GRUP DE TEATRE COMUNITARI
DE CIUTAT MERIDIANA
“PUNT I SEGUIT”
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
La Xixa Teatre va començar a treballar
al barri de Ciutat Meridiana des dels
seus inicis com entitat mitjançant el
Teatre dels i les Oprimides per a
visibilitzar per una banda les
necessitats presents al barri en relació
a la convivència mateix i l’enfortiment
de la identitat de barri, i per altra, va a
visibilitzar el potencial creatiu i les
motivacions dels veïns i veïnes
d’afrontar aquestes necessitats a través
de metodologies comunitàries,
inclusives i amb un profund sentit de
transformació social i crític.
EIXOS D’ACCIÓ DEL GRUP DE TEATRE
COMUNITARI DE CIUTAT MERIDIANA:
Promoure la vida i acció comunitària al
barri.
Enfortir la identitat de barri i el
sentiment de pertinència;
Facilitar un espai de diagnòstic
participatiu, obert i dinàmic de vida
comunitària del barri;
Facilitar un espai de formació i
educació permanent en relació a la
participació ciutadana i l’enfortiment
de capacitats veïnals;
Generar referents i agents comunitaris
als barris, d’edats i situacions
socioeconòmiques diverses.
Establir aquest procés com eina per
l’enfortiment de la relació amb les
entitats del barri a través del Pla de
Desenvolupament Comunitari al barri
en coordinació amb altres entitats i
teixits associatius.

VALORS QUE PROMOU
Autonomia, responsabilitat, confiança,
respecte actiu, empatia, creativitat,
comunicació assertiva, participació i
mirada crítica.
En relació al grup i el seu funcionament dins
del barri: deliberació i transparència,
conflicte i innovació, complexitat i
articulació de xarxes, dinamisme,
aprenentatge mutu, proximitat, autonomia,
sostenibilitat, inclusivitat, reconeixement,
benestar i cohesió social.
ELS DINAMITZADOR/ES TENEN LA FUNCIÓ DE:
Facilitació del grup a través de les diverses
dinàmiques a les assemblees del grup, fent un
enfocament en l'ocupació igualitària de l'espai
pels i les participants.
Identificar la diversitat de postures i rols
presents en el grup.
Estimular i articular l'efectivitat de les
dinàmiques.
Acompanyar el procés d’apoderament del grup
i la seva capacitació per a avançar cap a
l’autogestió del projecte.
Sistematitzar teòricament i conceptualment
l'experiència pràctica per realitzar una
devolució dels coneixements col·lectius.
Avaluar i planificar les sessions d’acord a les
necessitats específiques del grup.

El Grup Punt i Seguit és un recurs a
disposició del barri que a partir de la
coordinació amb el PDC permetrà que sigui
utilitzar per a generar espais de debat i de
creació de vida comunitària al barri

Després de més de 5 anys de procés, s’han fet més de 10
presentacions i dins i fora del barri, amb la participació
directe en escena de més de 50 veïns i veïnes d’orígens,
edats i situacions socioeconòmiques diverses, i amb més de
1.000 persones com a públic assistent

