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La Companyia de Teatre
“Els bruts de Vallneta”

FVO

estrena

l’obra

Aquest dissabte 14 de novembre, a les 18,00 h, a la sala Auditori
del Centre Cultural de La Roca del Vallès
La Companyia de Teatre FVO estrena aquest
dissabte 14 de novembre, a les 18h a la sal Auditori del Centre Cultural de La
Roca del Vallès, l’adaptació teatral de l’obra “Els bruts de Vallneta” de Lluís
Coquard, una obra especialment ambiciosa, rica en personatges i textos
divertits, que narra la història de Vallneta i els seus bruts habitants i de com
plegats van retrobar la netedat, s’emmarca dins de programa d’actes
commemoratius proposats per la Comissió Social organitzadora dels actes de
celebració dels 50 anys de l’FVO.
La Roca del Vallès, 09 de novembre de 2015.

La Companyia de Teatre FVO, formada per persones amb discapacitat
intel·lectual ateses als diferents serveis de la Fundació i acompanyades per
professionals de l’entitat i un equip de voluntaris, es va fundar a l’any 2002,
inicialment com a activitat terapèutica per les persones ateses a l’àrea d’atenció
diürna. Des de l’any 2006 s’incorporen com a actors i actrius persones ateses a
l’àrea d’acolliment residencial de la Fundació i s’obra a la col·laboració de
persones voluntàries de l’entorn social proper. L’obra que s’estrena enguany és
una peça teatral molt especial ja que la Fundació Privada Vallès Oriental
celebra 50 anys del seu naixement històric quan al 1965 un grup de pares i
mares de persones amb discapacitat intel·lectual, preocupats per la qualitat de
vida i el futur dels seus fills i filles amb discapacitat intel·lectual, van decidir
constituir a Granollers a l'Associació Patronat Comarcal de Pares de persones
amb Disminució Psíquica, amb la finalitat de fomentar l'assistència, recuperació
i ensenyament dels seus fills i filles, i que avui en dia és la Fundació.
Com a resum de l’obra, res millor que recollir les paraules del pròleg que ens
ambienten en el què serà una de les aventures més divertides protagonitzada
per la Companyia de Teatre FVO:
“Hola, bons amics! Us deuen haver contat històries i més històries de rics i de
pobres, de bons i de dolents, de valents i de covards, d’herois i de traïdors, de
bonics i de lletjos... però la història de com un país net es pot convertir, per
deixadesa, en un país brut, crec que no. Hi pujaria de peus! I és una història
que heu de conèixer... Pel bé de les nostres ciutats dels nostres pobles, perquè
els ciutadans tinguin cura de no embrutar carrers i places... És la història de
Vallneta i dels seus bruts habitants, i de com tots legats vàrem retrobar la
netedat. Que jo també en cós, de Vallneta, i us puc ben assegurar que, si ara
tots fem força goig, anys enrere, no!
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Heu de saber que la nostra vila era un munt d’escombraries i deixalles... i...
però valdrà més que ho vegeu per vosaltres mateixos.
Reculem en el temps i traslladem-nos, en un obrir i tancar d’ulls, al país brut de
Vallneta”.

Convocatòria:

Estrena “Els bruts de Vallneta” de la Companyia de Teatre
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Dia:
Hora:
Lloc:

14 de novembre de 2015
18,00h
Sala Auditori del Centre Cultural de La Roca del Vallès
c. Lope de Vega, 10

Per més informació:

Sònia Garcia
Cap de Gabinet
Direcció General FVO

fundacio@fvo.cat -

93 860 02 45

