
 

 
 
 
 
 

MEMÒRIA DE LES SESSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

PROGRAMA 2019 
 
27 de setembre 2019 
 
16:00-16:15 h Arribada 
 
16:15-16:30 h Benvinguda institucional i declaració d’intencions.  
 
16:30-17:30 h Estudi de cas: Happy Island.  
A càrrec d’Henrique Amoedo, director de la companyia Dançando com a diferença. 
 
17:30-19:30 h Taller corporal amb Dançando com a diferença. 
 
 
28 de setembre 2019 
 
9:00-9:30 h Arribada 
 
9:30-10:15 h Projectes d’educació artística: espais de confluència per promoure 
processos d’inclusió i transformació social.   
Per Noemy Berbel, Doctora en Recerca i Innovació Educativa de la UIB. 
 
TROBADA PROFESSIONAL DEL MÓN DE LA CULTURA I DEL MÓN SOCIAL DE MALLORCA 
 
10:15 – 12:00 h Presentació d’iniciatives i projectes locals. 
 
12:30 - 14:00 h Diàleg obert entre assistents i el Teatre Principal.  
 
16:00 – 16:45 h Les institucions culturals apropant-se a l’art comunitari: una 
oportunitat?  
A càrrec d’Eva García. Experta en creació artística comunitària. 
 
17:00 – 17:45 h Processos de creació i investigació. A propòsit de la vulnerabilitat i la 
interdependència humana. 
A càrrec d’Asun Pié, directora del postgrau de Salut Mental Col·lectiva de la UOC. 
 
18:00 – 18:45 h La inclusió temàtica sobre els escenaris. Estudi de cas de Suite TOC núm 6 
de Les Impuxibles, Judith Pujol i María Velasco. Presentació a càrrec de Gràcia Camps, 
producció executiva i Èlia Farrero, intèrpret.  
 
19:00-19:30 h Avaluació́ dinàmica 
 
20:00 h Espectacle: Happy Island de La Ribot & Dançando com a diferença. 
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Divendres 27, setembre 2019 
 
Les II Jornades d’Inclusió Social en les Arts Escèniques s’encetaren divendres 28 de 
setembre amb l’obertura de portes a les 16.00 de l’horabaixa. 
 
16:15-16:30 Benvinguda institucional i declaració d’intencions. 
 
Obrí les Jornades la Sra. Bel Busquets, Vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera 
insular de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Busquets va fer referència a la seva 
formació com a professora i la importància de la inclusió més enllà de l’escola, perquè el 
que es troben els joves més enllà dels 16 anys és un món no inclusiu. Però per sort hi ha 
entitats que treballen per fer el món més inclusiu, així com per a experiències de lleure 
obertes a tothom. Acabà ressaltant la importància de les jornades i desitjant que aquestes 
siguin molt profitoses. 
 

 
 
L’acompanyava Josep R. Cerdà, director del Teatre Principal, qui va agrair la presència 
d’inscrits i convidats i exposà els objectius d’aquesta trobada. 
Aquest mes de setembre comença una nova etapa a la direcció del Teatre Principal i 
aquestes Jornades han estat una de les primeres tasques que direcció s’ha trobat sobre la 
taula. La voluntat ha estat apostar plenament per elles, donar-lis continuïtat i apropar-les 
al nostre entorn.  
 
Els objectius fixats són:  

- Convertir-la en una cita anual de referència a Mallorca per reivindicar la diferència 
com a riquesa cultural. En el marc del Teatre, que és institució pública dependent 
del Consell, qui a més té les competències socials a l’IMAS. 
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- Dins el seu marc formal de trobada, poder conèixer, potenciar, donar visibilitat i 
estrènyer llaços entre entitats i professionals que aposten per la creació artística 
comunitària.  
 

- Treballar la inclusió al Teatre Principal de nous públics i acostar-nos als col·lectius 
més desfavorits, amb capacitats diferents i allunyats de l’escena cultural i d’oci. El 
TP vol escoltar les necessitats i, amb aquestes trobades per reflexionar i compartir, 
poder també trobar aliances, nous projectes i reptes que permetin que el Teatre 
estigui realment lligat al seu entorn.  
 

