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MANIFEST
FESTIVAL INTERNACIONAL

DE TEATRE INTEGRATIU

“Posa’t a les meves sabates i vine al teatre”
Amb aquest festival integratiu que és el FITI 2017, teniu l’oportunitat de participar d’una mostra plena de
creativitat, on les persones amb capacitats diferents som també artistes; teniu la possibilitat de canviar
les vostres mirades, les percepcions i els prejudicis entorn d’una realitat no tan llunyana, o potser desconeguda per a vosaltres. El FITI 2017 serà un motiu per anar al teatre i posar-se en les sabates de les
persones amb algun tipus de discapacitat, de posar-se en les nostres sabates.
Estem convençuts i convençudes que, si ampliem les mirades i compartim amb persones diferents a
nosaltres, podrem percebre el món des d’altres perspectives i enriquirem la nostra pròpia experiència,
alhora que s’enriqueix la de l’altre.
Nosaltres, els i les artistes amb algun tipus de discapacitat, tenim coses a dir, sensibilitats per compartir,
nous llenguatges artístics per mostrar, noves aportacions per fer respecte a la realitat artística. Quan
sou aquí, el públic present, l’art pren sentit: es fa visible i per tant, possible. Ens agradaria que tu, vosaltres, tots i totes, puguem ser part d’aquesta realitat.
Us convidem a posar-vos a les nostres sabates i a les sabates d’altres i, així, anar trencant les barreres,
tot apropant-nos a mons diversos: tu al meu i jo al teu.
10è FITI Santa Coloma de Gramenet, 2017
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NOTA DE PREMSA
FESTIVAL INTERNACIONAL

