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Empoderament col·lectiu amb el Teatre de l'Oprimit
amb Jordi Forcadas, del Forn de Teatre Pa’tothom

Hi posem el cos. Corporalitzant la transformació social
amb Meritxell Martínez, directora i cofundadora de l’associació la Xixa

El teatre de l’oprimit: política i estètica
amb Antoni Masegosa, director d’ uTOpia Barcelona

Viatge a l'ànima de l'Altre Festival
amb Manel Anoro, director de l’Altre

El circ social com eina transformadora
amb Joan López, artista i formador de circ i formador de formadors en circ social. Fundador de l’escola de circ de l’Ateneu Popular de 9 barris

L'experiència de fer-se gran a través del teatre: Prime Time
amb Imma Colomer, actriu i cofundadora del Teatre lliure, i Núria Casado, dramaturga, actriu i docent (UdL)

TALLER “Teatre de l'Oprimit”
a càrrec de Jordi Forcadas, de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h, inclós amb el preu del seminari

l'Altre Festival Internacional d'Arts Escèniques i Salut Mental

Forn de Teatre Pa’tothom

La Xixa Teatre

uTOpia Barcelona

Ateneu Popular 9 Barris (BArcelona)

Projecte Prime Time

Lloc i horari:
Les xerrades tindran lloc 
els dimarts de 19:30 a 21:30 hores, 
excepte el taller del dissabte 25 de març 
que es realitzarà de 10.00 a 14.00 h i 
de 16.00 a 20.00 hores. 
Les sessions s'impartiran a l'aula 1.12 
de l'Edifici Polivalent del Campus de
Cappont de la Universitat de Lleida 
(C/ Jaume II, 71)
Hores lectives: 20
Crèdits: 2 ECTS reconeguts per la UdL
(20 hores presencials + 30 hores de treball 
autònom de l’alumne)
Preu: 79,06 €(modalitat ECTS) / 30€(sense ECTS) 

Lloc de matriculació:
Universitat de Lleida
Serveis Culturals
Edifici Polivalent (Cappont)
C/Jaume II, 71 planta baixa  
25001 Lleida
Tel. 973 70 33 97
culturals@culturals.udl.cat

Organitza:
Espai de Teatre de la Universitat 
de Lleida 

Coordinació: 
Emili Baldellou i Ricard Boluda

La relació entre les arts escèniques i les seves disciplines amb els processos de 
transformació social van tenint des de fa ja uns anys, riques i profundes experiències 
en àmbits de tots tipus. El Teatre aplicat abasta propostes que van des de l’àmbit de la 
salut i el benestar a la identitat i inclusió social. En aquesta nova edició, la dissetena ja, 
voldríem apropar-nos a aquesta realitat ben viva i carregada de sentit, i donar-vos a 
conèixer algunes dels projectes més arrelats i actius al nostre país. 
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El seminari 
inclou el taller

DEL DIA 25 DE MARÇ

El seminari 
inclou el taller

DEL DIA 25 DE MARÇ


