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11 ENA EDICIÓ DEL CICLE DE TEATRE SOCIAL

Alicia Martel
Divendres, 27 de febrer a les 19.30h.

Aquesta obra és el resultat d’un taller 
de desdramatització per a afectades 
de càncer, malalties cròniques, o 
amb diversitat funcional. El projecte 
Descabelladas és una experiència 
innovadora en el treball artístic-so-
cial per la seva finalitat terapèutica 

amb excel·lents resultats respecte a 
la motivació aconseguida en tot el 
procés. El principal aspecte innova-
dor és el creixement personal de les 
dones, en assumir la responsabilitat 
de les seves vides, i la millora de les 
seves relacions familiars i socials.

11 ENA EDICIÓ DEL CICLE DE TEATRE SOCIAL

NLT Nosotros Laboratorio de Teatro
Divendres, 20 de febrer a les 19.30h.
Espectacle per a adults

La ficció del relat fantàstic de Lewis 
Carrol, Alícia al País de les Merave-
lles, serveix de metàfora per a iden-
tificar la curiositat d’Alícia amb la 
necessitat de llibertat d’informació 
als mitjans. En els temps actuals, els 
pares d’Alícia, Anabel Carrol i Arnau 
Lewis, són un matrimoni de periodis-
tes propietaris d’una emissora de rà-
dio online dels afores de Barcelona. 
Durant la celebració de l’aniversari 
d’Alícia es produirà una trobada en-
tre el real i el fantàstic, en el que està 
implicat la censura sobre la història 
d’Edward Snowden (ex-analista de 
l’Agèngia de Seguretat Nacional dels 
Estats Units, refugiat a l’ambaixada 
d’Equador de Rússia), la Reina Ver-
mella i el Conill blanc.

Iniciem una nova temporada d’ aquest cicle i enguany celebrem la onzena edició.
Durant aquests 11 anys hem reflexionat sobre moltes realitats socials que ens
envolten, algunes de manera evident i d’ altres més subtils. Totes elles les hem
fet emergir a través de l’ eina de participació i debat que és el teatre social amb
un enfoc lúdic i creatiu.
Aquesta nova edició comptarà amb 3 sessions de diferents companyies amb les 
que abordarem diferents temes socials.

Us animem a descobrir el poder transformador del Teatre Social!

ALICIA QUIERE SABER DE QUÉ SE TRATA

TOCA DE PEUS A TERRA 

Impactat
Divendres, 27 de març a les 19.30h.

Teatre fòrum sobre les claus de la 
violència de gènere en les relacions 
dels joves. L’Andrea i el Toni es co-
neixen del barri de tota la vida i han 
començat una relació més enllà de 
l’amistat, però, és aquesta una relació 
d’amor? L’Andrea i el Toni ens mos-
traran la seva relació per tal de poder 
compartir amb nosaltres els passos 
que segueixen pel camí que va des de 
el feliç enamorament fins a la violència 
més visible. 

Espectacle interactiu i participatiu on 

DESCABELLADAS 

el públic deixa de ser un simple espec-
tador per passar a substituir als actors 
i actrius i ajudar així als/les protago-
nistes a trobar noves formes d’actuar 
davant les situacions que planteja la 
peça. Ens convida a posar-nos en el 
seu lloc i així poder assajar la realitat 
que potser un dia ens tocarà viure.


