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de concretar somnis, adquirir coneixements, 
ser solidari i guanyar en qualitat de vida.
El debat posterior amb el públic tractarà de 
respondre a les dificultats reals per seguir en 
“activitat”

Dissabte 29 d’abril a les 19 h

NLT Nosotros Laboratorio de Teatro
Direcció: Alfredo Álvarez
Actors: Anna Heras, David Jiménez i Alfredo 
Álvarez
Idioma: castellà
Durada sessió: 90 minuts

L’espectacle desenvolupa un discurs amb 
testimonis reals, documents i accions direc-
tes, en el qual l’edat- a partir dels 65 anys- no 
és un impediment per fer coses de tot tipus, 
algunes mai intentades, que brinden un sentit 
molt positiu de l’existència. O sigui que en re-
alitat la tercera edat pot ser la primera darrere 
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Dijous 9 de març a les 18,30 h

ImpactaT intervencions teatreals
Intervenen: Anna Caubet, Silvia De Toro
Idioma: català i castellà
Durada sessió: 90 minuts

Avui dia, encara moltes dones continuen pa-
tint discriminació de gènere tant a la feina 
com a casa.
A jornada completa ens mostra situacions 
de la vida quotidiana d’una família on la 
mare treballa tant a dins com a fora de casa. 
El pare treballa a fora i ja en té prou. El dia 
que fa el sopar millor no veure com queda la 
cuina... Ells fills adolescents seuen tranquil·
lament sobre la pila de roba que porta tres 
dies sense plegar mentre miren la seva sèrie 
preferida a la tele.
La construcció de la nova masculinitat, en-

cara està en procés i comporta molts con-
flictes interns, tant per als homes com per a 
les dones, que també desitgen aquest canvi.
És un espectacle interactiu i participatiu en 
què les persones del públic deixen de ser 
uns simples espectadors i passen a substi-
tuir els actors i les actrius. Assajant la reali-
tat que potser un dia els tocarà viure, ajuden 
els protagonistes de l’obra a trobar noves 
maneres d’actuar davant de la situació que 
planteja la peça teatral.

Iniciem una nova temporada d’aquest cicle i enguany celebrem la tretzena edició.
Durant aquest 13 anys hem reflexionat sobre moltes realitats socials que en 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 4 sessions de diferents companyies amb les que aborda-
rem diferents temes socials.
Us animem a descobrir el poder transformador del Teatre Social!
Entrada lliure

A JORNADA COMPLETA

MAI ÉS TARD 
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L’ESGUARD CON-VIVÈNCIA (S) INTERCULTURALS

Divendres 5 maig a les 19 h

Teatro de Pacotilla & Els Sis Sentits
Fundació els tres Turons
Destinada a un públic major de 13 anys.
Actors: Mlina Brozille, Silvia Cuevas, Joaquín 
Díez, Manuel Écija, Milagros Elvira, Sabina 
González, Mónica Gustems, Arnau Jové, 
Màrius Latorre, Carlos Martinez, Oscar Mi-
guel, Álvaro Modolell, Raúl Moreno, Cristobal 
Pérez, Pau Sanchiz.
Direcció: Alexandra Lara, Marisa Rosa i Max 
Villanueva i Andrea Costa
Idioma: Català i castellà
Durada: 60 minuts

Els personatges es trobaran amb situaci-
ons absurdes, jugaran amb els objectes 
com a projecció de la seva identitat, seran 
empesos a preguntar-se qui són i qui és 
l’altre que els mira, retornant-se un esguard 
esbiaixat o potser no tant. No trobaran una 
sola resposta.

S’enfrontaran a alguns dels jos interns 
possibles, reals i ficticis, que els permetrà 
sortir d’ells mateixos, somiar, viure altres 
mons i identitats; viatjant del jo vers l’altre, 
trobant-se en allò que desconeix, reconei-
xent-se en allò que comparteix, acceptant 
les diferències com un valor suggeridor 
que, oferirà a l’espectador ressonàncies di-
verses i la invitació a practicar l’aventura de 
ser un altre.

Dissabte 6 de maig a les 18 h

Con-vivència (s) interculturals. Representa-
ció del Aula de Teatre Fòrum intercultural de 
Casa Àsia.
Organitzadors: Casa Àsia, Direcció de Drets 
Civils i Immigració de l’Ajuntament de Barce-
lona i La Xixa Teatre
Idioma: català i castellà
Durada sessió: 90 minuts

Con-vivència (s) interculturals. És el re-
sultat d’un procés creatiu intercultural ba-
sat en la metodologia del Teatre del Oprimit 
d’Augusto Boal i que ens porta a reflexionar 
conjuntament sobre la convivència intercul-
tural a la nostra ciutat.
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