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Dia Mundial de la Discapacitat 
Estrena de La Força - Companyia de Teatre de Femarec 

 

 

La Companyia de Teatre de Femarec torna amb ‘força’ 
 

 
 
4 de novembre de 2013 – Barcelona. La Companyia de Teatre de Femarec torna amb el nou espectacle La 
Força, títol rotund amb el que la directora Glòria Rognoni busca demostrar un any més la força i 
capacitat dels actors i de les actrius de Femarec. La diversió, les rialles i els somriures són ja marca de 
la casa, així com també ho són les reflexions i els cops de puny més emotius que sacsegen al públic en 
cadascuna de les seves funcions. I en aquesta, prometen fer-ho amb més força que mai.  
 
La Força s’estrenarà als escenaris del Casino Aliança de Poble Nou el proper 3 de desembre, 
coincidint amb el Dia Mundial de la Discapacitat, una data més que rellevant per iniciar, ben forta, la 
que serà la 18a temporada de teatre de Femarec, una companyia formada integrament per actors i 
actrius amb discapacitat psíquica i/o Trastorn Mental Sever.  
 
Repetint l’èxit de finançament de l’any passat a través de micromecenatge per a l’estrena solidària, 
Femarec ha tornat a obrir una causa al seu web www.femarec.cat i a elmeugradesorra.org per recaptar 
fons a través de donacions. D’aquesta manera, l’entitat continua apostant pel Teatre Social com un 
projecte pedagògic i de cohesió, tot i la dràstica reducció d’ajudes que ha hagut per part d’entitats 
públiques i privades al tercer sector social.  
 
Com cada any, s’espera que acudeixin a l’estrena representants de les Administracions públiques i 
alguns i algunes ambaixadors i ambaixadores de Femarec, cares molt conegudes de casa nostra del 
món de la cultura, la comunicació i el món esportiu. 
 
La Força tornarà a pujar als escenaris un mes després, el diumenge 12 de gener, al Teatre Auditori de 
Sant Cugat, una sala fidel a les funcions de la Companyia de Femarec que cada any aposta amb ganes 
pels espectacles de Rognoni. I com va dir Santi Millán durant la presentació de la nova temporada 
d’aquest teatre: “Un espectacle no només terapèutic pels actors i les actrius, és una teràpia pel públic”.     
 
 
Sinopsi:  
 
Quanta força ens caldria per arrossegar un roc? I per aixecar un piano de cua? Potser menys que la 
que necessitaríem per nedar fins a l’horitzó però més que la que gastarem per escalar un arbre. 
 
Però, i si el que volem és presentar-nos a nosaltres mateixos, amb nom i cognoms, davant de tothom? 
Exposar de manera clara i diàfana els nostres valors i les nostres flaqueses, allò que ens fa sentir-nos 
orgullosos però també aquells racons una mica més tèrbols. Oferir, sense aprensió, tot el nostre esser 
a la concurrència, exposar la nostra imatge del dret i de l’inrevés, de front i del dors, per dins i per fora...  
 
Caram! Això sí que és força, QUINA FORÇA! 

http://www.femarec.cat/index_es.html
http://www.femarec.cat/
http://www.migranodearena.org/femarecsccl2
http://www.femarec.cat/fundacio/fund1B2_cat.html
http://www.tasantcugat.cat/programacio/index.php?id=57&categoria=1&subcategoria=1
http://www.tasantcugat.cat/programacio/index.php?id=57&categoria=1&subcategoria=1
http://www.femarec.cat/teatre/teatre_forca_2013_cat.html
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Implica’t: 
 
Reserva aquí la teva invitació.  
Col·labora aquí amb una donació al projecte.  
Patrocina la teva empresa al photocall de l’estrena escrivint a teatre@femarec.cat 

  
 

La Companyia de Teatre de Femarec  

El Grup de Teatre Social neix l’any 1997 com un projecte d’integració social i cultural de Femarec, 
dirigit des de llavors per l’actriu Glòria Rognoni. La companyia està integrada per actors i actrius amb 
discapacitat psíquica i/o trastorn mental, tots i totes treballadors i treballadores del Centre Especial de 
Treball de Femarec. Amb 16 espectacles a les esquenes, la companyia ha actuat arreu de Catalunya, 
la resta de l’Estat, i fins i tot a Portugal, Itàlia i Anglaterra, amb una carrera que ha estat reconeguda per 
la Menció d’Honor dels Premis Ciutat de Barcelona 2004, Premi Ciutat de Sant Cugat 2007 i Premi 
Arlequí de la Federació de Teatre Amateur 2009.   
 

L’entitat  

Femarec SCCL és una entitat d’acció social que treballa, des de fa més de 20 anys, per la inserció 
social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió, atenent a més de 9.000 persones anualment a 
través dels àmbits d’orientació laboral, millora de l’ocupabilitat, atenció psicològica i assistencial, 
formació ocupacional, formació continuada a professionals, Centre de Dia de Salut Mental, Centre 
Especial de Treball (CET), serveis a les empreses, activitats culturals i d’oci, prelaboral i projectes 
socials i d’intercanvi d’experiències.  
 

 

L’Obra Social “la Caixa” aposta pels artistes més extraordinaris 
 
La Força és un dels projectes seleccionats en la convocatòria 2012 
d’Art per a la Millora Social que l’Obra Social “la Caixa” posa a 
disposició d’entitats culturals i artistes, perquè presentin un projecte 
amb l'objectiu treballar amb col·lectius en risc d’exclusió social, o amb 
persones amb discapacitat.  

 
Aquesta convocatòria té com a finalitat donar suport a entitats culturals i a artistes plàstics, fotògrafs, 
músics, actors, ballarines, escriptors, etc. que vulguin desenvolupar activitats culturals que impliquin la 
participació activa de qualsevol col·lectiu de persones, amb l’objectiu d’afavorir processos de 
transformació social, millorant aspectes com el desenvolupament personal i ajudant a involucrar 
persones d’un barri o d’una comunitat en un procés de regeneració o millora ambiental.  
 

Altres col·laboradors: 

 

 

 

 

Per a més informació:   

Carlos G. Plaza            Laura Escrivà Giner 
Tècnic de Comunicació  Tècnica de Comunicació 
93 285 93 10                 93 285 93 10  
cgplaza@femarec.cat   lescriva@femarec.cat 
www.femarec.cat                          www.femarec.cat 
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http://www.youtube.com/user/Femarec/videos
http://www.migranodearena.org/femarecsccl2

