
XI EDICIÓ COM ARRIBAR?

TEATRE SOCIAL, 
L'EINA PER EMPODERAR 
ELS TEUS JOVES, 
PARLEM?

DESLIMITA’M, 
organitzada per 
ImpactaT i la Fundació 
La Roda reuneix, des del 
2008, durant un matí, 
damunt d’un mateix 
escenari, els joves que 
participen en el Projecte 
Actuem de teatre.

Aquest any celebrem la 
XI edició de la mostra, 
única d’aquestes 
característiques a 
Catalunya i a Espanya. 
Una mostra de teatre 
jove que aposta per 
la transformació social 
mitjançant el teatre.

Els joves han compartit 
les seves reflexions 
amb el públic sobre 
temàtiques molt diverses 
com són: la violència 
de gènere, el racisme, 
l’assetjament o bullying, 
el consum d’alcohol 
i altres drogues, 
la discriminació, la 
igualtat de gènere, 
l’adolescència, els 
prejudicis, les modes, 
la sexualitat, la vellesa, 
la mort, les addiccions, 
l’educació, les pors, la 
gestió de les emocions 
i la immigració, entre 
d’altres temes socials.

Al llarg d’aquests 11 
anys han participat 76 
grups, i al voltant de 
1.000 joves, de diferents 
centres, instituts i casals, 
d’arreu de Barcelona 
ciutat i altres poblacions 
catalanes, que han 
mostrat les seves 
creacions a més de 
4.500 persones.

Tel. 93 414 72 01
www.impactat.org/projecte-actuem-/

Organitza:

Amb el suport de:

Col·labora:

Metro:
L2 i L3 (Paral·lel)

@FundacioLaRoda

fundaciolaroda

@FundacioLaRoda

www.fundaciolaroda.catBus:
V11, D20, H14, 21

TEATRE BARTS:
Av. del Paral·lel 62
08001 Barcelona 

Bicing:
Estació 50 i 86
(Av. del Paral·lel)

Estació 232
(c/ Vila i Vilà) 

Pàrquing:
Barcelona Apol·lo
(Av. del Paral·lel 57-59 - accés 
c/ Cabanes)

Les 3 Xemeneies
(c/ Vila i Vilà 44)

Paral·lel
(c/ Abat Safont 2)

Monjuïc
(Pg. Josep Carner 35)
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9:45 h 

Presentació XI edició Trobada Teatre Social per a Joves DESLIMITA’M.

10:00 h 

BAIXA’T DEL BUS DE L’ABÚS
Casal de Joves Sentmenat 

Recull de diverses situacions que mostren el mal ús que sovint es fa del poder.

10:25 h 

ACOSADXS
Espai Jove Satèl·lit. Montornès del Vallès

Ingredients: 300g de farina de gelosia, 1 pessic d’innocència, fruites de l’“abusón”, 
sal d’odi, aroma artificial d’amor (E-405), enveja verge extra, conservant de 
menyspreu, pot contenir traces de desigualtat i abús.

10:50 h 

MÒBIL O IMMÒBIL? 
Institut Ausiàs March. Les Corts, Barcelona

Com un aparell tan petit pot ocasionar tants i tant grans conflictes? Mitjançant 
diferents situacions de la vida quotidiana, volem reflexionar sobre el mal ús que fem 
d’un aparell que en els seus orígens va sorgir per facilitar-nos la comunicació. 

11:15 h 

LA VIDA ES SUEÑO
UEC La Mina. Barcelona

De què va la nostra obra? Preguntes que cerquen respostes a través de la identitat i 
dels somnis. La vida es sueño! Va escriure Calderón; o era Camarón? Què és la vida? 
Una obra de teatre on tu ets el protagonista. 

11:40 h 

ROMEO I JULIETA 
Institut Miquel Tarradell. El Raval, Barcelona

Adaptació de l’obra de William Shakespeare, que després de més de 400 anys, 
encara avui dia, segueix mostrant una realitat vigent. 

12:05 h 

QUI RIU L’ÚLTIM, RIU MILLOR...!
Casal de Joves Palau Alòs. Ciutat Vella, Barcelona

No sempre aconseguim allò que volem. De vegades les aspiracions que tenim 
no es realitzen per diferents causes i la frustració, la ràbia o la impotència passen 
a formar part de la vida. Però a “Qui riu l’últim, riu millor...!” t’ajuden a treure’t 
aquest mal gust de boca...

12:30 h 

PRISMA SOBRE EL BULLYING
Fundació Mans a les mans. Zona Franca, Barcelona

El bullying no és una cosa només entre l’assetjador i l’oprimit. Què passa amb la 
resta de companys de classe, amb els professors i les famílies?

12:55 h 

EL MÉS ENLLÀ 
Institut Milà i Fontanals. El Raval, Barcelona

Després de la mort de la Sara, els seus amics intenten contactar amb ella. Què 
passa quan ens morim? Existeix el més enllà? Hi ha vida després de la mort?

13:20 h 

LA MEVA INTIMITAT
Institut Vázquez Montalbán. Sant Adrià del Besòs

Quan decideixes compartir part de la teva intimitat a la xarxa, es pot convertir en 
una amenaça, que pot derivar en un problema fora del teu control. 

13:45 h 

SENSE TÍTOL
Casal de Joves de Sant Just Desvern

Aquesta proposta és el resultat de les reflexions que ha fet el grup sobre com ens 
afecta el tema del gènere en la convivència diària, i també de com ens influeix a 
l’hora de fer vincles a les xarxes socials.

14:10 h 

REVOLTOSOS
Institut Pau Clarís. Ciutat Vella, Barcelona

Ni l’alumnat és tant dolent ni els professors són tant bons, i viceversa. L’institut 
és un espai on no només anem a estudiar, sinó on també ens relacionem i ens 
succeeixen coses que ens afecten. 

DESLIMITA’M és una 
trobada oberta a totes 
les persones que vulguin 
descobrir el poder 
transformador i no violent 
del teatre, utilitzat com a 
mirall de la realitat i com 
a mitjà per a la reflexió i 
la transformació social.

DESLIMITA’M és 
una mostra de teatre 
social feta per joves, 
que busca trencar amb 
tots els tòpics i mostrar 
sense filtres l’autenticitat 
d’uns nois i noies que, 
sense més eines que les 
ganes de seguir lluitant, 
pugen dalt de l’escenari, 
per oferir-nos les seves 
veritats, la seva manera 
d’estar i sentir la societat 
en la qual es mouen.

Al llarg d’aquest matí de 
marató teatral, veurem 
les peces que han creat. 
Tenen una durada màxima 
de 15 minuts. Després 
de cada representació, 
el públic tindrà l’ocasió 
de participar en un petit 
fòrum, on podrà dialogar 
amb les joves i els joves 
protagonistes de les 
històries per compartir-les 
de més a prop.

DESLIMITA’M 
simbolitza el sentir i el 
punt de vista personal de 
cada grup de la mostra, 
que amb la nostra 
complicitat, la del públic, 
aconseguirà que es faci 
realitat la màgia del 
teatre, sent espectadors 
per primera vegada 
de les seves obres. 
Compartirem l’instant 
màgic on la realitat 
esdevé ficció. 

PROGRAMACIÓ