DE TEATRE INTEGRATIU

El Festival Internacional de Teatre Integratiu de
Santa Coloma - FITI celebra 20 anys de vida i
sensibilització envers la discapacitat
Cita de teatre, el FITI arriba a la seva 10a edició com el més antic dels festivals
de teatre inclusiu a Catalunya
El festival tindrà lloc del 4 al 12 de novembre i el 3 de desembre al Teatre Sagarra i altres espais públics de la ciutat
El programa inclou una desena d’espectacles de sala i accions de carrer, i activitats de debat i reflexió com una taula rodona i xerrades
El Festival Internacional de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet (FITI) arriba enguany a la seva
10a edició i acumula 20 anys d’existència, treballant per la plena inclusió de les persones amb diversitat
funcional al món de la cultura i la creativitat. El FITI, el més antic dels festivals de teatre inclusiu de Catalunya, es consolida com a cita obligada dels professionals del sector social i de les arts escèniques català.
El FITI 2017 tindrà lloc al Teatre Josep Maria de Sagarra els dies 9, 10, 11 i 12 de novembre i 3 de desembre,
Dia Mundial de les persones amb discapacitat, amb el lema “Posa’t a les meves sabates i vine al teatre”.
La inauguració del festival se celebrarà uns dies abans del seu inici, el dissabte 4 de novembre, a la plaça
de la Vila de Santa Coloma de Gramenet, amb una jornada d’activitats i espectacles al carrer per a tots
els públics.
El FITI és un esdeveniment d’arts escèniques i diversitat funcional que dóna l’oportunitat de viure l’experiència artística a persones amb capacitats diferents; persones amb tot tipus de discapacitat, ja sigui
física, psíquica, sensorial o amb trastorn mental. Una oportunitat per fer-se visible i fer-se escoltar, en un
indret de vegades sense ulls ni oïdes que busca la màxima qualitat artística.
El festival és una iniciativa de la companyia Alquimistes Teatre juntament amb l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Dues dècades de treball per la integració i la normalització
El FITI fa 20 anys que treballa per la integració i la normalització del col·lectiu amb discapacitat dins el
sector cultural i lluita contra els prejudicis i les actituds que en dificulten l’acceptació i en generen obstacles. Una iniciativa per la democratització de l’art.
El festival vol donar resposta a una necessitat encara no plenament assolida manifestada des de fa anys
per grups de persones amb discapacitat que veuen l’art com un ofici i un projecte de vida, i que volen
donar més visibilitat a les seves creacions.
És per això que, més enllà de contribuir a la sensibilització social, el festival també vol involucrar i fer partícip el sector professional de les arts escèniques a Catalunya. El FITI reivindica la diferència i la diversitat
com a element enriquidor i, en conseqüència, reivindica la mirada pròpia del col·lectiu de les persones amb
discapacitat a l’àmbit artístic.
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Programació a l’escenari i activitats paral·leles
La proposta de programació d’enguany del FITI inclou vuit companyies de teatre provinents de l’àmbit
nacional, estatal i internacional. Més concretament, aquestes companyies inclusives arriben de les ciutats
de Barcelona, Tarragona, Granollers, Segòvia i Londres, així com de la mateixa Santa Coloma.
Una programació al gust i a l’abast de tothom (és gratuïta en la majoria de casos) que inclou prop d’una
desena d’espectacles de dansa i dansa integrada, de teatre per a infants, joves i adults i espectacles de
música.
Enguany, i seguint el desig d’obertura a la resta de l’estat i d’internacionalització d’un festival que ja porta
deu edicions, destaca la inclusió en el programa de la companyia anglesa Anjali, que ve a presentar la peça
de dansa “Genius”; així com la proposta teatral “Nadie”, de la companyia segoviana Teatro Paladio.
Del territori català, la companyia de Granollers Lian la Troca continua oferint espectacles de dansa integrada de gran qualitat, en aquest cas, amb “SIN-CON-TACTO”; mentre que aterra al festival procedents
de Tarragona la proposta “Pic-nic”, de la cia. Amanida Teatre.
També de Tarragona, però explorant el teatre per a joves, arriba “Camins forçats, una peça de teatre que
reflexiona sobre el drama dels refugiats. Pels més petits, la cia POT Teatre ofereix una reinterpretació de
l’espectacle clàssic “Els músics de Bremen”.
No podien faltar propostes de Barcelona, com l’obra autobiogràfica “Cristian” de la cia. T de Tullido i l’espectacle musical “Carícies del mar”, iniciativa del Centre ocupacional Bogatell. Tampoc en podien faltar
de la mateixa ciutat de Santa Coloma, on Alquimistes Teatre representa “Donde manda el amor no manda
capitán” una obra teatral de producció pròpia per a tots els públics, dirigida per les també directores artístiques del FITI, Verónica Ramírez i Francia Gajardo.
A més, durant els dies del festival, s’organitzaran activitats de debat i reflexió obertes amb professionals
del sector teatral i l’àmbit social; així com tardes de cine-fòrum amb pel·lícules que aborden la temàtica de
la inclusió social de les persones amb discapacitat amb títols com “Yo también” (Álvaro Pastor y Antonio
Naharro) i el documental “Vides diverses” (ECOM)
Entre les activitats de reflexió, destaca la taula rodona programada pel dissabte 11 de novembre (18h)
sota el títol ‘L’Art en la discapacitat i la discapacitat en l’art. Reptes i perspectives’; o bé una xerrada, prevista pel dia 3 de desembre, Diada Mundial de les persones amb discapacitat, que el FITI també organitza
i inclou en el marc del festival.
La jornada d’inauguració, organitzada el proper 4 de novembre, comptarà amb la presència del periodista
Màrius Serra, encarregat del pregó de la nova edició i que donarà pas a un seguit d’activitats de carrer
per a tots els públics a la plaça de la Vila de Santa Coloma durant tot el matí (cercavila, mostra de dansa
integrativa, mural participatiu, etc.)
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El Festival Internacional de Teatre Integratiu va néixer l’any 1998 fruit del treball conjunt d’un grup de persones d’Albandis -entitat dedicada a l’atenció de persones amb discapacitat psíquica- i de la companyia
de teatre Carro de Baco. A partir d’aquella unió, va sorgir la companyia Alquimistes Teatre, que va ser el
motor d’aquesta mostra d’arts escèniques pionera a Catalunya en el binomi arts escèniques-discapacitat.
Inicialment fira, la iniciativa ha mutat al llarg del temps cap al concepte de festival, més desitjosa d’exhibir
el talent de les companyies i dels artistes que s’hi programen. Igualment, el seu programa ha anat creixent
i guanyant qualitat a mesura que les edicions han anat passant. Així, des de la primera edició del FITI
que va comptar amb quatre espectacles, el festival s’ha fet gran, s’ha professionalitzat i ha estès la seva
influència i el seu programa a altres àmbits de coneixement també d’interès, mitjançant activitats com
debats, taules rodones i xerrades.
Durant els 20 anys d’història i 10 edicions, el FITI ha reflexionat sobre diversos temes al voltant del món
de la discapacitat en l’àmbit creatiu com el teatre com a eina per a la integració social, l’art com territori
d’igualtat o la confrontació amb la diferència de l’altre. Dues dècades durant les quals ha consolidat un
públic fidel i s’ha convertit en referent del teatre integratiu a Catalunya.

