
1	
	

1.DADES GENERALS 

 

 

 

 

 

 



2	
	

2. ACTIVITATS REGULARS 
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3.PRESENTACIÓ 

El Centre Catòlic de L’Hospitalet és una de les entitats més antigues, i actives de la ciutat en 
els seus dos àmbit principals de actuació: l’àmbit cultural, amb la seva secció de teatre, i la 
secció dedicada al foment i de la poesia; i l’àmbit esportiu, dedicat en exclusiva a la promoció 
del bàsquet.  

Continuem mot satisfetes de poder dir que la demanda de participació en les activitats que des 
de la nostra entitat es proposen creix any rere any. 

Les principals activitats que des de la secció de teatre desenvolupem al llarg de l’any, i que 
omplen de contingut aquesta secció de la nostra entitat son les ja clàssiques:  

� Els Pastorets 

� Escola de teatre infantil Capsa de somnis 

� Quadre escènic de l’entitat 

� Col·lectiu Verba 

� Certamen poètic Andreu Trias 

Treballen de manera activa les relacions amb altres entitats de la ciutat, de manera que 
formem part de: 

� Coordinadora de grups de teatre amateur de L’Hospitalet 

� Associació la Talaia 

� La CAL ( coordinadora d’Associacions per a la llengua catalana) 

� Coordinadora de Pastorets de Catalunya 

� Federació d’Ateneus de Catalunya 

� Teatre per tota la família 

� Federació de teatre amateur de Catalunya 

D’ altra banda participem de manera activa, o com a col·laboradors esporàdics d’altres 
entitats de la ciutat com: 

� Coordinadora sardanista 

� Tro (Coordinadora d’entitats de foc) 

� Associació de clubs de bàsquet de L’Hospitalet 

� Esplai Xixell 

� Engresca’t L’Hospitalet , promogut per Òmnium Cultural 

� Fundació Folch i Torres 
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Participem i col·laborem activament amb les Festes de primavera, i la Festa major de 
l’Hospitalet, El Carnestoltes, La Commemoració de la Diada de l’Onze de Setembre… 

4.ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY 2018:  

 CAPSA DE SOMNIS 

Capsa de Somnis és la secció infantil i juvenil del quadre escènic de l’entitat. Te com a 
principal objectiu formar als assistents en diverses tècniques teatrals i, sobre tot, a fomentar en 
els mes petits l’interés per la cultura i per les arts escèniques i, en general, inculcar-los-hi 
valors com compartir, col·laborar, treballar en grup. 

Pel que fa al nombre d’infants, durant el curs 2018-2019 podem dir que hem mantingut i 
estabilitzat el nombre de participants en aquesta activitat, amb un bon ritme de inscripcions en 
les edats mes petites, cosa que ha permès crear un nou grup els dijous, mantenint els infants 
de mes joves en l’horari de dissabtes al matí. Ens satisfà especialment els fet de haver donat 
continuïtat al grup de joves, a partir de 16 a, que ja varem iniciar l’any anterior, com a 
continuació i pas previ al pas a la secció d’adults.  D’altra banda, obrim una nova 
convocatòria de matriculació al gener, un cop s’han fet les representacions de Nadal. Els 
horaris d’assajos durant aquest curs queden de la seguen manera: quatre grups entre setmana 
(dimarts i dimecres, i dijous) i dos grups els dissabtes. 

1- Colònies de teatre: 

Les colònies han tornat un èxit, tant a nivell de participació, com pel desenvolupament de les 
mateixes. Al igual que en anys anteriors s’ han realitzat durant un cap de setmana de Maig, 
repetint ubicació a la casa de colònies de d’anys anteriors, a Aliberch de Muntanyola. 

Aquesta es una activitat que es valora molt positivament, donat que ens permet crear cohesió 
del grup dels infants, ja sigui dins del propi grup com en el conjunt de Capsa. A més de poder 
treballar la convivència, es de remarcar la transversalitat i integració dels diferents grups de 
edat, en un entorn que ens permet proposar activitats teatrals en un entorn diferent, i a prop de 
la natura.  