Aquestes Jornades les proposam com un marc de reflexió i trobada conjunta on marcar i 
revisar objectius amb els que anar treballant. 
 
Seguidament es donà pas a la primera sessió programada: 
 
16:30-17:30 ESTUDI DE CAS: Desgranant el procés de treball i filosofia de l’espectacle 
Happy Island. A càrrec d’Henrique Amoedo, director de la companyia Dançando com a 
diferença (Madeira). 
 
A la sala hi havia la presència del convidat Henrique Amoedo, juntament amb Perfecto 
Cuadrado, Catedràtic de Filologia Gallega i Portuguesa de la Universitat de les Illes Balears, 
qui facilità la traducció de la trobada del portuguès al català. Així com Ana Rosa Abejón i 
Ana Maria Mate, dues intèrprets de llengua de signes encarregades de l’accessibilitat de 
totes les jornades als assistents sords. 
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Henrique Amoedo començà la seva xerrada presentant-se a ell, brasiler afincat a Portugal, 
i als membres de la companyia Dançando com a Diferença, qui s’uniren amb ell a 
l’escenari: Telmo Ferreira, Bárbara Matos (a qui presentà com la “nina de la lluna”), Joana 
Caetano, Sofia Marote, Maria João Pereira, Pedro Alexandre Silva i Sara Valente. 
 
Posteriorment comentà quines eren les personalitats del món de la cultura i coreògrafs 
que han esdevingut les seves influències i que fa 18 anys que es dedica a l’estudi i 
formació de la dansa, considera que el coneixement ha de ser continu, mai s’acaba. 
Va definir Dançando com a Diferença com una illa dins una altra illa, amb una estructura 
molt gran configurada per 150 persones, 35 són ballarins de la companyia de dansa. 
Tenen seccions educatives i també estan a fora de l’illa, a Portugal.   
 
Destacà la importància de les col·laboracions amb diferents coreògrafs per a les 
produccions. Per exemple, la darrera creació amb La Ribot, perquè les persones amb 
deficiència viuen en un món reclòs i espectacles com Happy Island permeten que es pugui 
veure a a gent discapacitada com a capacitada per la dansa, per les arts escèniques. 
 
A nivell organitzatiu s’enfronta cada dia a la feina de professionalitzar cada vegada més el 
grup alhora que trobar el límit perquè no perdin l’alegria per dansa. Poden programar un 
viatge de gira de fins a 40 dies.  
 
LINK A LA PRESENTACIÓ:  
https://drive.google.com/open?id=1shxnQ9dIIdKmWmgM-QQRNFkarn5hru4L 
 
 
Acabada la xerrada i, després d’una pausa per beure aigua, canviar-se roba i treure’s les 
sabates començà el taller corporal. Finalment, Henrique convidà a tots els assistents a la 
sala a participar, malgrat sobrepassar el número de participants marcat. Així, feliçment, 
durant dues hores, més de 70 persones varen gaudir de les seves directrius. Va ser una 
trobada molt diversa on comptàrem amb la participació dels ballarins de la companyia, 
professionals inscrits i usuaris de les entitats: Amadip Esment, La nostra Veu Balears i 
Mater Misericordiae. 
 
 
17:30-19:30 TALLER PRÀCTIC CORPORAL  
 
LINK A UN VÍDEO GRAVAT AL TALLER: 
https://drive.google.com/open?id=1lJztdPyt76WUSB57LGkcgATjdv1C3lwJ 
 
http://www.danca-inclusiva.com 
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LLISTAT DE MÚSIQUES EMPRADES AL TALLER D’HENRIQUE AMOEDO 
 
Ocean 
Intentional Vibes / 
Tranquilities 
  
Im ein Ani Li 
Fortuna / Cantigas 
  
Não Recomendado 
Caio Prado / Variável 
Eloquente 
  

Bad Guy (with Justin 
Bieber) 
Billie Eilish, Justin Bieber 
  
Dança dos Meninos 
Marco Antônio 
Guimarães, UAKTI 
  
Cinema Paradiso 
Philip Aaberg / Cinema 
  

Elegy 
Philip Aaberg / Out of 
the Frame 
  
Staccato 
René Aubry / Steppe 
  
Mystery of Love 
Sufjan Stevens / Mystery 
of Lov
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Dissabte 28, setembre 2019 
 
9.00 – 9.30 Arribada i acreditacions 
 
9.30 – 10:15 Projectes d’educació artística: espais de confluència per promoure 
processos d’inclusió i transformació social.  
 
El matí de dissabte 28 volíem que començàs amb una sessió introductòria on plantejar-
nos com es poden promoure processos d’inclusió i transformació social. I, alhora, en 
aquesta voluntat de connectar-nos en el nostre entorn, ho volíem fer esbrinant quina 
tasca de recerca i quina visió respecte a la inclusió s’estava desenvolupant a la UIB, com a 
institució educativa referent. 
 
Per això comptàrem amb Noemy Berbel, Doctora en Recerca i Innovació Educativa de la 
UIB. Les seves línies de recerca se centren en l'educació musical, creativitat i 
interdisciplinarietat i treball per projectes en educació artística. Actualment està treballant 
en el projecte “Re-habitar el Barri: Processos de Transformació i Apoderament entre 
Universitat-Escola-Societat a través de Pràctiques Artístiques”; amb el triple objectiu de: 
dissenyar un programa artístic trans-disciplinar d'intervenció socioeducativa basat en la 
interconnexió universitat, escola i societat; implementar aquest programa en els barris 
Nou Llevant – Soledat Sud de  Palma; i avaluar la implementació del programa i el seu 
impacte en l’àmbit educatiu, artístic, social i cultural. 
 

 
 
LINK A LA PRESENTACIÓ: https://drive.google.com/open?id=13EtiMQb6Z9ABYYaPFjD-O8NrSrW5Z4m2 
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10:15 – 14:00 h  
TROBADA PROFESSIONAL DEL MÓN DE LA CULTURA I DEL MÓN SOCIAL DE MALLORCA 
 
Enguany teníem un objectiu central: acostar-nos a la realitat artística inclusiva del nostre 
entorn més proper, Mallorca.  
Volíem que tot el matí fos un punt de trobada, convidar a una sessió de creació de xarxa i 
obertura de diàleg entre tots els agents (intèrprets, dinamitzadors, gestors culturals, 
entitats... ) necessaris per fer créixer aquesta realitat. 
Així, coneixent i connectant projectes i iniciatives locals podem començar a fer un mapa 
de la realitat de casa i definir línies d’acció.  
Volem agrair la resposta que hem tingut a aquesta convidada per part de totes les entitats 
socials, amb tant poc marge de temps. La resposta ha estat molt positiva i marca ja un bon 
inici i bona predisposició a la creació d’aquesta xarxa.  
Així, vàrem voler tenir una bateria de presentació d’iniciatives. Un ventall heterogeni, tant 
pel que fa als col·lectius que treballen, com les disciplines artístiques, el grau de 
maduració i professionalitat o els objectius marcats, siguin terapèutics, educatius i/o 
artístics. En aquesta diversitat s’ha basat les convidades. 
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10:15 – 12:00 Presentació d’iniciatives i projectes locals. 
 
