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ENTRADA GRATUÏTA
ÉS IMPRESCINDIBLE FER
RESERVA

Important:

L’entrada és gratuïta per a totes les 
activitats, però les places són limitades. Per 
aquest motiu, per assistir a les activitats 
programades (espais 1, 2 i 3 del mapa), cal 
fer reserva prèvia.

Reserves:
 
CLUB TR3SC
Al web www.tresc.cat

COL�LECTIUS I ENTITATS
Telèfon: 654 98 98 92 (de 10 a 14 h).
Correu electrònic: 
artimpossible@comedianet.com 

Indiqueu, si us plau, l’activitat a la qual voleu 
assistir, el dia i el nombre d’entrades, abans 
del divendres 2 de juny a les 14 h.

Per tal que us puguem acomodar de la millor 
manera possible durant el festival, si teniu 
mobilitat reduïda i/o discapacitat sensorial, 
informeu-nos-en quan tramiteu la reserva.

Transport:
Metro: Poble Sec
Autobusos: 37, 55, 121, D20

Idea original del festival:
Jordi Estrada i Myrtha Casanovas

barcelona.cat/accessible
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Sala Maria Aurèlia Capmany 
del Mercat de les Flors (MAC)

Sala Pina Bausch del Mercat
de les Flors (PB)

Institut del Teatre

Plaça de Margarida Xirgu 

Reserva d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda

4

3

2

1

L’ART
IMPOSSIBLE

FESTIVAL D’ART INCLUSIU
MERCAT DE LES FLORS
3 i 4 DE JUNY DE 2017



DISSABTE 3 DE JUNY

SALA MAC 
19.30 h ACTE D’INAUGURACIÓ 
L’obertura del festival serà a càrrec de la 
tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz 
i altres autoritats.

20 h CONCERT DE JAZZ
A càrrec d’Ignazi Terraza, Nono Fernández 
i Xavi Hinojosa, amb dansa de la companyia 
Liant la Troca.
Proposta jazzística a càrrec d’Ignazi Terraza, 
acompanyat de Nono Fernàndez i Xavi Hino-
josa. Deixant-se endur per la força rítmica del 
swing, la companyia de dansa integrada Liant 
la Troca acompanyarà els músics a l’escenari.

DIUMENGE 4 DE JUNY 

SALA MAC
12 h TEATRE
Lucrecia y Judith. A càrrec de Palmyra Teatro
Dirigida per una companyia pionera en 
l’accessibilitat a escena, l’espectacle Lucrecia y 
Judith ens convida a revisar aquests dos mites 
femenins des d’una mirada irònica. 

Passeig tàctil per a persones amb discapacitat 
visual (11 h) i passeig escènic per a persones amb 
discapacitat intel�lectual (11.20 h). Per poder-hi 
assistir, cal que ho demaneu en el moment de fer la 
reserva.

17.30 h MÚSICA I DANSA
La pell als marges. A càrrec d’ARTransforma
Fusió de diferents companyies i artistes 
professionals i no professionals de música i dansa, 
amb diversitat funcional i sense. La proposta, que 
s’estrena per primera vegada, té com a eix central 
les lluites i les emocions al voltant de les arts. 

19 h TAULA RODONA
Shoulder to shoulder. We move together / 
Colze a colze. Ens movem junts 
A càrrec d’Adam Benjamin, David Ojeda, 
Pablo Navarro, Jordi Cortés, Antonio 
Centeno, Patricia Carmona i Nono 
Fernàndez. Moderadora: Queralt Prats.
Posada en comú de mirades, opinions i 
experiències al voltant de les polítiques i les 
pràctiques inclusives en l’àmbit de les arts. 

21 h ACTE DE CLOENDA

SALA PINA BAUSCH
12 h FAMILIAR
El Mar. A càrrec de Jocviu
Espectacle sensorial apte per a tots els públics.

16 h TEATRE
El mirador de les paraules que no puc dir.
A càrrec de Bambú Cia de Teatre
Un món envaït d’altes tecnologies per a la 
comunicació és un món envaït per la soledat 
i el desig de comunicar-se de debò.

INSTITUT DEL TEATRE
De 10.30 a 12.30 h TALLER DE 
DANSA – El silencio le dice a la palabra. 
A càrrec de Pablo Navarro i Jordi Cortés

De 12.30 a 14.30 h TALLER DE 
DANSA – Improvisació i el món entre 
la llibertat i la tensió. 
A càrrec d’ Adam Benjamin

De 15.30 a 17 h TALLER DE
TEATRE – Arts escèniques i diversitat.
A càrrec de David Ojeda

Per participar en els tallers, cal experiència en 
arts escèniques.

Si necessiteu interpretació en llengua de signes 
cal que ho sol�liciteu abans del dia 31 de maig 
al correu electrònic següent: mcurto@bcn.cat 

PL. MARGARIDA XIRGU
12.30 h i 14 h DANSA
Quebradas e imperfectas.
A càrrec de Colectivo El Brote
Duet de dansa itinerant que, amb la seva 
proposta artística, apropa al públic a les 
vivències i emocions de les persones amb 
malalties minoritàries.

De 12 a 14 h PINTURA EN VIU
A càrrec de Artistas Diversos
Potencia la inclusió de persones amb 
discapacitat a través de l’art. Hi participen 
Mario Berguño, Kelly Arrontes i Aleix 
Urbano. 

De 12 a 20 h INSTAL� LACIÓ – 
TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES
Com plora el mar. 
A càrrec de Susoespai
Intervenció artística revisant la problemàtica 
de la migració obligada.

LLEGENDA DE SÍMBOLS

Tots els espectacles són accessibles 
per a persones amb mobilitat reduïda

Accessible per a persones amb 
discapacitat auditiva

Accessible per a persones amb 
discapacitat visual

Espai equipat amb anell magnètic

Interpretació llengua de signes