2- Espectacles de la Diada: 

Al  Juny, dins dels actes de la Diada de l’entitat es fan les representacions dels diferents grups, 
dividides en tres dies, pel gran nombre de obres, i per donar cabuda a totes les families i 
amics. L’afluència de públic, en aquesta activitat acostuma a ser destacable. Aquest any 
volem fer especial esment de l’adaptació de l’obra de Hitchcock “La soga”, duta a terme pel 
grup de joves. Vist l’excel·lent resultat, hem volgut donar, especial rellevància fent participar 
a aquest grup dins de la Mostra de Teatre Amateur que es realitza cada any a la ciutat.      

3- Diada de Nadal: 

Les representacions de Nadal, sempre son especials, i ja es tradició anar alternant un any amb 
obres de temàtica nadalenca, amb la representació dels pastorets infantils. Aquest any dins 
d’aquesta alternança tocava la representació de pastorets, i com a novetat molt remarcable 
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volem destacar que hem estrenat una adaptació molt particular, creada per un dels nostres 
monitors, i que voldríem que acabés sent una referència en els futurs anys.  

COL·LECTIU VERBA 

Pretén acostar la poesia al màxim de persones possibles, treballant aquest gènere literari tan al 
carrer com en locals tancats. Durant l’any 2017 el Col·lectiu Verba ha dut a terme un total de 
sis actuacions al teatre del Centre Catòlic i a diferents espais de la ciutat. El grup està format 
per 6 membres actius i 2 membres col·laboradors.  

Actuacions:  

• 18-03-2017. Recital a Miguel Hernández al Centre Cultural Tecla Sala, amb un total de 60 
persones de públic. En aquesta actuació vàrem disposar de música en directe, la pianista 
Maria del Mar Poyatos.  

• 20-06-2017.  Recital a Isabel Clara Simó, dins el marc de la Festa Major del barri Centre al 
pati de Regidoria del Centre amb un públic de 80 persones. 

• 23-06-2017. Col·laboració a la Flama del Canigó, organitzat pel Club Muntanyenc de 
l’Hospitalet, a la plaça de l’ajuntament per Festa Major del barri.  

• 06-10-2017, Recital a Josep Palau i Fabra al Jardí del Museu d’Història acompanyants un 
altre cop de la pianista Maria del Mar Poyatos. Com ja és tradicional en finalitzar el recital 
s’ofereix als assistents una copa de cava per brindar per l’inici de temporada. Assistents a 
l’acta unes 30 persones.  

• 24-11-2017,Recital El Nadal i els Poetes a l’Harmonia de l’Hospital, on s’inaugura la mostra 
pessebrista de la ciutat.  

• 21-12-2017, Nadal al carrer on juntament amb altres entitats de la ciutat es vol celebrar 
d’una forma popular l’arriba del Nadal. Aquest acte es realitza al pati de la Biblioteca Can 
Sumarro. 

 

CERTAMEN ANDREU TRIAS 

Es convida a entitats pedagògiques com escoles de primària, secundària, batxillerat, socis de 
l’entitat i també a tota la població a participar amb els seus textos, en aquest certamen poètic, 
que ja ha superat les 20 edicions, i que any rere any reuneix a amant de la poesia. Durant els 
mesos de novembre a gener es reben les obres originals, i durant el mes de febrer es reuneix el 
jurat per valorar i atorgar el premis, que seran entregats durant el certamen, que te lloc durant 
el mes de Març. Durant la  celebració del certamen, un rapsode professional recita els poemes 
guanyadors. En els darrers anys, el certamen està creiexent en nombre de obres presnetades, i 
ens fa especialment feliços el fet de rebre obres de tota Catalunya. 
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QUADRE ESCÈNIC 

Durant l’any 2018, la producció de obres teatrals ha estat molt escassa, en comparació amb 
anys anteriors. Diferents sons el motius ha han obligat a ajornar de manera definitiva o 
transitòria alguns dels projectes en marxa. Podríem dir que aquest ha estat un any de transició, 
a l’espera que en el 2019 es puguin recuperar i portar a l’escenari  alguns d’aquest projectes 
així com engegar de nous.  

