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LaBisbal

La colecció
Kubala va a
l’Olímpic
La col·lecció que el veí de
la Bisbal del Penedès, Dani
Crespo, té sobre el legen-
dari jugador del Barça Ku-
bala es podrà veure al Mu-
seu Olímpic de Barcelona
el proper 5 de maig. Aquest
dia es passa la pel·lícula
Los ases buscan la paz, on
va participar el jugador.

La mostra està formada
per samarretes, passaports,
cartes i diferents objectes
personals de Kubala que Cres-
po ha reunit durant els da-
rrers anys. La col·lecció la
guarda al seu domicili, tot i que
el FC Barcelona s’hauria mos-
trat interessat en poder-la
exposar de forma permanent
al museu del Barça. És la
col·lecció de peces més com-
pleta sobre el jugador.

◗ Dani Crespo, al costat d’una
de les samarretes de Kubala.

PER JOSÉ M. BASELGA

Tot és a punt per a l’inici de la 33a
edició del Festival de Teatre In-
fantil i Juvenil del Baix Penedès,
que arrencarà el proper dimarts,
3 de maig, al Teatre Municipal
Àngel Guimerà del Vendrell, a
les 10 del matí.

Aquest festival, patrocinat
per la Diputació de Tarragona,
és gestionat per una comissió
formada pels membres del Cen-
tre de Recursos Pedagògics del
Baix Penedès, professionals del
món de l’ensenyament i persones
interessades en el fet teatral i
que creuen en els valors del tea-
tre i en la riquesa que pot apor-
tar a l’educació.

La mostra aplegarà 24 obres
de teatre corresponents a 20
centres educatius del Baix Pe-
nedès. Hi participaran 700 in-
fants i joves –des de pàrvuls 3
anys fins a primer curs de batxi-
llerat–. Entre els dies 3 i 12 de
maig arribaran al Vendrell, i pas-
saran per l’escenari del Teatre
Municipal Àngel Guimerà, nois
i noies de tota la comarca posant
en escena les obres que han pre-
parat juntament amb el seu pro-
fessorat.

Les representacions van di-
rigides, bàsicament, a la població
escolar, tot i que són obertes a

tothom, sempre que hi hagi dis-
ponibilitat de butaques. L’entra-
da és gratuïta i cada dia s’inicien
lesrepresentacionsales10delma-
tí. Cal destacar que en molts ca-
sos els pares i les mares també
són al darrere d’aquests mun-
tatges.

Arribada ja aquesta 33a edi-
ció, es constata que l’esdeveni-

ment és molt important i demos-
tra l’arrelament del fet teatral
entre la població escolar del Baix
Penedès i el reconeixement que
en fa la comunitat educativa de
la nostra comarca.

De totes les mostres de tea-
tre infantil i juvenil que se cele-
bren a la demarcació de Tarra-
gona, la del Baix Penedès és la

que compta amb més història.
Un cop tancada la inscripció per
poder-hi assistir com a especta-
dors i espectadores, hi ha assegu-
rada una nombrosa afluència
tant de companys i companyes
dels diferents centres escolars
que hi actuen com de d’altres
centres que els volen donar su-
port.

700 escolars són els artistes del Festival
de Teatre Infantil del Baix Penedès
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◗ Una de les representacions d’edicions passades del certamen de teatre. FOTO: DT