FITI I

FITI II
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FITI III

FITI IV
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FITI V

NÚM. 1.069 - 28è ANY • BUTLLETÍ SETMANAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET • 23 DE NOVEMBRE DE 2007

TRES CREADORAS
CONTRA LA GUERRA

de noviembre:
2 25
Día Internacional
contra la Violencia
sobre las Mujeres

viernes
3 Hoy
se inaugura la
rampa mecánica de
la calle de Aragó

“Deposeu les armes! Tres creadores contra la guerra”. Este es el título de la exposición que
estará en la Biblioteca Can Peixauet
hasta el 30 de noviembre. Bertha
von Suttner, Käte Kollwitz y Marga Ximénez rinden homenaje a
las mujeres —la mayoría
anónimas— que a lo
largo de la
historia
han defendido
la paz.

Del 29 de novembre al 2 de desembre a l'Auditori Can Roig i Torres

La Fira Internacional de Teatre Integratiu
a Santa Coloma arriba a la cinquena edició
L'actual edició remarca les possibilitats del teatre com a eina per a la integració social
la benvinguda als espectadors. A continuació, el
grup de teatre gironí El Trampolí obrirà la mostra
amb l'espectacle Vulnerables, una obra que representa la invisibilitat que pateixen a la nostra
societat les persones amb discapacitat psíquica.
El segon dia de la Fira colomenca, el 30 de novembre (20 h), els espectadors podran gaudir de
la comèdia burlesca La olla de Plauto, a càrrec de
la companyia madrilenya La Mancha. Es tracta
d'un espectacle per a grans i petits que ens recorda que els diners són un problema, quan no es tenen i quan es tenen en excés.

La Fira proposa una
programació molt atractiva
i és un important instrument
d'integració social

El proper 29 de novembre, a les 20 hores,
començarà la 5a Fira Internacional de Teatre Integratiu (FITI), que organitza l'Ajuntament, la Fundació Tallers i la Fundació Cultural Alquimistes, que integra la
companyia de teatre colomenc amb persones discapacitades.
Enguany, l'Auditori Can Roig i Torres serà, per primer cop, l'escenari que acollirà, durant quatre
dies consecutius (29 i 30 de novembre i 1 i 2 de
desembre), aquesta mostra de teatre i circ que
protagonitzen quatre companyies de teatre d’arreu de l'Estat formades per persones amb discapacitats.

FITI VI
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La FITI va arrencar a Santa Coloma l'any 1999, i en
aquesta cinquena edició continua amb l'objectiu
de potenciar la convivència mitjançant l'art i la
creació i, alhora, la formació, la difusió i la sensibilització a l'entorn de la cultura i el teatre amb discapacitats. Es tracta d'evidenciar que aquest
col•lectiu de persones poden ser els agents i protagonistes actius de projectes culturals, alhora
que esdeveniments d'aquesta magnitud són dinamitzadors de l'entorn social, professional i familiar de les persones amb discapacitats.
El 29 de novembre (20 h), a la porta de l'Auditori,
el grup coral Gent Gran del CE Puigcastellar, actors de la companyia colomenca Alquimistes i la
banda de jazz internacional Krokodillos donaran