Cal destacar l’excel·lent aportació del grup de joves, sortit de l’últim any de Capsa de Somnis, 
que per donar mes rellevància a la seva implicació i la gran feina desenvolupada durant tot 
l’any, se’ls va oferir la possibilitat de actuar dins de la Mostra de Teatre Amateur que 
organitza cada any l’ Ajuntament de l’Hospitalet.  

Aquest any, l’aportació del Quadre Escènic del Centre Catòlic ha estat la següent: 
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ALTRES ACTIVITATS  

TEATRE PER A TOTA LA FAMÍLIA 

Seguim amb la voluntat d’acostar el teatre al públic infantil a través de les representacions 
periòdiques dintre d’aquest format de espectacles infantils, programats amb regularitat, i que 
pretenen donar la oportunitat de gaudir del teatre en família. 

El cicle Teatre per a tota la família ja s’ha consolidat com una realitat amb una programació 
estable repartida entre el Teatre del Centre Catòlic i l’ Auditori de la Torrasa.  

RAMBLEJANT 

Dins de la programació de la festa major del centre es va dur a terme aquesta activitat, que va 
contar amb la participació conjunta de la nostra entitat i del Centre d’Estudis de L’Hospitalet, 
i amb la col·laboració de l’Ateneu de Cultura Popular i del Casino del Centre.  

Aquesta activitat tenia com a objectiu el fer una passejada teatralitzada per alguns dels edificis 
més emblemàtics de la Rambla Just Oliveras, per conèixer, de manera amena una part de la 
història de la nostra ciutat, amb tot el rigor històric que ens aporta el Centre d’Estudis, i amb 
l’animació i posada en escena per part de membres dels quadres escènics de l'Ateneu i de la 
nostra entitat. Finalment l'activitat va acabar amb un refrigeri i un brindis a un dels edificis 
més emblemàtics de la nostra Rambla, el Casino del Centre.  

L’Èxit de participació, i la bona acollida, per part de tots els participants, fan que no es dubti 
de continuar amb aquesta activitat en els propers anys, i fins i tot és pensa en la possibilitat de 
fer nous recorreguts històrics, amb el mateix format, dins de la nostra ciutat.  

 

GESTIÓ DE SALA 

Entre totes les cessions de sala que s’han fet durant l’any volem destacar els convenis que 
segueixen vigents amb : 

● Teatre per a tota la família 

● Eina d’escola 

● La Maquineta 

● Recursos educatius 

5. VALORACIÓ GLOBAL DE L’ENTITAT 

Continuant amb l’esperit de la nostra entitat, tots els seus components seguim lluitant per dur 
a terme tots aquells projectes que tenim en ment. Amb la participació desinteressada de 
moltes persones es l’única manera en que aquests projectes es poden portar endavant. Així es 
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com volem augmentar el capital humà per poder continuar participant en totes els activitats 
esportives i culturals, que oferim a la nostra entitat, al barri i a la ciutat.  

L'entitat s'esforça, cada dia més, en oferir obres de qualitat, treballant-les a fons i amb molta 
dedicació. Volem destacar, que el gran nombre de membres del nostre Quadre Escènic, ens 
permet dur a terme obres teatrals que barregen a gent de totes les edats, perseguint sempre 
l’aprenentatge mutu. Volem, en aquest sentit destacar novament la incorporació dels membre 
mes grans de la escola de teatre Capsa de Somnis, dins dels projectes del Quadre escènic, així 
com el projecte de creació de un grup de joves, que, en finalitzar la seva estada dins de Caps 
de Somnis, portin a terme un projecte sencer de creació de un espectacle teatral.  

