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MEMÒRIA D’ACTIVITATS | ANY 2018 

A continuació destaquem les principals activitats realitzades per l’entitat en els darrers anys. A més 

dels projectes aquí esmentats, La Xixa realitza nombrosos formacions i activitats de caràcter 

puntual i de llarga durada, així com peces de teatre fòrum, accions teatrals i performances. 

Amb les seves activitats, a La Xixa volem sensibilitzar i generar discursos a favor de la convivència 

en diversitat de gèneres, orígens culturals, edats i sabers (entre altres diversitats), i denunciar les 

violències i desigualtats vers a les dones, les persones migrades i refugiades, els col·lectius LGTBI+ 

i qualsevol altre grup que pateix discriminació. Participem de manera activa a dies clau al llarg del 

any: 25 de novembre, 8 de març, dia internacional en contra de la LGTBI+fòbia, dia internacional de 

les persones migrades i refugiades, entre d’altres. La mostra dels resultats d'alguns dels tallers, 

peces i accions que realitza La Xixa Teatre estan disponibles al canal de Youtube: 

https://www.youtube.com/user/laxixateatre.  

Xarxes associatives 

La Xixa pertany a les següents xarxes i agrupacions:  

 Xarxa BCN Antirumors 

 Participants a la Xarxa d'Escoles per la Igualtat i la No-Discriminació 

 Col·lectiu i + http://collectiuimes.com/   

 La Xarxa Hispanoamericana de Teatre Comunitari 

 La Xarxa Internacional de Teatre de l'Oprimit 

 La Red Latinoamericana del Teatre del Oprimido RE.LA.TO. 

 Fundadors de l'Escola de Teatre de les Oprimides de Barcelona 

 Membre de l'Institut de Treball de Processos d'Espanya 

Projectes competitius subvencionats per l’Ajuntament de Barcelona al 2017 i 2018 

 Interculturalitat fent teatre fòrum: l’art de la multiplicació 6a Ed. Formació de 

dinamitzadors/es de teatre fòrum interseccional. Des de 2014 

 Els cossos i la no-discriminació des de primera infància per a promoure la participació i 

els drets dels infants. Des de 2017 

 Teatre comunitari per l’enfortiment de l’Acció comunitària als barris de Zona Nord. Des de 

2017 

 Grans Reportatges Comunitaris i Teatre Fòrum: Desmuntant l’Edatisme des de una 

Perspectiva Interseccional. Des de 2017 

 Teatre de les Oprimides per a Combatre les Desigualtats Interseccionals al Treball 

Domèstic i de Cures. 2017  

 

https://www.youtube.com/user/laxixateatre
http://collectiuimes.com/
http://re.la.to/
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Projectes europeus  

 IRIS (2018-2020): Intimacy, relationships and interculturality in Youth Work.  

 SELFEE (2017-2019):Digital Literacy and Social Emotional Learning for Engagement and 

Employment. 

 BODI (2015-2017): Cultural Diversity, Body, Gender and Health in Early Childhood 

Education. http://www.bodi-project.eu/   

 Y4Y (2015-2017): Youth for Youth – Peer Learning against Early School Leaving. 

http://y4yproject.eu/  

 FOTEL (2012-2014): Forum Theatre against Early School Leaving. http://www.fotel-

project.eu/. Destaquem el manual per a professors/es elaborado per La Xixa Teatre 

(Descàrrega: http://www.fotel-project.eu/node/59). 

Projectes locals continuats i de llarga durada  

La Xixa Teatre ha realitzat nombrosos tallers en l'àmbit de l'educació formal i no formal per treballar 

la diversitat cultural i el gènere amb infants, joves, professorat i tècnics d’infància i joventut 

amb diferents eines participatives, teatrals i audiovisuals. Entre ells, destaquem els tallers realitzats 

a les següents escoles:  

 Escola Meritxell a Mataró.  2018.  

 IES Les Marines de Castelldefels, 2017-2018. 

 IES Mont Perdut d’entre altres instituts de Terrassa, 2017-2018. 

 Escola Municipal de la Llar de Terrassa, 2017-2018 

 Escoles Til•ler i Comas i Solà al Districte de Sant Andreu. 2012-2018.  

 IES Dr. Puigvert. 2015-2016 

 Escoles de Montcada i Reixac. 2014-2016.  

 Escoles dels Franqueses. Des de 2014-2016.  

 Escola La Sedeta i Balmes, d’entre altres escoles a Rubí.2014-2018  

 Escoles a Calafell. 2014 - 2016  

 Escola Esperança del Barri de Baró de Viver, Barcelona. 2013 - 2018. 