El dissabte 1 de desembre, la plaça de la Vila acollirà l'activitat Joc de tots (11 h), adreçada a nens
de totes les edats per sensibilitzar-los sobre les
dificultats que pateixen les persones amb discapacitat. A la tarda, Alquimistes arrencarà el somriure dels assistents amb Romeu i Julieta (20 h),
amb la direcció de Carro de Baco, companyia colomenca que compta amb una desena de premis
en festivals de teatre d'arreu del món.
El circ i un espectacle amb la llengua de signes envairan l'Auditori a la cloenda de la FITI el diumenge 2 de desembre, a les 12 h. Durant l'espectacle,
la companyia de teatre La Trastienda deixarà bocabadats els assistents amb un número a la corda
fluixa i el trapezi. La Fira finalitzarà amb la recepció que oferirà l'alcalde, Bartomeu Muñoz, a les
entitats de discapacitats del municipi i amb la lectura d'un manifest.

FITI: 20 ANYS D’HISTÒRIA
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FITI VII

FITI VIII

ALQUIMISTES TEATRE PRESENTA

8ena FIRA INTERNACIONAL DE TEATRE INTEGRATIU

DEL 6 AL 21 DE JULIOL

JO, TU I TOTHOM

organitza:

Amb el suport de:

http://www.alquimistes.com/

www.facebook.com/

alquimistes.teatre

www.twitter.com/

AlquimistesTeat

www.youtube.com/user/

AlquimistesTeatre

http://www.flickr.com/photos/

alquimistesteatre/sets/

www.plus.google.com/

116100143975474804262/posts
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FITI IX
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9a FIRA INTERNACIONAL DE TEATRE INTEGRATIU
DE STA. COLOMA DE GRAMENET

L'ART, TERRITORI D'IGUALTAT
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4 de Novembre - Inauguració Oficial
11:00 h - Plaça de la Vila
“Porta el teu pinzell i deixa la teva emprenta”. Creació d’un mural del FITI 2017
11:30 h Cercavila. Sortida plaça de la Vila
12:30 h - Plaça de la Vila
Presentació Oficial del Fiti 2017
Alcaldessa, Núria Parlon; Regidora de Cultura, Petra Jiménez; President de l’Associació Alquimistes, Ferran Soler; Directores artístiques Fiti, Francia Gajardo y Verónica Ramírez.
12:45 h Pregó d’inici de la FITI. A càrrec del periodista Màrius Serra
13:00 h Espectacle de dansa integrativa “Repertori de Liant la Troca”

9 de Novembre - Teatre Sagarra
11:30 h - Sala Sagarra
Teatre escolar: “Els músics de Bremen”. Direcció Albert Gràcia.
Companyia POT TEATRE. Femarec. Barcelona.Funció per educació primària.
18:30 h - Biblioteca de Singuerlín
Cine-fòrum: “Jo también”. Direcció: Álvaro Pastor i Antonio Naharro. Producció: Julio Medem

10 de Novembre - Teatre Sagarra
11:30h - Sala Sagarra
Teatre escolar: “Camins forçats”. Direcció Manel Maigi.
Companyia Al Trot Teatre. Associació Provincial de Paràlisi Cerebral. Tarragona. Funció per instituts.
18:00 h - Sala Miquelet
Música: “Carícies del mar”. Centre Ocupacional Bogatell. Barcelona.
				
18:30 h - Sala Miquelet
Cine-fòrum: “Vides diverses” (documental i col·loqui). ECOM, Moviment associatiu de persones amb
discapacitat física.
20:30h - Sala Sagarra
Teatre: ”Nadie”. Direcció Manu Medina
Companyia de teatre Paladio. Segòvia.
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11 de Novembre - Teatre Sagarra
18:00 h - Sala Miquelet
Taula Rodona: L’Art en la discapacitat i la discapacitat en l’art. Reptes i perspectives.
19:45 h - Sala Sagarra
Dansa integrada: “SIN-CON-TACTO”. Direcció Jordi Cortés i Gloria José.
Companyia Liant la Troca. Granollers.
21:00 h - Sala Sagarra
Teatre: ”Donde manda el Amor no manda capitán”. Direcció Francia Gajardo, Verónica Ramírez, Emili
Corral. Companyia “Alquimistes teatre”. Sta. Coloma de Gramenet.

