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Horari 
De dilluns a divendres de 9 a 21 h. 
Dissabtes de 9 a 14 h.

Grup de Teatre Social del Matas i Ramis
Teatre-fòrum - Divendres, 7 de juny, a les 19.00 h

Mostra del grup de teatre social intergeneracional del Matas i 
Ramis. Com a resultat d’un taller experimental fet al Centre Cí-
vic durant el cicle de Teatre Social, hi haurà una mostra-assaig 
obert que ens introduirà en les tècniques teatrals pròpies del 
teatre-fòrum del teatre de l’oprimit. 

El taller haurà estat dinamitzat per la companyia ImpactaT, 
una de les companyies amb més experiència a Catalunya en 
aquest sector.

Entrada lliure

CLOENDA - ASSAIG OBERT



XVè CICLE DE TEATRE SOCIAL

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 XVa edició hem posat l’accent en el teatre-fòrum, 
una tècnica teatral creada per Augusto Boal als anys 60 en la que 
el públic pot intervenir en l’obra, donar solucions alternatives al 
conflicte plantejat i intercanviar papers amb els actors.

La gran novetat del cicle d’enguany és la creació d’un grup de 
Teatre Social al Centre Cívic, que amb el treballat al llarg d’un 
taller de 5 sessions faran una mostra oberta com a cloenda del 
cicle.

Entrada lliure 

Companyia Teatre de Pacotilla
Divendres, 10 de maig, a les 19.00 h

Jugant amb els records nascuts de ben endins, els personatges 
narren en clau diversa un moment o moments reals llavors, i trans-
formats avui pel pas del temps i la memòria que, en el seu trajecte 
aporta una aresta més a l’ésser que van anar construint i que és 
preludi de l’ésser que son avui. L’evolució contínua i la plasmació 
en escena del(s) moments esmentats esdevindran demà una nova 
capa sobre les ja existents, tot incrementant la consciència de si 
mateixos i del que intentaran ser.

Actors/actrius: Màrius Latorre, Carlos Martinez, Raúl Moreno, Da-
vid Domí
nguez, Arnau Jove, Umia Ubilla, Eduard Blanco, Mercedes Espa-
llargas, Samara Paulino, Melina Brozille.
Direcció: Alexandra Lara, Max Villanueva
Entrada lliure

Teatre-Fòrum La Xixa Teatre
Teatre-fòrum - Grup de Teatre Comunitari “Punto y Seguido” de 
Zona Nord (Ciutat Meridiana), Barcelona.
Dissabte, 11 de maig, a les 18.30h

Una família i el ritual del menjar el cap de setmana. Els conflictes 
quotidians que giren a l´entorn de l’educació dels infants, els sis-
temes de poder i la complexitat de les relacions en general. Com 
ens enfrontem a això?
Entrada lliure

Grup de teatre Fricandó
Teatre-fòrum - Divendres, 24 de maig, a les 19.00 h

Una peça de teatre-fòrum sobre el que s’espera de nosaltres 
per ser dones, mares, àvies, amigues, homes, amants o veïns. 
Sobre com s’articulen els mecanismes de control social, que 
lluny d’animar-nos a créixer com a persones, ens encasellen, 
etiqueten i es redueixen a un estereotip. Opressions que vivim 
per ser – o voler ser- persones úniques i diferents a allò normal; 
i que en ocasions hem interioritzat – i normalitzat- fins a arribar 
a convertir-nos en les nostres pitjors enemigues. Un panorama 
que afecta totes les persones de diferents maneres i en dife-
rents moments de les nostres vides i, per descomptat també 
quan som persones grans.
Grup Fricandó, teatre-fòrum
Direcció: Noé G. Montuenga
Intèrprets: Consuelo Rodríguez, Julia Rodríguez, Trini Ontive-
ros, Marisa Clotet, Ventura Lázaro, Carmen Montalbán, Denise 
Lansberg, Marisa Vigo, Loli Márquez, Ma Carmen Micás.
Entrada lliure

Col·lectiu Catàrsia
Teatre-fòrum. Divendres, 17 de maig, a les 19.30h

8 de març de 2018. Sortim al carrer unides per la lluita femi-
nista. Dues trobades fortuïtes entre un grup de dones racialit-
zades i un grup de dones blanques ens mostren els conflictes 
de la interseccionalitat viscuts en pell pròpia. ¿El feminisme 
hegemònic és interseccional? Existeix més d’un feminisme? 
El feminisme pot unir totes les lluites de les dones diverses? 
8M és una peça de teatre-fòrum de Catàrsia, col·lectiu d´a-
siàtics descendents de Barcelona. Mitjançant aquesta acció 
performativa volem generar espais de debat i reflexió, de 
conscienciació i revisió de privilegis col·lectius. T’hi esperem!
Entrada lliure

CABARET?

HOY COCINA PAPÁ ¿¡A QUIÉN LE IMPORTA!?

8M


