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Divendres 2 de desembre, a les 9.30 i a les 11 h
Teatre Principal

Titelles 2O16
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Sensibilitzar educant en la diversitat i en la convivència
L’espectacle COMPANYS DEL BARRI es desenvolupa a partir de la trobada
de cinc titelles que introdueixen informació bàsica sobre les principals causes
de discapacitat i després donen peu que els nens expressin la seva curiositat i
conversin amb els titelles d’una manera espontània i natural.
L’educació en la diversitat esdevé l’eina per formar ciutadans solidaris i compromesos amb la diversitat que els envolta i utilitza, per a l’assoliment dels seus
objectius, diferents recursos pedagògics i de comunicació.
Històries de cinc amics
“Companys del Barri”. Així es fa dir aquest espectacle de titelles protagonitzat
per tres noies i dos nois que viuen just allà, al seu mateix barri. Ens expliquen
com es van conèixer, com es van fer amics i què van aprendre els uns dels altres.
Al Marc no li importa explicar per què no camina.
En Pere no es talla si ha de parlar de la seva ceguesa o de com és capaç d’orientar-se amb el bastó.
L’Elena no entén ben bé què és un cromosoma, però sap que la síndrome de
Down li fa difícil entendre o recordar algunes coses complexes.
Al grup hi ha representada part de la diversitat que podem trobar a la nostra
ciutat. Els nostres amics estan disposats a parlar de les seves particularitats,
amb la naturalitat de qui se sap diferent a qualsevol altre, però també igual als
altres. No és una paradoxa; tots som diferents, per la nostra biologia, la nostra història i els diferents entorns en què ens movem, però tots som part de la
comunitat de persones, iguals en valor i dignitat, iguals en drets i en l’oportunitat
d’accés a la felicitat i el benestar que la nostra comunitat sigui capaç de generar.
Aspace • Aspanin • Marenostrum • Fundació Sique • Llar de Persones Sordes de Badalona • Centres Residencials
de l’IMSP (Habitatge Josep Padrós, Residència de físics, Llar Residència de Malalts Mentals) • Escoles d’Educació
Especial (Maregassa, Can Barriga i Llevant) • Salut Mental del Barcelonès Nord • Plataforma Deixem de Ser Invisibles • Associació ALVENT • Can Cet • Fundació Badalona Capaç • AMIBA.
Amb el suport de:

