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Horari 
De dilluns a divendres de 9 a 21 h. 

Dissabtes de 16 a 21 h.



14ENA EDICIÓ DEL CICLE DE TEATRE SOCIAL

Divendres 20 d’abril, a les 19h
NLT (Nosotros Laboratorio de Teatro)
Text i direcció: Alfredo Álvarez
Intèrprets : Edgar Cepeda, Amor Montané i 
Alfredo Álvarez
Tècnic: David Jiménez
Debat moderat per: Edgar Cepeda
Amb la col·laboració d’Enric Cosp

L’espectacle exposa -a través de testimo-
nis reals filmats, escenes en viu, poemes i 
relats diversos- la relació actual entre vida 
biològica -éssers vius- i vida mecànica –ro-
bots que beneficiïn la humanitat-.

14ENA EDICIÓ DEL CICLE DE TEATRE SOCIAL

Divendres 23 de març, a les 18.30h
ImpactaT intervencions teatreals

XXL és una peça tragi-còmica que ens mos-
tra les situacions que viu la Cristina, una noia 
jove sense problemes amb la seva constitu-
ció física que haurà de trobar solució a com 
es pot enfrontar a la família de la seva parella 
i a la societat en general, els quals li recor-
den en tot moment que no segueix el cànon 
establert.

Espectacle interactiu i participatiu en què les 
persones del públic deixen de ser uns sim-
ples espectadors i passen a substituir els 
actors i les actrius, tot assajant la realitat que 
potser un dia els tocarà viure. A més, ajuden 
els protagonistes de l’obra a trobar noves 
maneres d’actuar davant de la situació que 
planteja la peça teatral.

Quan es parla de teatre social no tothom entén el mateix ni està d’acord en la definició, 
però tenen en comú la recerca de la transformació social a través de processos creatius. 
En aquesta XIV edició hem procurat reflectir la diversitat de modalitats que engloben el 
teatre social a través de les diferents tècniques teatrals per a la visibilitat, reflexió i resolu-
ció de conflictes socials.
Entrada lliure

XXL VIDA BIOLÓGICA / VIDA MECÁNICA

CONSTRUÏM EN DIVERSITAT

¿POR QUÉ NO?

Dissabte 5 de maig, a les 18.30h
Actuació de l´Aula de Teatre Fòrum Intercultural

L’Aula de Teatre Fòrum Intercultural és un projecte impulsat per Casa Àsia i la Direcció 
d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona, dinamitzat per La Xixa Teatre. 
Reuneix unes 30 persones de 14 nacionalitats diferents que han compartit una experiència 
creativa intercultural basada en els principis i la metodologia del Teatre Fòrum. El projecte, 
destacat per la Comissió Europea com a bona pràctica d’integració, té com a objectiu fer 
visible la diversitat a la ciutat i promoure el diàleg intercultural a través de la participació de 
joves procedents de diferents països d’Àsia, així com d’altres orígens culturals.

Divendres 8 de juny, a les 18.30h
Grup Fricandó

Peça de teatre-fòrum que presenta el grup Fricandó per tal de reflexionar a l´ entorn de la 
sexualitat en les persones grans. A través de diferents situacions i d’una manera fresca, 
aquest grup pretén ajudar a trencar alguns esquemes ben arrelats.


