programa de sensibilització

espectacle de titelles
‘Companys de barri’

‘Companys de barri’ és un espectacle de titelles en què intervenen cinc personatges, tres noies i dos
nois, que viuen al mateix barri. Aquests cinc personatges volen reflectir la diversitat de la nostra societat,
per això, tres d'ells tenen una discapacitat (un és cec; l'altre va en cadira de rodes; i l'altre té la Síndrome
de Down), una altra és negra (d'origen africà però nascuda a Catalunya) i l'última és una nena sense
discapacitat.
En un espectacle d'una hora aproximadament de durada, els diferents personatges van presentant
algunes de les vivències que tenen en la seva vida diària per encuriosir el públic, el qual, en tot moment,
és estimulat perquè participi fent preguntes als cinc protagonistes.
L'objectiu de ‘Companys de barri’ és que l'espectador se submergeixi al món de la diferència i raoni sobre
les possibilitats de millorar l'entorn social per convertir-ho en un lloc en quin tots puguem viure amb igualtat
d'oportunitats.
ECOM desenvolupa aquest projecte des de l'any 2003, quan el va iniciar en el marc de l'Any Europeu de
les Persones amb Discapacitat. Fins ara han pogut gaudir de l'espectacle gairebé 50.000 persones.

públic objectiu
Nens i nenes d’entre 8 i 12 años i alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària.

metodologia
Partint de la dramatització, ‘Companys de barri’ presenta al públic infantil la realitat dels/de les nens/es
amb discapacitat. Sense dramatismes però amb una bona dosi de realisme, l'espectacle presenta les
limitacions de la persones amb diferents tipus de discapacitat alhora que mostra també les seves
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potencialitats, amb l'objectiu de trencar els tòpics i els prejudicis, en els quals, molt sovint, radiquen les
actituds discriminatòries.
Captada l'atenció del públic, les titellaires, a través dels seus personatges entren en contacte amb el
públic, interpel·lant-ho per fer-lo participar en l'espectacle i amb l'objectiu d'aclarir tots aquells dubtes que
la visió de l'espectacle els està plantejant així com per afavorir la modificació d'algunes actituds negatives.

suggeriment
ECOM recomana que els/les nens/es vegin l'espectacle ‘Companys de barri’ acompanyats dels seus
docents (professorat o pares) atès que, com a transmissors de coneixements que són, això els ajudarà a
donar continuïtat als continguts i conceptes que es tracten en l'espectacle. Una manera de fer-ho és
aprofitar qualsevol moment després d'haver vist l'actuació per comentar-la, a la classe o en l'entorn
familiar, per conèixer l'opinió dels/de les més petits/es. També se'ls pot suggerir posar per escrit les
opinions o allò que més els ha cridat l'atenció així com proposar-los fer un dibuix en relació a allò que han
vist.

objetius
¾ Donar a conèixer els diferents tipus de discapacitat.
¾ Facilitar que els/les nens/es puguin conèixer a través dels diferents personatges de l'espectacle la
realitat dels/de les nens/es amb discapacitat, les seves limitacions i les seves capacitats, i que
tinguin la possibilitat de preguntar tot allò que es plantegen respecte a aquesta qüestió.
¾ Trencar idees preconcebudes sobre les limitacions i capacitats de les persones amb discapacitat.
¾ Fomentar una actitud positiva versus la diferència i la discapacitat.

instal·lacions
Preferiblement un espai tancat: aula, teatro...

cost de l’activitat
En rebre el full de sol·licitud de l'activitat, ECOM contacta amb l'escola sol·licitant per consensuar-la. Una
vegada definida l'activitat, ECOM envia un pressupost a l'escola per a la seva aprovació. Existeix la
possibilitat que l'activitat pugui ser subvencionada. Podeu consultar la disponibilitat de subvenció en el
moment de sol·licitar l'activitat.

per a qualsevol aclariment
Elisabet Vergés
Tel.: 93 451 55 50
sensibilitzacio@ecom.cat
ECOM ofereix la possibilitat d’adaptar aquesta activitat
a les necessitats i/o requeriments dels sol·licitantes.
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