12 de Novembre - Teatre Sagarra
17:30 h - Sala Miquelet
Teatre: ”Pic-nic”. Direcció Núria García.
Companyia Amanida teatre. ONCE. Tarragona
18:45 h - Sala Sagarra Entremès musical: Laura i Javi Jareño
19:00 - Sala Sagarra
Dansa: “Genius”. Direcció Lea Anderson, Gary Clarke.
Companyia Anjali. Londres
20:30 - Acomiadament FITI 2017

Del 4 al 18 de Novembre - Centre Cívic El Riu
Exposició fotogràfica: Vides Diverses
ECOM, Moviment Associatiu de Persones amb Discapacitat Física.

3 de Desembre - Teatre Sagarra
Dia Mundial de les persones amb discapacitat
18:30 h - Sala Sagarra
Presentació: Sra. Pilar Díaz. Directora del Observatori de la Discapacitat (ODF)
19:00 h- Sala Sagarra
Teatre i col·loqui: “Cristian”. Direcció Kike Palau
Companyia T de Tullido.
20:00 h- Sala Sagarra
Tastet de teatre. Direcció Francia Gajardo - Verónica Ramírez-Emili Corral.
Companyia Alquimistes teatre
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JORNADA INAUGURACIÓ
4 de novembre
Plaça de la Vila, Santa Coloma de Gramenet
Activitats al carrer gratuïtes

’Porta el teu pinzell i deixa la teva empremta’:
Creació d’un mural del FITI 2017
11.00 h
Es tracta d’una activitat de creació col·lectiva que vol crear el gran mural FITI 2017. Convidarem a tothom:
infants, avis i àvies, joves, persones adultes, etc. Compartirem l’art i l’espai, protagonistes alhora d’aquesta
celebració d’art inclusiu. Una gota de pintura és un gra de sorra.

Cercavila
11.30 h
El FITI és una festa i ho celebra amb un cercavila promogut per l’Associació Alquimistes amb la participació d’altres organitzacions de la taula d’entitats de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. El recorregut
s’iniciarà a la Plaça de la Vila, continuarà per la Rambla San Sebastià fins al barri de Fondo, per acabar al
mateix lloc de sortida. Acompanyarà aquesta activitat un grup de música.

Dansa al carrer: Repertori de Liant la Troca
13.00 h
La companyia de dansa integrada Liant la Troca oferirà un tastet de diversos espectacles de la companyia per a tots els públics en un ambient distès i festiu, que us sorprendrà. Les barreres no existeixen per
aquests ballarins i ballarines!
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“ELS MÚSICS DE BREMEN”
Companyia POT Teatre. Femarec (Barcelona)
Teatre Josep Maria de Sagarra
9 de novembre – 11h30
Direcció Albert Gràcia.
45 min.
Teatre escolar: públic infantil
Vet aquí un gos, vet aquí un gat… I un ase, i un gall, i aquest conte tot just arrenca! Quatre animals, quatre
músics, que es coneixen camí de Bremen després de fugir de casa... Els seus amos volien sacrificar-los per
ser massa vells! Però mai s’és massa vell per al Rock&Roll! Quan s’assabenten de la celebració d’un càsting
per a la Banda Municipal de la ciutat, no s’ho pensen dos cops. Afinen veu i instruments i s’hi dirigeixen.
Però per arribar-hi, se les hauran amb en Mr. X, un caçador furtiu que tractarà d’enxampar-los...
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“CAMINS FORÇATS”
Companyia Al Trot Teatre. APPC La Muntanyeta (Tarragona)
Teatre Josep Maria de Sagarra
10 de novembre – 11h30
Direcció Manel Maigí.
50 min.
Teatre escolar: públic jove
La història gira en torn a un personatge que està veient la televisió des de casa seva. Entre zappings, van
apareixent diferents notícies sobre el tema dels refugiat, notícies que representem sobre l’escenari i que
van mostrant tot el periple d’uns refugiats obligats a marxar del seu país per una guerra. Hi podrem veure
l’esclat de la guerra, la fugida, les màfies que els sotmeten, el naufragi en aigües del mar, els camps de
refugiats, l’odissea d’aconseguir papers que els legalitzin, però, sobretot, la indiferència dels països rics.
Tot narrat amb imatges impactants i també, tocs d’humor per donar un cert respir a l’espectador.
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“NADIE”
Companyia Teatro Paladio (Segòvia)
Teatre Josep Maria de Sagarra
10 de novembre – 20h30
Direcció: Manu Medina.
70 min.
Teatre per a tots els públics
Sis actors, un escenari, llums amb rodes, el mar, el riure, el por, i un denominador comú al voltant d’un somni i per sota la taula. La història que aquí ens reuneix és la d’un home que vol volar, anar més enllà del que
és, i se serveix del món oníric per viatjar a través d’uns personatges que van executant tot el que anhela.
Ningú no sap riure ni plorar, quan perd. Riu és com un nen atrapat en un conte d’adults, és simpàtic i solitari ciutadà, innocent i molt maldestre que se les enginya per sortir de situacions complicades.
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“DONDE MANDA EL AMOR NO
MANDA CAPITÁN”
Companyia Alquimistes Teatre (Santa Coloma de Gramenet)
Teatre Josep Maria de Sagarra
11 de novembre – 21h
Direcció Els 4 Vents: Francia Gajardo, Verónica Ramírez i Emili Corral.
60 min.
Teatre per a tots els públics
En una travessia pel mar Mediterrani, Lisandro i Adela s’han enamorat. Però en el seu amor s’interposen
l’interès de la mare de la noia, l’enveja de la seva germana Rosita, la gelosia de l’oficial Demetrio, les entremaliadures de les criatures marines i les injustes lleis del Capità. Amor, desamor, ambició i venjança
naveguen entre la realitat i la fantasia una nit de Sant Joan, en una història d’amor i d’embolics al més pur
estil shakespearià.