Dos pallassos d’hospital ens ajudaren a donar pas als projectes:  
Can Ribas. Centre de Circ - APCIP 
Estepa Teatre - Estel de Llevant 
Junts sonam millor - Escola de Música  
Migracions - Teatre del Mar 

Pinyol Vermell - ASPACE 
Sa Boira - ONCE 
Sexualitat LGTBI - La Lioparda Teatre

 
Aquestes presentacions de 10 minuts es feren seguides, sense talls.  
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Junts sonam millor. Escola Municipal de Música de Palma. 
A càrrec de Fèlix Aguiló, director de l’EMMP. 
L'EMMP és un centre que depèn de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Palma que 
ofereix aprenentatge musical des de nadons fins a adults i que aposta per la inclusió des 
de l'any 2008. Junts Sonam Millor és una activitat que vol mostrar, i demostrar, que 
tothom pot fer música i que sols cal canviar la mirada: no ens fixam en el que les persones 
no poden fer sinó amb el que sí poden fer.  
Entitats col·laboradores: Aspace, Aspas, Asperger Mallorca, CEE Son Ferriol, ImpulsAra, 
Mater Misericordiae i Once. http://www.emfpalma.es/ 
 
LINK AL VÍDEO PROJECTAT: https://youtu.be/Wdc7Si2wj5I 
 
LINK A LA PRESENTACIÓ: 
https://drive.google.com/open?id=1EqW74cqK20OI66fZY1v0a3kdeiPxJmCt 
 

      
 
Migracions Teatre Social Teatre Inclusiu. 
A càrrec d’Irene Soler, actriu, educadora i coordinadora del projecte i Carles Molinet, 
director del Teatre de Mar. 
Migracions és un projecte de treball d'inclusió social des del teatre que es centra 
principalment la vulnerabilitat que sofreixen les persones amb límits d'interacció social. 
Treballam a partir del Teatre de l'Oprimit (Augusto Boal 1931-2005 Rio de Janeiro). 
Teatre del Mar amb col·laboració de l’Obra Social La Caixa, EAPN, Espiral, Marabal, La 
Rueda. http://www.teatredelmar.com/ca/projectes-educatius/projecte-migracions 
 
LINK A LA PRESENTACIÓ i A VÍDEO:  
https://drive.google.com/open?id=1MKzyM_HpScZirXNotFz-bWLRJdUywHM9 
https://drive.google.com/open?id=1odvzUX6kXHwEwxBg6t_Y6NEomEV-qbzs 
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L’art amb els quatre sentits: l’aposta de la ONCE per la integració a través de les arts 
escèniques. 
A càrrec de Xisca Muñoz Carbonell, Coordinadora d’Animació Socioculturals i Esports 
d’ONCE Illes Balears, Bernat Pujol i Manolo Serrano, director i actor de Sa Bora. 
El grup Sa Boira es va fundar l'any 1987. Des de llavors ha estrenat dos muntatges anuals, 
un de gran format i un altre de petit format. Ha representat els seus muntatges per tota la 
geografia espanyola, amb gran èxit; compost per teatre clàssic, modern i contemporani: 
Les troianes, La casa de Bernarda Alba, Sis personatges a la recerca d'autor, Otelo, etc. 
http://once.es 
 
LINK A LA PRESENTACIÓ: 
https://drive.google.com/open?id=14pNvfLNri_3zC8qdKeYZyH8j41jPm_Ac 

 

Dalt l'escena ens cauen les etiquetes. Estepa Teatre, companyia de teatre de l'Associació 
Pro-salut mental Estel de Llevant. A càrrec de membres de la companyia.                          
Estepa Teatre té una trajectòria de gairebé vint anys, que s’inicia des del naixement de 
l’Associació Estel de Llevant- associació de la comarca de Llevant que té la finalitat de 
millorar la qualitat de vida de les persones amb alguna problemàtica de Salut Mental- i 
que existeix gràcies a la implicació i la il·lusió de tot el nostre col·lectiu: usuaris, familiars, 
voluntaris i professionals. És des d’aquesta diversitat que cream aquest grup singular i 
obert a la comunitat.  http://www.3salutmental.com 

