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Dia Mundial de la Discapacitat – dimecres 3 de desembre 
Estrena de Punt i Seguit - Companyia de Teatre de Femarec 

Casino l’Aliança del Poblenou – 21:00 h. 

 

La Companyia de Teatre de Femarec estrena ‘Punt i Seguit’       
en el Dia Mundial de la Discapacitat 
 

 
 
28 de novembre de 2014 – Barcelona. La Companyia de Teatre de Femarec torna als escenaris amb Punt i 

Seguit, un nou show sota la direcció de Glòria Rognoni on actors i actrius amb discapacitat demostren 

un any més les seves capacitats. Entre rialles i emocions, i mentre el públic s’ho passa d’allò més bé, 

trencaran estigmes i faran reflexionar sobre la vida i la mort: un debat entre el punt i seguit, i el punt i 

final. 

Punt i Seguit s’estrena a l’escenari del Casino l’Aliança del Poblenou el proper dimecres 3 de 
desembre, Dia Mundial de la Discapacitat, una data més que rellevant per iniciar la que serà la 18a 
temporada de teatre de Femarec, una companyia formada íntegrament per actors i actrius amb 
discapacitat psíquica i/o trastorn mental sever. 
 
Igual que en edicions anteriors, Femarec (entitat social on treballen els actors i les actius) ha tornat a 
obrir una causa de micromecenatge a elmeugradesorra.org per recaptar fons a través de donacions a 
canvi d’invitacions per a l’estrena. A més, aquesta temporada el Grup de Teatre Social compta amb la 
col·laboració de CatalunyaCaixa, una ajuda que permetrà la continuïtat d’aquest projecte pedagògic i 
de cohesió, tot i la dràstica reducció de subvencions que ha hagut per part d’entitats públiques pel 
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 del món de la 
cultura, la comunicació i l’esport de casa nostra. 
 

 
Sinopsi:  
 
La vida ja té aquestes coses, de sobte un dia va i s’acaba. Ningú ens avisa o ens demana permís, no, 
no, s’acaba i punt. Punt i final. 
 
I ens preguntem si això es pot tolerar, si no podríem parlar-ne... Hem d’acceptar aquest paper a ulls 
clucs o potser podríem revoltar-nos-hi?  
 
No, ens hem de resignar i acceptar la FA-TA-LI-TAT, i poca cosa més podem fer que alguns planys, 
posats circumspectes, panegírics públics de lloança envers el difunt i safareig en privat. Res més, 
segur...? 
 
 

http://www.femarec.cat/index_es.html
http://www.femarec.cat/teatre/teatre1_2_cat.html
http://www.migranodearena.org/femarecsccl2
http://www.femarec.cat/fundacio/fund1B2_cat.html
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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 17 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, Premi 
Arlequí de la Federació de Teatre Amateur 2009 i Premi d’Honor BBVA de Teatre 2014.   
 
 

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.  
 

 

Amb la col·laboració de CatalunyaCaixa 
 

 
 

 

 

Per a més informació:                                                                          Altres col·laboradors  

Laura Escrivà Giner 
Tècnica de Comunicació 
93 285 93 10      
lescriva@femarec.cat 
www.femarec.cat 
 

 

http://www.femarec.cat/index_es.html
mailto:lescriva@femarec.cat
http://www.femarec.cat/
http://www.facebook.com/Femarec
http://twitter.com/femarec
http://www.linkedin.com/company/2262740?goback=.fcs_GLHD_femarec_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=ncsrch_hits
http://www.youtube.com/user/Femarec/videos