17

PROGRAMACIÓ FITI 2017
FESTIVAL INTERNACIONAL

DE TEATRE INTEGRATIU

“SIN-CON-TACTO”
Companyia Liant la Troca (Granollers)
Teatre Josep Maria de Sagarra
11 de novembre – 19.45 h
Direcció Gloria José i Jordi Cortés.
45min.
Dansa integrada per a tots els públics
Nova creació col·lectiva de Liant la Troca, en la qual tots i totes busquen un lloc on estar i amb qui estar
per aquesta necessitat de compartir, d’omplir un buit o crear aquest buit que ens mou a tots.
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“PIC-NIC”
de Fernando Arrabal
Companyia Amanida Teatre. ONCE (Tarragona)
Teatre Josep Maria de Sagarra
12 de novembre – 17h30
Direcció: Núria García
60min.
Teatre per a tots els públics
És un bonic diumenge, comença un dia nou en el camp de batalla on els soldats prenen les seves posicions
per preparar-se pel combat. Zapo ja està preparat i amb el fusell net. Per a la seva sorpresa apareixen els
seus estimats pares, els senyors Tepan, que li sorprenen el dia amb un inesperat pic-nic que ha preparat
la seva mare amb molt d’amor. La cosa es complica quan apareix Zepo un soldat del bàndol contrari...
És una comèdia absurda, un al·legat contra la guerra.
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“GENIUS”
Companyia Anjali (Londres)
Teatre Josep Maria de Sagarra
12 de novembre – 19h
Direcció Gary Clarke & Lea Anderson
80 min.
Dansa per a tots els públics
Creació de dues peces: Beethoven i Nosferatu. La primera revisa l’extraordinària vida personal i les obres
musicals de Ludwig van Beethoven, a través d’una coreografia formada per escenes curtes, emotives i
ombrívoles. Un paisatge gòtic, cinemàtic i altament teatral de moviment i gest, ballats al so de fragments
de la música del compositor alemany.
D’altra banda, Nosferatu, basat en la llegenda del vampir i la seva representació al cinema, és un elaborat
treball teatral, altament tècnic, força còmic i visualment sorprenent. Cinc escenes esdevenen cada una un
conte d’horror, amb estils que varien des de l’expressionista al cinema mut, passant pels contes televisius
de terror. La banda sonora, encarregada per aquesta obra, marca els diferents estils.
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“CRISTIAN”
Companyia T de Tullidos (Barcelona)
Teatre Josep Maria de Sagarra
3 de desembre – 19h
Direcció Kike Palau.
65 min.
És un apropament als inconvenients i als avantatges del que és viure amb una cadira de rodes; des dels
moments a casa amb la família, fins a cites amb noies conegudes per Internet. Està basada en fets reals
estilitzats de la vida d’en Cristian. Es pretén plasmar els diferents punts de vista, emocions, sentiments...
de tothom qui rodeja aquesta situació comú, però poc coneguda, amb la filosofia de superació i una actitud positiva que caracteritza al nostre protagonista.
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TAULA RODONA
FITI 2017 “L’art en la discapacitat i la discapacitat en l’art, reptes i perspectives”.
Teatre Sagarra
11 de novembre, 18h
La taula rodona ens permetrà un espai de reflexió, debat i discussió amb persones vinculades amb les arts
escèniques i la diversitat funcional.
Reflexionarem al voltant de les següents preguntes: Quines perspectives té la discapacitat en el món de
l’art? A quins reptes s’enfronta la projecció de l’art en la discapacitat i la discapacitat en l’art? És a dir a
l’àmbit artístic i social; i com podem treballar sense les etiquetes i sense deixar les nostres identitats?
Entre d’altres...
És una activitat oberta a la comunitat, professionals, artistes, entitats i a l’administració pública. Ponents:

