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El grup escènic de la FUPAR estrena nou espectacle al 

Centre Cultural Terrassa 
 
 
El nou muntatge teatral A les fosques s’estrena a l’equipament terrassenc 
el diumenge 15 de desembre, amb la voluntat de promocionar la inclusió 
social i el reconeixement de les persones amb discapacitat intel·lectual.  
 
El grup escènic de la FUPAR (Fundació President Amat Roumens), 
Protagonistes Nosaltres, estrena un nou espectacle de teatre sota el títol A les 
fosques. Es tracta d’una història entretinguda i divertida sobre la vida 
quotidiana d’un grup de veïns i veïnes que, en poc més d’una hora, farà viure  
moments divertits i emocionants als espectadors. 
 
Ja fa 39 anys que es va crear el grup escènic de la FUPAR amb l’objectiu de 
posar de relleu les habilitats i capacitats en el camp de les arts escèniques de 
les persones amb discapacitat intel·lectual. Cada espectacle aporta nous reptes 
en diferents disciplines (música, ball, text, mim i coreografia, entre d’altres) i es 
caracteritza perquè tot el grup de persones participants aporta el seu 
compromís i esforç per donar continuïtat al projecte. 
 
Al llarg de la seva trajectòria, el grup ha actuat més de 300 vegades per teatre 
d’arreu de Catalunya, Madrid, Andalusia, València i França. 
 
FUPAR 
 
La Fundació President Amat Roumens (FUPAR), dirigida per Josep Ribera i 
Segura, té com a missió principal proporcionar activitat laboral, formació 
professional, cultural i d'atenció diürna a persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual, i amb minusvalideses físiques o sensorials, amb l’objectiu 
d’aconseguir, si s'escau, la seva inserció als medis normals de producció, així 
com la seva realització personal per millorar-ne la qualitat de vida. 
 
La Fundació, entitat privada sense afany de lucre, va ser constituïda l’any 1985 
com a entitat continuadora de l’activitat dels Tallers Protegits Amat Roumens, 
creats l’any 1971 per l’obra social de Caixa Terrassa. Aquests Tallers responien 
a una proposta efectuada per un grup de pares que cercaven donar continuïtat 
al procés de formació i d’integració social dels seus fills amb discapacitat, una 
vegada finalitzada l’etapa d’educació especial.  
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El projecte es va iniciar a partir d’un plantejament nou al nostre país, basat en 
l’ocupació laboral com a forma d’integració, i va significar en aquell moment 
una experiència innovadora a l’Estat espanyol.  
 
El centre ofereix atenció a 320 persones amb discapacitat intel·lectual. Cada 
persona, d'acord amb les seves capacitats i autonomia, rep el suport més 
adequat. El personal de gestió i suport està integrat per més de 80 
professionals i un nombrós equip de voluntariat. 
 
A Fupar s'ofereix una atenció personalitzada i de qualitat, i l' LGAI 
Technological Center (Applus) ha acreditat que el sistema de gestió de la 
qualitat implantat és conforme a la norma ISO 9001:2008, tant per les activitats 
empresarials com per la prestació de serveis assistencials 
  
 
Les dades 
 
Teatre: A les fosques 
Companyia: Protagonistes Nosaltres - FUPAR  
Dia i hora: diumenge 15 de desembre a les 12h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Preu: 3 € 
Més informació i venda localitats: www.vendaentrades.cat 
Telèfon: 902 180 677 
 

http://www.vendaentrades.cat/

