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L’Agrupació de Terrassa Qollunaka guanya
el premi al millor grup del 21è Concurs de Teatre
Durant l’acte es va nomenar Soci Honorari del Centre Democràtic Joan Fontcuberta
CONXI SÁNCHEZ

La sala d’actes de l’Stage va acollir
dissabte passat el sopar-cloenda del
21è Concurs de Teatre Amateur
Caldes de Montbui. El grup guanyador d’aquesta edició ha estat la
formació de Terrassa Qollunaka amb
l’obra d’Àngel Guimerà Terra Baixa.
A banda d’altres premis menors, com
el de l’Especial del Jurat, actor i actriu
de repartiment, aquesta agrupació
també se’n va endur el primer premi
al millor primer actor, Oscar Garcia, i
el primer premi del Jurat Popular.
L’acte va tenir també un component
emotiu, en retre homenatge Joan
Fontcuberta, qui va ser reconegut
com a Soci d’Honor de l’entitat.
El sopar, que va tenir una assistència
d’una vuitantena de persones, va
comptar amb la presència dels organitzadors del Centre Democràtic i
Progressista, membres de les companyies participants, l’alcalde Jordi Solé i
diversos regidors de l’Ajuntament, i del
vicepresident de la Federació de Grups
de Teatre Amateur de Catalunya.
Abans de lliurar els premis a les
agrupacions de teatre guanyadores,
Jaume Pieres, va ser l’encarregat de
fer el discurs del nomenament d’en
Joan Fontcuberta com a soci honorari
del Centre, tal i com es va decidir per
aclamació a l’última assemblea de
l’entitat: «perquè encarna com ningú
els valors del voluntariat i la
filantropia, en el millor sentit de la
paraula. Ell ha viscut el Centre
Democràtic d’una manera molt intensa, i si el Centre té la sort de tenir

PREMIS

El grup guanyador del 21è Concurs TACA’M, Qollunaka de Terrassa

Moment en que Joan Fontcuberta és reconegut com a soci d’Honor del Centre

encara molts socis que són història
viva de la cultura del poble, ell és una
bona mostra, en el seu tarannà ha
donat molt pel Centre i per la vila. I
fins i tot des de l’empresa familiar
ens ha donat a la vila de Caldes un
licor nacional, Les flors del Remei»,
va ressaltar el president del Centre
Democràtic i Progressista. Acte Seguit,

el membre de l’entitat Jordi Aymerich li
va fer entrega del guardó de reconeixement davant el llarg aplaudiment
dels assistents.
Pel que fa als premis, després del sopar
es va fer públic el veredicte del jurat
format per Albert Sanmartí, Jordi Graví,
Rosabel Campistron, Imma Cuscó, Cristina Cendra i Pere Roquerias.

Millor Grup: Qollunaka de Terrassa
«Terra Baixa»
Millor Direcció: Grup Jonàs per
«Jo en vull 18»
Millor 1a Actriu: Concha Santiago
pel personatge de Lola a «Y tu...
que tanto me amaste»
Millor 1r Actor: Oscar Garcia pel
personatge de Manelic a «Terra
Baixa»
Millor Actor Còmic: Josep Manel
Farràs pel personatge de
Marcelino a «Maribel i l’estranya
família»
Millor Actriu Còmica: Laura
Cerdán pel personatge de
Zerafina a «La Sra. Florentina i
el seu amor Homer»
Millor Actor de Repartiment:
Marc Prat pel personatge del
Marquès de Forlipopoli a
«L’Hostalera»
Millor Actriu de Repartiment:
Laura Cerdán pel personatge de
Zerafina a «La Sra. Florentina i
el seu amor Homer»
Millor Caracterització: Equip de
El Rossegall Grup de Teatre de
Vilanova i la Geltrú «Maribel i
l’estranya família»
Millor Presentació Escènica: Clara
de Ramon per «Jo en vull 18»
Premi Especial del Jurat: Albert
Serra i Pol Garcia per la música
en directe a «Terra Baixa»
Premi Jurat Popular: a l’obra
«Terra Baixa»

Membres de les agrupacions teatrals que han participat al 21è Concurs de Teatre Amateurs i que van assistir a la festa, amb els organitzadors i autoritats

