
 

"No et vesteixis per sopar" omple 

en les dues funcions als Carlins 

La representació tenia 

l'objectiu de recaptar 

fons per ajudar 

l'expresident de Dintre 

el Bosc, que té una 

greu malaltia 
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Emotiu. Aquest adjectiu podria ser el resum dels dos dies de teatre a Els Carlins en suport a l'expresident 

de la colla sardanista manresana Dintre el Bosc, Francesc Bonvehí, afectat d'esclerosi lateral amiotròfica. 

Més de 700 persones van assistir a la representació de l'obra teatral No et vesteixis per sopar, que tenia 

com a finalitat ajudar econòmicament el manresà a transformar el seu habitatge ja que la malaltia l'ha 

impossibilitat en una cadira de rodes. Entre totes dues funcions es van recollir més de 4.000 euros. 

Dissabte a la nit, Francesc Bonvehí, al fons de la platea del teatre dels Carlins assegut a la cadira que li fa 

de cames, rebia l'escalf de la gent que s'havia apuntat a veure l'obra teatral No et vesteixis per sopar, amb 

un somriure d'agraïment, astorat encara, per la capacitat de convocatòria que va portar els organitzadors a 

programar una segona sessió amb totes les entrades venudes. En la representació de l'embolic de faldilles 

que és la peça teatral de Marc Camoletti, interpretada pel grup de teatre Paranys de Sant de Vilatorrada, 

va intervenir la dona de Bonvehí, Dolors Garzón, que en forma part. La productora que té els drets de l'obra, 

Pinkerton, en conèixer el cas els els va cedir de manera gratuïta. 

També hi ha en marxa des de fa setmanes una campanya ciutadana de recollida de taps d'ampolla de 

plàstic amb una trentena llarga de punts a la comarca on dipositar-los amb la venda dels quals es vol 

reforçar l'ajuda econòmica. 

 