•
•
•
•
•
•
•

Jordi Cortès, coreògraf i ballarí. Director de la companyia de dansa integrada “Liant la Troca” i de la
Associació Kiakahart.
Queralt Prats, directora d’ARTransforma. Projecte de música i discapacitat.
Rosa Galindo, co-directora Eòlia ESAD.
Arturo López, director companyia Sarau. La ONCE
Nicole Thomson, directora Companyia Anjali.
Montserrat García, Membre de la junta directiva del consell d’associacions de Barcelona. (CAB) i de la
Federació ECOM, referent d’accesibilitat.
Docent de l’Institut del Teatre i/o del Mercat de les Flors
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CINEFÒRUM
Sessió 1: “Yo también” (1h 43min)
Direcció Álvaro Pastor i Antonio Naharro. Producció Julio Medem.
Biblioteca de Singuerlín, Santa Coloma de Gramenet
9 de novembre, 18h30
En presència de:
Annabel Madueño. Educadora al Centre Ocupacional Bogatell.
Gemma Geulofeu. Experta en sexologia i discapacitat.

Sessió 2: ‘Vides Diverses’ (36 min).

ECOM, moviment associatiu per la discapacitat física..
Teatre Sagarra
9 de novembre, 18h30

El documental ‘Vides Diverses’ mostra la necessitat i capacitat d’autonomia de les persones amb discapacitat física. Des de la defensa de la diversitat en la societat, ens interroga sobre com ens veiem i com ens afecta la mirada dels altres, i ens apel·la a defensar
el dret de totes les persones a decidir sobre la pròpia vida i a tenir les mateixes oportunitats.
Amb la participació de Fernando Sánchez, protagonista, i Maria José Moya, responsable
de l’àrea de Vida Independent d’ECOM.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
‘VIDES DIVERSES’

Centre Cívic El Riu
Des del 4 al 18 de novembre
D’ECOM, moviment associatiu per la discapacitat física.
Treballada de forma col·lectiva, aquesta mostra emfatitza i celebra la diversitat social a
través dels testimonis de vuit persones amb discapacitat física i que experimenten una
vida independent.
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SEGUEIX-NOS A:
www.fiti.cat | fiti2017santako@gmail.com
Facebbok: @FITI Fira Internacional de Teatre Integratiu
Twitter: @teatreFITI

PREUS I RESERVES
Reserves per a espectacles* i activitats del FITI:
Al correu electrònic: reservesfiti@gmail.com o trucant al 93 462 40 54 ext.2906
Horari taquilles: Divendres de 10 a 14h i de 17 a 20h. I dues hores abans de cada representació.
*Tots els espectacles són gratuïts. Excepte l’espectacle del diumenge a les 19:00h que
té un cost de 7 euros que s’abonarà a la taquilla.

COL·LABORADORS
ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:
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Rocio Pedrol
rocio.pedrol@aportada.com
663 729 057 | 93 318 26 50

Jordi Trilla
jordi.trilla@aportada.com
671 612 807
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