la
sala on es van conèixer les mem-
bres del grup.

En total, set actuacions van om-
plir la primera funció del nou pont
de llums. El grup de teatre del Ca-
sal Familiar Recreatiu va repre-
sentar un fragment d’El pitjor dia
en la vida d’un home i tot seguit
Abrília van presentar el seu primer
disc, L’U. L’escola de dansa Julie-
ta Soler també va pujar a l’escenari
i, finalment, Manresa Teatre Mu-
sical va representar un fragment de
La Bella i la Bèstia.

Els mecenes que van acudir al
festival tenien entrada gratuïta,
una de les recompenses de les se-
ves aportacions. L’import de les en-
trades dels altres espectadors es
destinarà a noves reformes.
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La sala incorpora la nova
infraestructura, que dotarà
de més qualitat i seguretat
les activitats escèniques



Els Carlins estrena el nou pont de
llums amb un espectacle a mida

Intervenció a l’escenari del grup de teatre del Casal Familiar Recreatiu
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