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L’obra teatral El lladre del xec va tancar dijous el curs 2016-2017
del programa de salut emocional Arc de Sant Martí

Dilluns 12 de juny de 2017

Un acte celebrat a l’Ateneu va tancar el dijous 8 de juny les activitats de la 18a
temporada del programa de salut emocional Arc de Sant Martí, que contempla una
proposta integral d’acció envers les persones amb problemes de salut emocional.

La representació de l’obra teatral titulada El lladre del xec, un muntatge ple
d’embolics a partir de la pèrdua d’un xec adreçat a una escriptora, va ser l’activitat
principal de la cloenda d’aquest programa municipal. L’obra, dirigida per Marina
Hernández, la van interpretar una dotzena d’usuaris de l’Arc de Sant Martí, amb la
col·laboració de la voluntària Maria Marin i de Montse Garcia, membre de
Psicovallès.

A més d’aquesta representació, que va tenir lloc a la Sala de Petit Format de
l’Ateneu, el vestíbul de l’equipament va acollir una exposició sobre les produccions
agrícoles i els treballs de manualitats dels diferents tallers que s’han dut a terme
durant el curs de l’Arc de Sant Martí.

L’activitat, que es va dur a terme amb el suport de l’Ajuntament i de l’entitat Suport
Castellar, va comptar amb prop d’un centenar d’assistents i es va cloure amb el
lliurament de diplomes als participants dels tallers d’aquest curs, a càrrec de
l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez.
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