LINK A LA PRESENTACIÓ:  
https://drive.google.com/open?id=1v8-IRKwMVUS31aS4ABCn8uiUyW21GNDR  
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Teatre inclusiu. CCEE PINYOL VERMELL (FUNDACIÓ ASPACE) 
A càrrec de Bàrbara Suau Suau i Guillem Rodriguez Simó. 
FUNDACIÓ ASPACE BALEARS és el centre de referència en el que qualsevol persona amb 
paràlisi cerebral o discapacitats afins pot trobar el suport necessari per dur a terme el seu 
projecte de vida. Des de l’escola d’educació especial Pinyol Vermell es desenvolupen 
diferents accions inclusives, destacant el Teatre inclusiu. Hem representat obres amb 
actors/actrius professionals de les Illes (com Toni Gomila, Rafel Ramis, Maria Rosselló... 
entre d’altres) i amb l’alumnat del Ceip Blanquerna. Han estat experiències enriquidores i 
valuoses per mostrar com és possible la inclusió partint de les adaptacions necessàries, 
suports adients i participació. 
http://aspaceib.org/servicios/servicios-educativos/ccee-pinyol-vermell/ 
 
LINK A LA PRESENTACIÓ: https://drive.google.com/open?id=1v8-
IRKwMVUS31aS4ABCn8uiUyW21GNDR 
 

        
 
 
Cultures dissidents de gènere i sexualitat. La Lioparda Teatre. 
A càrrec de Leo Alburquerque i Manuela Acereda. 
Un dels segells de la companyia La Lioparda és que totes les persones que hi formen part 
els hi toca molt de prop la dissidència sexual: lesbianes o bolleres, trans, travestisme, 
drags, mariques... Això fa que el nostre treball giri al voltant de les experiències LGTBI, el 
feminisme, la igualtat de gènere, etc.  
https://www.facebook.com/laliopardateatre/ 
 
LINK A LA PRESENTACIÓ:  
https://drive.google.com/open?id=1bOs6zIE6sg48OndZfshvKOO00to-Or3k 
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Centre de Circ Can Ribes. El circ, eina de cohesió social a La Soledat 
A càrrec de Tià Jordà, membre de l'Associació de  Professionals de Circ de les Illes 
Balears 
Can Ribas un projecte de centre dedicat a la creació, formació i recerca de les arts del circ 
on comptar amb un espai de creació, investigació, entrenament, assaig i formació. Les arts 
del circ com a  eix artístic, educatiu i de desenvolupament comunitari, alhora que de 
producció d’espectacles, de formació i de Circ Social, arrelat al barri. 
https://www.facebook.com/APCIB.CircBalear/ 
 
LINK A LA PRESNETACIÓ: 
https://drive.google.com/file/d/15wMpGzpPqwDwINEWpwHClMov4mcbvsVm/view?usp=sharing 
 

 
 
 
 
12:00 – 12:30 Pausa cafè 
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12:30 – 14:00 Diàleg obert entre assistents i projectes i el Teatre Principal sobre les 
necessitats del sector. 
  
Sessió moderada per Eva Garcia, experta en creació i producció artística comunitària, qui 
proposà la següent dinàmica de treball:  
 
Divisió dels assistents en 8 grups de treball per a desgranar les fortaleses, les dificultats 
d’individus, professionals i entitats i proposar objectius i accions a treballar.  
 
 
 
Clicau al següent enllaç per veure la feina dels grups de treball: 
https://drive.google.com/open?id=1tZfspmpZR0xdHK--CkSPB6pM6Txy_s9p 
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Al debat comptarem amb la participació dels professionals de la cultura inscrits, així com 
dels ponents i membres dels projectes anteriorment presentats i les següents entitats 
socials:
Amadip Esment Fundació. www.amadipesment.org 
Creu Roja Illes Balears www.cruzroja.es 
Centre Penitenciari de Mallorca 
Federació de persones sordes de les Illes Balears https://www.fsibaleares.org 
Fundació ASPAS  www.aspasmallorca.com 
Fundació Es Garrover  http://www.3salutmental.com 
Mater Misericordiae www.orgmater.org  Sonrisa Médica https://sonrisamedica.org
 

 
 
 
 
 
 
14:00- 16:00 h Pausa per dinar. 
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16:00 – 16:45 h Les institucions culturals apropant-se a l’art comunitari: una 
oportunitat? 
 
