ACTIVITATS DEL VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Si ets voluntari o aprenent pots anar al teatre, participar en tertúlies - cafè, conèixer
l’entorn, etc. De cara la primavera hem preparat les activitats següents:
ABRIL
16, 17 i 18: Josep Maria de Sagarra – Fragments de teatre
Al Teatre del Sol som uns enamorats i uns fanàtics de Josep Maria de
Sagarra.
Des de sempre, ens ha captivat el seu teatre, les seves traduccions de
Shakespeare i la riquesa del seu llenguatge.
En són prova d’aquesta estimació, l’haver representat l’any 1994 El
cafè de la Marina i les traduccions de les obres de Shakespeare,
l’Amansiment de l’harpia (1989), Molt soroll per no res (1992), El
mercader de Venècia (1997) i La comèdia dels errors (2002).
Per aquest motiu, us portem a la sala petita del nostre teatre uns fragments d'aquest
autor, seleccionats per Domènec Vilarrasa.
Horari: Tots els divendres i dissabtes a les 22.15 h, i els diumenges a les 18.15 h
Preu de l’entrada 15 €, descompte del Voluntariat per la llengua 10 € (presentant el
tiquet de descompte a la taquilla del teatre)
Teatre del Sol (molt a prop de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
Sabadell- Rambla)
c. del Sol, 99
Sabadell
21: Celebrem la diada de Sant Jordi. Alumnes, voluntaris i aprenents hi sou convidats
per compartir els llibres, els poemes o els contes que us han agradat. Les persones que
ho vulguin podran llegir un fragment del llibre escollit en la seva llengua i explicar-nos
el per què de la tria.
A més us avançarem una novetat editorial Contes d’arreu del món, elaborat per alumnes
i aprenents del CNL de Sabadell.

22: Espectacle poètic Amb veu nova, les velles paraules.
Aquesta representació anirà a càrrec de participants en el programa Voluntariat per la
llengua i d’alumnes dels cursos de català per a adults i del CNL d’Osona. Aquest acte
s’emmarca dins de les activitats culturals que el Parlament organitza per Sant Jordi.
Hora: 19 h
Us agrairem que ens confirmeu l'assistència per correu electrònic (santquirze@cpnl.cat),
amb indicació de:
Cognoms, Nom, DNI
per tal de poder gestionar la reserva de llocs i l'entrada al Parlament.

TOT EL MES
Teatre al Centre P. Sant Vicenç Dotze homes sense pietat
Després de ser representada fa 25 anys, torna al mateix escenari. Dotze persones que
formen un jurat popular han de decidir la culpabilitat o innocència d’un jove de 18 anys
acusat d’assassinat en primer grau: "homicidi amb premeditació". En una sala annexa a
un jutjat, un dia d’estiu sufocant de calor es decideix d’enviar a la cadira elèctrica el noi.
Al llarg de les discussions que té el jurat, ens fem idea de com ha anat el judici. En la
deliberació es van mostrant els prejudicis, les debilitats, les diferències culturals, les
personalitats, les pors i les ignoràncies de cadascun dels membres d’aquest jurat.
VALS 2X1 (preu de l’entrada, 10 €)
Horari: dissabte a les 22 h i diumenge a les 18 h
Teatre Centre P. Sant Vicenç
c. Montllor i Pujal, 103
Sabadell
MAIG
- Sortida a la gravació del programa televisiu El gran dictat que s’emet per
TV3.
-

Coneixem la història del nostre poble (visita guiada per un dels edificis
emblemàtics de la població, gràcies al Grup d’Investigació Històrica de Sant
Quirze del Vallès)

JUNY
12: V Trobada del Voluntariat per la llengua
Les parelles lingüístiques sereu les protagonistes d’aquesta trobada que enguany se
celebra a Sabadell.
Un autocar ens recollirà a Sant Quirze i ens portarà al lloc de la festa del Voluntariat per
la llengua.
A l’edició anterior, que es va celebrar al nostre poble, es van reunir gairebé 400
persones.

Qualsevol suggeriment serà ben rebut!
Us podeu adreçar al Servei de Català de dilluns a divendres d’11 h a 13 h i dilluns i
dimecres de 18 h a 20 h.
Tel. 93 721 18 99
santquirze@cpnl.cat