 S.I. Badalona; La Salut, Badalona. Des de 2012-2014.  

 IES La Guineueta, Nou Barris, Barcelona. Des de 2012-2013.  

 S.I. C. Colom, Bon Pastor, Barcelona. Des de 2011-2018.  

 C.O. Gavina, Barri El Raval, Barcelona. Des de 2011-2013.  

Les accions més rellevants realitzades en el camp d'educació i participació comunitària de 

persones joves, adultes i grans en el camp de la diversitat i la interculturalitat, així com 

projectes enfocats a grups de dones han estat: 

http://www.bodi-project.eu/
http://y4yproject.eu/
http://www.fotel-project.eu/
http://www.fotel-project.eu/
http://www.fotel-project.eu/node/59
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 Formació per a dones immigrades treballadores de les cures i la llar, en col·laboració amb 

Sindicat Independent de Treballadores de la Llar i les Cures Sindillar/Sindihogar, i amb el 

suport dels Ajuntaments de Castelldefels i de Barcelona. Des de 2017.  

 Realització dels Fòrums Oberts i el procés d’Investigació-Acció del projecte “Temps i 

Cures al Barri” dins de les Mesures de Govern per a la “Democratització de la Cura” 

conjuntament amb el Programa de Temps i Economia de les Cures de l’Ajuntament de 

Barcelona. 2017-2018. 

 Formació sobre gènere i interculturalitat a la petita infància amb el Moviment Educatiu del 

Maresme (M.E.M.), i amb famílies a diferents espais, i amb professionals de infantil a 

Barcelona. 2017-2018  

 Formació de dinamitzadors de teatre fòrum amb presentació de festival de teatre fòrum a 

Igualada conjuntament amb la Fundació ATLAS. 2018.  

 Formació a personal de l’Ajuntament de Barcelona “Vivenciem la diversitat” dins de les 

mesures per a la formació de grups clau del Programa de Drets de Ciutadania.  2016-

2018.  

 Formadors de Teatre Fòrum per el projecte per combatre l’Edatisme “Soc Gran i què?” 

amb l’Ajuntament de Barcelona, el Consell Assessor de les Persones Grans i el Col·lectiu 

i+. 2017-2018  

 Formació en eines participatives, facilitació de grups i teatre fòrum a personal tècnic de 

Creu Roja. 2018.  

 Formació en diversitat i facilitació en l’àmbit juvenil per a persones tècniques de Joventut 

de la Agència Catalana de Joventut de Generalitat de Catalunya amb el Col·lectiu I+. 

2017-2018.  

 Participants al Festival de Teatre de l’Oprimit de Barcelona, organitzat per UTOPIA. 2018.  

 Ponents i facilitadors al Festival TOMA Teatre de Madrid. 2018. 

 Formació “Del Desig a l’Acció: Eines de Teatre dels i les Oprimides” amb La Escola de 

Teatre de les Oprimides de Barcelona. 2016-2017.  

 Formació de Teatre de les Oprimides per a Dones del CRAD Badalona en col·laboració 

amb l’Àrea de Igualtat. 2016-2018  

 Formació pel grup de Dones Panjab de Ekta Ch Himmat de Badalona en coordinació amb 

la Regidoria de Participació i Convivència i l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Mori de 

Llefià. 2015-2017.  

 Formació de dinamitzadors/es de Teatre Fòrum Intercultural amb el suport de l'Ajuntament 

de Barcelona. 2012 fins a l’actualitat.  

 Formació d’agents-antirumors amb el Servei de Convivència del Districte d’Horta-

Guinardó amb el grup Fricandó de persones grans, amb el suport de l’Ajuntament de 

Barcelona des de l’any 2013 fins a l’actualitat. 

 Formació d'agents-antirumors, desarticulant prejudicis i estereotips per a: Ajuntament de 

Barcelona, Diputació de Barcelona, Pla de Desenvolupament Comunitari del Remei (Vic), 

Ajuntament de Navarra, Diputació de Navarra, Ajuntament de Getxo,  entre altres 

ajuntaments i entitats. Des de 2012 fins a l’actualitat. 
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 Formació en Teatre Fòrum Intercultural amb Casa Àsia (Ministeri d'Afers Exteriors, 

Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona) destacat per la Comissió Europea 

com a bona pràctica d'integració. Des de 2011 fins a  2018.  

 Formació en Processos Comunitaris Interculturals, per al Pla de Desenvolupament 

Comunitari de Zona Nord, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona. 2011 fins a 

l’actualitat.  

 Taller permanent de Teatre Social a la Universitat de Barcelona. Tallers per a estudiants 

amb el suport de la Facultat d’Educació de la UB. Campus Mundet. 2011 fins a l’actualitat.  