Vàrem començar l’horabaixa amb la primera de les tres sessions inspiradores.  
Aquesta va anar a càrrec d’Eva García, experta en creació artística comunitària, qui ens 
parlà de dos projectes que lidera amb institucions públiques: 2017-2019 va iniciar i va 
comissariar ART i PART de l’Ajuntament de Barcelona i actualment està engegant ÒPERA 
PRIMA amb el Gran Teatre del Liceu. 

Eva García. Experta en creació i producció escènica vinculada a espais diferents i/o 
persones diferents. Evoluciona del treball amb col·lectius específics a la comunitat; del 
desenvolupament de projectes des d'una entitat del tercer sector a l'acompanyament 
d'institucions; de les arts escèniques a una concepció polièdrica de les propostes 
artístiques. Actualment acompanya com a consultora a entitats i institucions en la 
concepció i desenvolupament de projectes artístics comunitaris, i desenvolupa projectes 
concrets en col·laboracions amb artistes des de l'entitat "comuArt, art sense límits" 

 
L’art comunitari i inclusiu, a més, proposa una cerca sobre “Cóm fer un art que parli de, 
des de, en les formes pròpies de fer i què doni veu als que no la tenen/veus diferents?” 
(transFORMAS, http://transformas.org.es/) 

 
RESUM DE LA PRESENTACIÓ:  
https://drive.google.com/open?id=1Jm2yTAkSpAu00wsETITbuu8l1jSxksR7 
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17:00 – 17:45 h Processos de creació i investigació. A propòsit de la vulnerabilitat i la 
interdependència humana. 
A càrrec d’Asun Pié Balaguer, professora de la UOC, qui va compartir amb l’audiència la 
seva recerca sobre el concepte vulnerabilitat. Està dins l'equip de Vulnus, Arts Vives i 
recerca, un projecte artístic que li ha permès l'observació etnogràfica per la seva recerca. 
Vulnus és un projecte artístic desenvolupat dins el marc d'El Graner (Ajuntament de 
Barcelona). El grup Vulnus (format per ciutadans interessats en la creació col·lectiva, 
activistes, investigadors) s’interroga sobre la diversitat, la vulnerabilitat i la noció de pro 
comú i les qüestiona, obrint noves vies de creació artística.  

LINK ALS VÍDEOS PROJECTATS: 
https://drive.google.com/open?id=19wOL_ywl523yszLBzO5X_PyMDQ1y-3o1 
 
LINK AL RESUM DE LA PRESENTACIÓ:  
https://drive.google.com/open?id=1A-yRSDtrBT_q2LC_HO1J5WHx3I0_3zDy 
 
LINK A LA PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES:  
https://drive.google.com/open?id=1QBQYgBJ5peHWnXsoHnImoFZPOIhcOmPy 
 
Asun Pié Balaguer és Doctora en Pedagogia (UB), Diplomada en Educació Social (URLL) i 
professora/investigadora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació (UOC). És 
membre del Grup de Recerca CareNet.Care and Preparedness in the Network Society (IN3-
UOC). La seva trajectòria de recerca es centra en els Estudis Feministes de la Discapacitat. 
Ha estat professora convidada a Universitats de Colòmbia i Mèxic. També ha estat 
professora associada del departament de Teoria i Història de l'Educació de la facultat de 
Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Co-dirigeix el Postgrau en Salut Mental 
Col·lectiva (UOC-URV). Ha estat professora del Màster Universitari en Estudis Avançats en 
Exclusió Social per la Universitat de Barcelona.  
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18:00 – 18:45 h La inclusió temàtica sobre els escenaris. Estudi de cas de Suite TOC núm 
6 de Les Impuxibles, Judith Pujol i María Velasco. http://lesimpuxibles.com/wp/ 
Presentació a càrrec de Gràcia Camps, producció executiva i Èlia Farrero, intèrpret.  
 
