27 de març, Dia Mundial del Teatre

El Bus Turístic acosta la Barcelona
teatral a ciutadans i visitants
• Turisme de Barcelona i l’Associació d’Actors i Directors Professionals de
Catalunya signen un acord per a celebrar el Dia Mundial del Teatre
• Avui, Dia Mundial del Teatre, el Bus Turístic fa un nou recorregut, obert a
tots els ciutadans, pels indrets més emblemàtics de l’escena barcelonina
amb l’objectiu d’apropar la història teatral de Barcelona

El director general de Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes, amb el president de
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas.

Barcelona, 27 de març de 2017.- Turisme de Barcelona i l’Associació d’Actors i
Directors Professionals de Catalunya (AADPC) han organitzat avui, amb motiu del
Dia Mundial del Teatre, la “Ruta guiada amb el Bus Turístic per la Barcelona teatral”.
Després de l’èxit de la primera edició d’aquesta iniciativa que va tenir lloc fa un any,

ambdues entitats han decidit renovar el seu acord de col·laboració per celebrar-la de nou
enguany.
El recorregut de la ruta explica la història dels principals teatres de la ciutat a partir del
guió de Carme Tierz i Xavier Muniesa, autors del llibre Barcelona, ciutat de teatres.
Una història explicada de manera distesa i divertida per l’actor i soci de l’AADPC David
Anguera al llarg d’un trajecte d’una hora de durada. Durant tot el dia, sis Bus Turístic
sortiran a fer aquesta ruta, que està oberta al públic i que es calcula que gaudiran unes 450
persones.
“Agraïm el suport de Turisme de Barcelona per donar visibilitat a aquesta efemèride i
també per apropar la història teatral de Barcelona a la ciutadania”, ha declarat el president
de l’AADOC, Àlex Casanovas, qui va signar el conveni de col·laboració juntament amb
el director general de Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes.
El primer Bus Turístic ha sortit a les 11 del matí per celebrar oficialment el Dia Mundial
del Teatre. Posteriorment, sortiran cinc Bus Turístic més, per al públic en general, que
aproparan d’una manera diferent la cultura i el teatre a aquelles persones que vulguin
acompanyar l’AADPC en aquesta jornada especial.
A més a més, aquest migdia té lloc al Teatre Tívoli la lectura del Manifest Internacional,
per part de l’actor Enric Majó, i la lectura del Manifest de l’AADPC, que anirà a càrrec
de l’actriu Pepa López.
Les paraules de Josep Maria Pou al pròleg del llibre Barcelona, ciutat de teatres
resumeixen el seu esperit: “Barcelona ha estat ciutat de molts teatres, molts d’ells ja
desapareguts. Farem un recorregut, al llarg de més de quatre segles, per diferents espais
de Barcelona on s’ha fet i es fa teatre".
El punt de partida i arribada de la ruta per la Barcelona teatral és davant del Hard Rock
Cafè de Plaça Catalunya, en diferents horaris de matí i tarda. Les places, que es poden
reservar prèviament, s’assignaran per estricte ordre d’inscripció. El Barcelona Bus
Turístic està gestionat per Turisme de Barcelona i Transports Metropolitans de
Barcelona, i és el tour original i oficial de la ciutat des de 1987.
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