NOTA DE PREMSA

«Tres Relats de Vida. Dones Protagonistes» obre avui la Mostra
de Teatre Inclusiu a Salt
DIA: Divendres 5 de juny
HORA: 20h
LLOC: Casa Cultura Les Bernardes
Aquest cap de setmana arrenca la Mostra de Teatre Inclusiu que durà a Salt la representació gratuïta
(s’aplica entrada inversa) de dues obres de teatre que parlen d’immigració i cohesió social, des de punts
de vista ben diferents. Avui divendres, 5 de juny (a les 20h) l’escenari de la Casa de Cultura de Les
Bernades acollirà la representació de «Relats de vida. Dones protagonistes» del Grup de Gènere i
Interculturalitat de la Coordinadora d’ONG Solidàries. Es tracta d’una obra de teatre que inclou les
històries reals, colpidores i reivindicatives d’una xilena, una senegalesa i una marroquina que resideixen
en diferents localitats catalanes. En el cas de la història de la Salima, és una història basada en la vida
d’una saltenca d’origen marroquí molt coneguda al municipi per la seva implicació en mitjans de
comunicació i en el teixit associatiu de la vila.
El divendres que ve, 12 de juny (Casa de Cultura Les Bernardes, a les 20h) es clourà aquest tastet teatral
amb «Remenant els Boscos de Nit», una proposta de Llagostera Solidària a càrrec del director teatral
Janot Carbonell i del sarahule Kissima Silah, que s’estrena en el món del teatre amb aquesta peça teatral
inspirada en una obra de Bernard‐Marie Koltés.
La Mostra de Teatre Inclusiu és una proposta conjunta del Grup de Gènere i Interculturalitat de la
Coordinadora d’ONG Solidàries, Llagostera Solidària i de l’Associació GRAMC que, mitjançant tres obres
de teatre, vol acostar a la ciutadania algunes temàtiques que solen passar desapercebudes i que
incideixen directa i indirectament en la cohesió social. Per acabar d’aprofundir en aquests temes, s’ha
concebut la Mostra com un teatre‐fòrum. És a dir, en acabar la funció teatral, els actors, actrius i el/la
director/a estableixen un debat amb el públic assistent.
La Mostra inclou una tercera obra, «Històries d’un Poble» ‐a càrrec del Grup de Recerca i Ajuda a les
Minories Culturals (GRAMC)‐ que s’havia de representar dimarts vinent a la Plaça Catalunya de Salt però
que finalment ha hagut de ser anul∙lada per problemes tècnics. Totes tres peces ja han estat
representades amb èxit a diferents punts del territori.
La Mostra de Teatre Inclusiu compta amb el suport de l’Ajuntament de Girona, l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament i el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya. A Salt, a més, és acollida per l’Associació Gramc i compta amb la col∙laboració
de la Casa de Cultura Les Bernardes.
Per a més informació: Reinald Roca 616 246 576 / Sònia Cervià 645 665 255
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