 Formació en Teatre Fòrum Intercultural per a la Fundació Mescladís i Fundació Surt. Des 

de 2011 fins a l’actualitat.  

 Formació en obres de teatre fòrum i processos comunitaris amb diverses Associacions de 

Veïns, Centres Cívics, Casals de Joves i Casals de Persones Grans de la Ciutat de 

Barcelona. 2010 fins a l’actualitat.  

 Aventures de Lilo i Lila, clown anti-rumors al carrer.  2010-2104  

Organització de festivals locals 

Des de 2013 La Xixa Teatre organitza dos festivals anuals de Teatre Fòrum:  

 Al Juny: La Marató de Teatre Fòrum Intercultural (6a edició) 

 Al Novembre: La Màster Class de Teatre Fòrum Intercultural (6a edició)  

 

Dinamització de grups de teatre comunitari consolidats  

 Grup de Teatre Comunitari de Ciutat Meridiana “Punt i Seguit (mixt i intergeneracional) 

des de 2011 conjuntament amb el  Pla de Desenvolupament Comunitari i amb el suport 

de l’Ajuntament de Barcelona.  

 Grup de Teatre Fòrum de Horta-Guinardó Fricandó (persones grans) des de 2013-2018 

conjuntament amb el Servei de Convivència del districte d’Horta-Guinardó i amb el suport 

de l’Ajuntament de Barcelona.   

 Grup de Teatre Comunitari Posa-hi Oli (Persones Grans) a Calafell des de 2013-2017 amb 

el suport del Pla d’Acollida i Immigració de l’Ajuntament de Calafell.   

 Grup de Teatre de l’Oprimit de La Xixa (mixt i intergeneracional) des de 2010 i en 

col•laboració amb l’Espai Jove Garcilaso des de 2013-2017.   

 Grup de Teatre Comunitari de Dones Panjab “Ekta Ch Himmat – L’unió fa la força” des de 

2015-2017 amb el suport de l’Ajuntament de Badalona.   

 

A més d’aquests grups, La Xixa ha facilitat la creació de més de 10 grups de teatre dels i les 

oprimides que funcionen de manera autònoma.  
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Projectes a Senegal i Colòmbia 

 Formació en eines psicosocials per activistes en col·laboració amb l’Associació Kaddú 

Yaraax en Dakar (2018).  

 Projecte “Teatre i Cultura de Paz” pel programa ACERCA de l’AECID a Dakar i Ziguinchor 

(Desembre 2017).  

 Formació de facilitadors en processos de teatre fòrum sobre violència infantil i / o juvenil 

pel Programa Futuro Colombia amb la Fiscalia General de la Nació a Bogotà (Octubre – 

Novembre 2017).  

 Co-organitzadors del Festival Internacional de Teatre Fòrum de Dakar (Des de 2011). 

(Playlist de youtube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6qnMAsLy5DDrHag7DGYdvq7KnuWqbcFr)  

 Gira de Teatre Fòrum Intercultural a Casamance amb el suport de l'AECID i l'Ambaixada 

Espanyola a Senegal (Agost 2015).  

 Col·laboració amb el projecte REDEL 2 i REDEL 3 finançat per l'AECID (2011-2013).  

 Col·laboració amb el projecte de sanejament d'aigua de l'organització ACRA (2014).  

 Participació en el Festival de les Arts Negres. Ministeri de Cultura de Senegal. Senegal. 

(2010).  

 

Persones participants i destinataris 

La Xixa realitza aproximadament uns 90 tallers i formacions al any (de curt i llarga durada), i presenta 

unes 40 peces de teatre fòrum i performances participatives. El nombre de persones que han 

participat dels tallers son 2.250 persones (25 participants de mitja i per taller) i el públic assistent a 

les peces es de 3.200 persones (mitjana entorn a 80 persones per presentació). En total La Xixa 

Teatre ha arribat a 5.450 persones (dades estimades de l’any 2018).  

Les persones participants als tallers tenen una proporció de 5 dones i/o persones de gènere no 

binari, per a 3 homes aproximadament, mentre que la proporció de públic és aproximadament de 1 

a 1 en relació al gènere d’assistents. 

Per tant, estimem que al 2018 hem arribat de manera presencial a aproximadament el següent 

nombre de participants per sexe:   

 Total Dones Homes 

Participants (tallers,  

formacions) 

2.250 1.406 844 

Públic (presentacions)  3.200 1.600 1.600 

Total destinataris 2018 5.450 3.006 2.444 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6qnMAsLy5DDrHag7DGYdvq7KnuWqbcFr

