
 

 

 

 

 

FULL DE SOL·LICITUD 2012 

DADES DE CONTACTE 

TÍTOL DEL PROJECTE: AULA DE TEATRE SOCIAL 

ENTITAT O COL·LECTIU: PLA COMUNITARI CIUTAT MERIDIANA 

ADREÇA: C/PEDRAFORCA 2 08033 BCN 

TELÈFON: 685389313 

PERSONA DE CONTACTE: FELIPE REYES GARCÍA 

 

 

RESUM DEL PROJECTE  

A Ciutat Meridiana, on es desenvolupa el projecte, la percepció veïnal de manca de seguretat i protecció, 

els conflictes en la utilització de l’espai veïnal i públic, l’ incivisme, el discurs xenòfob d’alguns veïns/es, la 

propagació de rumors contra els immigrants,.. afecten molt a la convivència.  

Per tot això el treball per la promoció de la convivència i la cohesió social són un dels objectius primordials 

del treball que desenvolupa el Pla Comunitari de Ciutat Meridiana.  A través de la Taula de Veïnatge, 

comissió de treball formada per: veïns/es del barri, entitats i serveis  cerquem un espai de reflexió i acció 

per portar endavant projectes que fomentin la convivència, el civisme i el bon veïnatge.  

Els objectius específics d’aquesta comissió son: 

-Promoure espais de relació i convivència entre els veïns/es per fomentar la convivència, el civisme, el bon 

veïnatge  a partir d’activitats i accions que tinguin en compte la diversitat cultural del barri. 

-Treballar sota l’enfoc intercultural 

Un dels projectes que dinamitza aquesta Taula de Veïnatge és “l’Aula de Teatre Social” (projecte que 

presentem al Certamen). Aquest projecte sorgeix amb la finalitat de fomentar  les relacions i 



conseqüentment la convivència dels veïns/es del barri; i amb l’objectiu que els implicats generin un 

producte (una petita obra de teatre) per tal de conscienciar de forma positiva als altres veïns/es de 

problemes socials que es donen al barri. 

El taller busca treballar cap a l’escenificació de conflictes relatius a la interculturalitat a través de 

dinàmiques que conviden a actuar i fer actuar alternatives de canvi en escena. En aquest aspecte la 

metodologia posa en un mateix pla l’actor amb l’espectador creant l’espectador; es genera així un debat i 

una problematització conjunta, que pretén constituir una mena d’assaig del nostre actuar i fer actuar en la 

vida quotidiana. És dialogar en acció.  

Es tracta d’un taller vivencial en el qual s’ofereixen les tècniques de teatre imatge o teatre d’estàtues 

humanes, intentant crear una reflexió que condueixi a l’acció en l’espai social prenent com a punt de 

partida la convivència i la interculturalitat. 

Durant el mes d’octubre del 2012 hem realitzat la primera experiència d’aquesta “Aula de Teatre Social”, 

amb el recolzament de la Xarxa Antirumors de Barcelona i la CIA Xixa Teatre. Els resultats han estat molt 

satisfactoris, els veïns/es implicats han elaborat un producte (petita obra de teatre), que tracta sobre la 

neteja del barri i l’ incivisme dels veïns/es. Obra que de moment s’ha presentat durant la Mostra d’Entitats 

de la Zona Nord i que es pretén presentar a les escoles i altres grups de Ciutat Meridiana, amb la intenció 

de fer participis i conscienciar d’una manera positiva als veïns/es del barri sobre la importància de la neteja 

i la convivència. 

El propòsit per l’any 2013 es mantenir aquesta Aula de Teatre Social aconseguint que més veïns/es del 

barri s’impliquin i participin d’aquest espai. Considerem que aquest espai es una forma de treballar la 

convivència i la cohesió social de veïns/es d’una forma lúdica i divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


