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diversitat funcional participaran en l'onzena edició del Festival
Internacional de Teatre Integratiu (FITI) de Santa Coloma. Sota el lema
dansa de quatre companyies de teatre inclusiu de l'àmbit català (Santa

Banksy surt a la
imatges de

ACN Santa Coloma de Gramenet.-Una cinquantena de persones amb

"Fem inclusió, fem revolució", la cita inclou diverses estrenes de teatre i
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El decret de
seguretat

Coloma, Barcelona i La Garriga) i estatal (Sevilla). El Teatre Sagarra de la

digital preveu

població acollirà el gruix de la programació, que dóna l'oportunitat al

tallar internet

públic general de viure una experiència artística i cultural proposada per

per amenaça de

persones amb capacitats diferents. També hi haurà espai per a la re exió,

desordres

amb una taula rodona, i es projectarà la cinta 'Campeones'. El certamen

públics

se celebrarà del 7 al 10 de novembre i el 2 de desembre.
Amb vint-i-dos anys d'història, aquest és el certamen més antic de teatre
inclusiu a Catalunya. És una iniciativa de la companyia Alquimistes Teatre
i l'Ajuntament de la ciutat, que té per objectiu esdevenir una eina de
transformació social per obrir les mirades, tombar prejudicis, trencar
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barreres, i sensibilitzar cap a altres realitats poc conegudes.L'alcaldessa

adreçat als

de Santa Coloma, Núria Parlon, ha explicat que és un projecte que té un

votants

valor sentimental, cultural i escènic per la localitat, que té caràcter
"internacional" i que pretén fomentar una societat "inclusiva". Per la seva

Veten una nena
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amb síndrome

banda, la codirectora de la Companyia Alquimistes Teatre i codirectora

de Down, que

artística del FITI, Verónica Ramírez, ha recordat que fa un parell de

no podrà jugar

dècades, "moltes persones amb diversitat funcional es quedaven a casa,

un torneig amb

perquè semblava que no hi havia espai a la comunitat per a elles".

les seves

Assegura que avui en dia "neixen artistes en diferents disciplines que

companyes

mostren nous llenguatges escènics, i que estan conquistant espais, com
sales de teatre o dansa, on abans era impensable formar part de la

* Dades de les últimes 24h

programació estable". El teló s'aixecarà el 7 de novembre amb la proposta
de teatre escolar 'De quin color volem el mar?' de la companyia Els
Do ns. Els organitzadors del certamen, Alquimistes Teatre, també



estrenaran 'Rebelión en la Granja'. Una altra proposta destacada és 'Qui
ets?' de l'escriptor i periodista Màrius Serra, i en dansa sobresurt el
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muntatge, 'Society', amb la companyia sevillana i referent internacional,

electoral de

Danza Mobile.El certamen inclourà la projecció de la cinta 'Campeones',
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de Javier Fesser, i el vídeo clip 'Som amics', que és una producció dels

Ràdio



artistes locals Javi Jareño i Alex Mas, amb la participació d'Alquimistes
teatre. També està prevista una taula rodona amb ponents integrants de
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