Inclusió és també inclusió sobre l’escenari de temàtiques, personatges que no hi solen 
tenir cabuda. Així, vàrem voler acabar la trobada coneixent els detalls d’un espectacle, 
tindrem amb nosaltres al TP a les Jornades 2020, que tracta un tema silenciat i amb poc 
espai en la nostra societat: la simptomatologia del TOC (Trastorn Obsessiu Compulsiu).  
És la darrera producció de la potent cia. Les Impuxibles, la fusió artística de les germanes 
Clara i l'Ariadna Peya, pianista i una ballarina. Un llenguatge propi i el compromís social de 
fer servir l’art com a altaveu de denúncia i canvi social. La companyia mateixa descriu 
l’obra com: una aproximació en primera persona a la perifèria dels discursos oficials i una 
reivindicació dels col·lectius silenciats i la des estigmatització dels trastorns mentals.  
 
LINK A LA PRESENTACIÓ: 
https://drive.google.com/file/d/1tkOrb7LyYpuszVGKsa6NCx5Khf5eCtxJ/view?usp=sharing 
LINK AL VÍDEO PROJECTAT: 
https://drive.google.com/file/d/1Tx9MgYbUBMqIr8H2utwnqrKECjL76yh6/view?usp=sharing 
 
Gràcia Camps 
És productora executiva de Les Impuxibles i dels seus espectacles des de 2015. També és 
coordinadora de l’àrea d’arts escèniques de la Bonne, centre de cultura de dones 
Francesca Bonnemaison.  
 
Èlia Farrero López. 
Llicenciada en Sociologia i Titulada en Interpretació de la Llengua de Signes, ha treballat i 
treballa com a Intèrpret de Llengua de Signes principalment en l’àmbit educatiu, cultural i 
més concretament en l'àmbit d'accessibilitat en les arts escèniques.  
 

 



18 

19:00 – 19:30 h Avaluació final dinàmica a càrrec d’Eva García. 
 
El tancament d’aquest dia i mig tan intens el férem de forma coral. Eva Garcia, 
facilitadora, va demanar als assistents incorpora-se de les grades i venir a l’escenari on 
férem un gran cercle. Així, a partir de teatre imatges crearem conjuntament tres 
fotografies en viu tots els assistents plegats a mode de recull de les jornades: què 
m’emporto de la trobada, què en llanço i, finalment, què sobre què queda en procés/el fet 
de reflexionar. 

 

Iniciàrem així l’avaluació concreta de les sessions, que posteriorment va continuar amb 
una enquesta on-line, i el recull de suggeriments de temàtiques/sessions que interessen 
aprofundir i treballar en edicions properes. 

AQUESTES SÓN: 

- Inclusió de les Arts escèniques i els seus professionals dins el currículum educatiu. 
- Propostes concretes / estratègies i eines de finançament per a la producció 

escènica i convenis amb les entitats. 
- Generació de xarxa i teixit comunitari entre entitats. 
- Definició teòrica dels àmbits d’actuació per a la normalització. 
- Llenguatge inclusiu verbal i escrit en les Arts Escèniques. 
- Recerca científica de la creació transformadora. 
- Incloure les teràpies artístic-creatives en els sistema. 
- El món amateur / professional / vocacional. Teatre i comunitats rurals. 
- Combinar activitats dinàmiques amb xerrades. 

 



19 

Podeu consultar l’enquesta de valoració sencera al següent link. 

 

Les Jornades varen acabar a la Sala Gran. Els assistents i participants es varen unir als 
espectadors generals per gaudir de l’espectacle: 

20:00 hores – Espectacle: Happy Islands. De La Ribot/Dançando com a Diferença. 

 

 

MOLTES GRÀCIES. FINS L’ANY 2020! 
 

Direcció: Josep R. Cerdà 
Coordinació: Beatriu Solivellas 

Suport a la dinàmica comuna: Eva Garcia 
 
 
 

 


