
VENIU A FER TEATRE! 

     VENIU A VEURE TEATRE! 

      VENIU A LA MOSTRA! 

 

 
 

La Federació i la Coordinadora de les Terres de l’Ebre organitzen la XIX 

Mostra de Grups Infantils Amateurs de Teatre de Catalunya, adreçada a 

nenes i nens amb ganes de fer i veure teatre. 

 

Actuarem, jugarem i ens divertirem durant tot el dia! 



                                                 
XIX MOSTRA DE GRUPS INFANTILS 

AMATEURS DE TEATRE DE CATALUNYA 

 
Benvolguts companys i companyes, 
 
Donada la bona acollida i resultats de les anteriors Mostres de Grups Infantils Amateurs de Teatre de 
Catalunya i, com que creiem que és una bona manera de fomentar el teatre i el moviment federatiu entre 
els infants dels nostres grups de teatre, enguany ens decidim a organitzar la XIX Mostra de Grups Infantils 
Amateurs de Teatre de Catalunya el dia 3 de Juny de 2023 a Alcanar, a l’Auditori José Antonio Valls 
(Avinguda Catalunya, 76). 
 
Tots els actes seran gratuïts. Els nens que actuïn, el director i dos tècnics tindran pagat el dinar el dia de la 
Mostra. Els preus, per als acompanyants adults serà de 15 euros. El preu per als acompanyants infants serà 
de 10 euros.  
Els que estigueu interessats en actuar en aquesta Mostra, heu d’omplir la butlleta d’inscripció que trobareu 
clicant AQUÍ abans del dia 5 de Maig. Tot el que pugueu avançar en omplir la inscripció ens ajudarà a 
programar amb suficient temps. La pregunta sobre el dinar és per tenir una orientació, abans del dia 5 de 
Maig s’haurà de confirmar el número definitiu de comensals a mostrainfantil@teatreamateur.cat i fer 
l’ingrés al número de compte de  La Caixa ES25 2100 0747 2602 0020 3841, posant el nom del vostre grup 
com a remitent i DINAR MOSTRA INFANTIL 2023 al concepte. 
 
El nombre de grups participants és limitat. Es tindrà en compte l’ordre d’arribada de les inscripcions. Per 
participar s'ha de tenir disponibilitat d’horari per actuar durant tot el dia. La durada màxima recomanada 
de l’espectacle és de 30 minuts i es disposarà de 15 minuts per muntar i desmuntar. 

 
Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb: 
 

- Carla Canet  (comissió de joves de la Federació): joves@teatreamateur.cat Mòbil 655756753 
- Marga Jornet (delegada de la coordinadora de Terres de l’Ebre). terresebre@teatreamateur.cat 

Mòbil 607598842 
 
Us podeu dirigir també als organitzadors utilitzant el correu mostrainfantil@teatreamateur.cat 
 
Us volem demanar que tots els qui participeu, assistiu a la totalitat de la trobada. No només hem 
representar; també hem de veure el que fan els altres grups. L’objectiu principal  és que els participants es 
coneguin entre ells, facin teatre i vegin teatre; i, com no, que gaudeixin d’un dia d’amistat i de compartir 
aquesta afició que ens uneix a tots. 
 
Ens agradaria molt comptar amb la vostra presència com a entitat que treballa pel futur dels grups 
amateurs de teatre. 
 
Us hi esperem, segurs de que, entre tots, passarem una bona jornada d’amistat i teatre! 
 
Rebeu la nostra cordial salutació. 
 
                                                                                                                                                                         
Carla Canet        Marga Jornet 
Comissió de joves       Coordinadora Terres de l’Ebre 
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