Pel que fa a col·lectiu Verba, tot i ser conscients que el gènere que s'ofereix, en moltes 
ocasions,no és a l'abast del gran públic, cada any experimenta un augment de seguidors i 
espectadors.  Així mateix la participació global en l’edició del Certamen Poètic Andreu Trias 
segueix sent un èxit i un punt de referència per a la literatura poètica catalana.  

Finalment, el nostre projecte de escola de teatre Capsa de somnis, continua creixent. Enguany 
s’han pogut organitzar 6 grups diferenciats per edat, a més del projecte de un grup de joves. 
Les activitats es renoven cada any i com a entitat estem especialment orgullosos de aquesta 
activitat dirigida als infants del barri. 

6.PROJECTE D’ACTIVITATS 

Durant l’any 2019 el nombre de projectes es important, alguns com a continuació de les 
produccions que no s’ han pogut finalitzar l’any 2018. I d’altres com a noves produccions, 
que neixen amb l’empenta de la joventut i les ganes de reprendre algunes activitats que havien 
quedat guardades durant anys.  

En el moment de tancar aquesta memòria els projectes que ja estan iniciats i esperem es 
puguin portar a terme durant l’any son:   

 

� TEATRE PER A TOTA LA FAMÍLIA: 

Continuarem treballant per acostar el teatre als més petits, amb la programació periòdica 
de espectacles infantils. 

 

� COL·LECTIU VERBA:  

Els projectes del nostre grup per aquest any, son els següents:  

● Joan Brossa, Centenari del seu naixement. 

● Lectura dramatitzada els contes de Pere Calders, 25 anys de la seva mort.	

● Com cada any també farem les col·laboracions en la Flama del Canigó, Nadal i els 
Poetes i Nadal al carrer.	
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� CAPSA DE SOMNIS: 

Com a objectiu per el 2019 volem consolidar el grup de mes grans, que haurien de passar a 
formar part del Quadre Escènic de l’entitat.  

Al igual que l’any anterior aquest grup esta preparat un espectacle que esperem pugui ser 
representat dins de la Mostra de Teatre Amateur de la cituat.   

Alguns ex-alumnes de  Capsa, han començat a integrar-se en diferents projectes del Quadre 
Escènic, donant d’aquesta manera continuïtat a la formació dins de la nostra escola de teatre 
amb els projectes del Quadre Escènic. En aquesta mateixa línea també s’ha creat el grup de 
joves entre 16-18 anys, En aquest grup es pretén que els joves aprenguin a crear un espectacle 
teatral des de el començament, treballant aspectes mes enllà de la interpretació.   

 

 

 

 

� QUETCC:   

El quadre escènic de l’Entitat, te com a projectes en marxa en aquest moment els segúents 
espectacles:  

 “Madame de Sade” ( Estrena prevista pel maig) 

“Un Deu salvatge”  (Estrena prevista per l’octubre) 

“Mamma Mia” (Espectacle musical, Ambiciós, i que donat el volum de  participants que 
requerirà compta amb la col.laboració de grups com “Els 4 Arreplegats” i membres de  
L’Ateneu de Cultura Popular) 

“Assassinat a l’ Orient Express” ( Projecte del grup de Joves) 

“La Caça del Petó” ( Espectacle infantil) 

Com cada any a partir del setembre s’iniciaran el assaigs dels espectacles de nadal:  

L’espectacle musical de Nadal “Cop de Bastó” 

“Els Pastorets”. 

I estarem atents a totes aquelles propostes que puguin anar sortint durant l’any.  
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 A nivell intern, la Junta directiva es compromet a continuar treballant 
tant per la millora de les instal·lacions com pel bon funcionament en 
general de l’entitat.	

	


