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BCN SOLIDÀRIA

Barcelona mostra
per mitjà del
teatre i el cinema
les capacitats de
les persones amb
discapacitat

Art sense barreres

E n el marc del Dia Internacio-
nal de les Persones amb Disca-
pacitat, que se celebra el 3 de
desembre, Barcelona impulsa

diferents iniciatives socials per donar vi-
sibilitat a la tasca que es porta a terme
en aquest àmbit.

Entre aquestes trobem Disdoc’2013, el
primer certamen audiovisual que dóna
a conèixer la realitat de les persones
que viuen amb alguna discapacitat (els
dies 30 de novembre i 1 de desembre
als cinemes Girona), i l’estrena de l’obra
La Força, de la companyia de teatre de
Femarec (el 3 de desembre al Casino de
l’Aliança del Poblenou).

JÚLIA MARTÍNEZ

L’OBRA ‘LA FORÇA’
TÉ UNA DURADA
APROXIMADA D’UNA
HORA I COMBINA
NÚMEROS MUSICALS
I DE DANSA

qui són
Entitat: AULA D’ESTUDIS
SOCIALS

Missió: Fomentar la formació de
professionals, estudiants i escolars
vinculada amb les problemàtiques
socials, especialment de les
persones amb discapacitat

Contacte: 93 447 06 06
aes@aes.cat

La companyia de teatre de Femarec torna
amb el nou espectacle La Força, títol ro-
tund amb el que la directora Glòria Rog-
noni busca demostrar un any més la força
i capacitat dels actors i de les actrius del
grup. La diversió, les rialles i els som-
riures són ja marca de la casa, així com
també ho són les re!exions i els cops de
puny més emotius que sacsegen al públic
en cadascuna de les seves funcions.

La Força s’estrenarà al Casino de l’Ali-
ança del Poblenou el dia 3 de desembre,
coincidint amb el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat. Aquesta és

teatre social la 18a temporada de teatre de Femarec,
una companyia formada íntegrament per
actors i actrius amb discapacitat psíquica
i/o trastorn mental sever.

A través del seu web i de elmeugrade-
sorra.org es pot col·laborar econòmica-
ment amb l’entitat, que continua apos-
tant pel teatre social com un projecte
pedagògic i de cohesió.

El Grup de Teatre Social neix l’any 1997
com un projecte d’integració social i cul-
tural de Femarec, dirigit des d’aleshores
per l’actriu Glòria Rognoni. La companyia
està integrada per actors i actrius amb
discapacitat psíquica i/o trastorn mental,
tots ells treballadors del Centre Especial
de Treball de Femarec.

Femarec SCCL és una entitat d’acció
social que treballa, des de fa més de
20 anys, per la inserció social, laboral i
cultural de col·lectius en risc d’exclusió,
atenent a més de 9.000 persones anu-
alment a través dels àmbits d’orientació
laboral, millora de l’ocupabilitat, aten-
ció psicològica i assistencial, forma-
ció ocupacional, formació continuada
a professionals, centre de dia de salut
mental, centre especial de treball, ser-
veis a les empreses, activitats culturals
i d’oci, i projectes socials i d’intercanvi
d’experiències.

Més informació
www.femarec.cat

qui són
Entitat: FEMAREC

Capital humà: Més de 230
treballadors

Missió: Fomentar la inserció social,
laboral i cultural de les persones
en risc de marginació

Contacte: 93 415 94 17 /
femarec@femarec.cat

Barcelona acull el 30 de novembre i l’1
de desembre Disdoc’2013, un nou fes-
tival que vol donar visibilitat al dia a dia
de les persones que conviuen amb algun
tipus de discapacitat, mostrant les seves
realitats i il·lusions.

Durant aquests dos dies es projectaran
als cinemes Girona –en sessió matinal, de
12 a 14 hores–, els cinc treballs "nalistes
de la categoria d’autors particulars i cinc
més en la d’entitats que treballen en l’àm-
bit de la discapacitat. En general, es tracta
d’audiovisuals que no solen tenir cabuda
en els circuits convencionals.

El diumenge dia 1 tindrà lloc la cerimò-
nia de cloenda que comptarà amb la pre-
sència de persones que s’han caracteritzat
per la seva lluita a favor dels discapacitats.
Durant l’acte es donarà a conèixer el pro-
jecte guardonat entre els deu "nalistes i
es projectarà un documental relacionat
amb aquesta temàtica.

Entre els vídeos "nalistes trobem El
desorden de los sentidos, de La Maleta
Proyectos Culturales; Latitud, de l’asso-
ciació HAZ, i Vidas, de la Asociación de
Personas con Discapacidad Verdiblanca,
entre altres.

cinema i discapacitats
La mostra està impulsada per l’Aula

d’Estudis Socials i compta amb la col-
laboració de l’Associació de voluntaris de
la Caixa, la Generalitat i l’Ajuntament, en-
tre altres entitats que treballen en l’àmbit
de les discapacitats.

Més informació
aes.cat

LA MOSTRA COMPTARÀ
AMB LA MODALITAT DE
VÍDEOS D’AUTOR I VÍDEOS
REALITZATS PER LES
ENTITATS QUE TREBALLEN
EN AQUEST SECTOR


