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PRESENTACIÓ
2021

“No estic acceptant les coses que no puc canviar; estic
canviant les coses que no puc acceptar” Angela Davis

Acaba el 2021, un any ple de camins sinuosos i autopistes
en construcció permanent.
Un any en què hem pogut crear, recrear-nos i complir
alguns dels nostres somnis.
La Xixa Teatre ha acabat aquest any amb més de 30
projectes en execució, més de 10.000 seguidors online i
offline, noves relacions internacionals i locals que
sumades a les anteriors ens animen a continuar
construint comunitat, com diu el nostre lema “FEM
COMUNITAT”.

La pandèmia ens ha ensenyat que allò “digital” també
compta, que, malgrat la incredulitat, ha arribat per
quedar-s’hi molt de temps. Per això, cal revolucionar-lo,
apropiar-nos-el. Convertir-lo en el camí a la utopia, de
l’esperit i la consciència crítica.

Acaba 2021 i ens troba creixent, amb
noves ganes, noves companyes, amb
més equip i travessant noves onades.

Hem pogut aprendre més del que pensàvem 
i fer més del que esperàvem.

Ens sentim reconegudes i agraïdes pel suport permanent
i la confiança demostrada en cada pas, en cada
proposta, en cada nova idea. La flama de la nostra
passió és la nostra guia. 

De igual manera, volem seguir “fent”, volem seguir
“actuant”, i equivocant-nos, de vegades, per poder
seguir millorant dia rere dia. 

Adrián Crescini
Director La Xixa Fem Comunitat
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SOBRE LA XIXA

L’Associació La Xixa Teatre és una associació sense ànim de
lucre orientada a la investigació, el desenvolupament i la
multiplicació de les eines teatrals i d’educació popular com a
mitjà de transformació social. Som un grup multidisciplinar i
multicultural de col·laboradors/es formats/des en el camp de
les ciències socials, la pedagogia i l’art. 

Qui som

Des del 2010, la missió de l’Associació de La Xixa Teatre és
facilitar la creació d’espais d’apoderament a través de
Metodologies Participatives (MP), la Mediació Artística (MA), la
Psicologia Orientada a Processos (POP) i el Teatre dels i les
Oprimides (TO) per generar processos de transformació
individual i col·lectiva.
Promovem la participació ciutadana, activa i el
desenvolupament de l'esperit crític contra les violències i
discriminacions, posant en valor la convivència en diversitat i la
cultura de la pau.

Missió

Facilitar l’accés a la cultura, l’art i la participació

Promoure la interacció i crear xarxa a nivell nacional,
europeu i internacional. 

Assumir un paper actiu, en el foment de la participació
i resolució de problemàtiques, en els col·lectius:

Visibilitzar les diferents formes de discriminació i
desigualtat social a través de Metodologies
Participatives, la Psicologia Orientada a Processos i el
Teatre de les Oprimides. Així com multiplicar les eines a
persones referents i agents de canvi.

1

Infància
 i joventut Persones

grans

*Dones
LGTBIQA* *Racialitzat,

migrant i
refugiat*

 

Risc exclusió
social i població

en general

*Amb especial atenció a la sensibilització i
prevenció de la violència cap a aquests col·lectius
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SOBRE LA XIXA

Formació per part dels membres de l'associació

Formació per a professionals 
Metodologies emprades per l'entitat (MP, MA, POP, TO)

Difusió de les metodologies emprades per l'entitat
(MP, MA, POP, TO)

Investigació en Innovació Social

Sistematització, documentació i difusió dels processos i
experiències creatives per impulsar nous coneixements

Acompanyament individual a persones i facilitació de grups

Convivència, ciutadania activa, participació ciutadana i
desenvolupament local. 
Interculturalitat, racisme, xenofòbia, inclusió social i
integració. 
Educació, abandonament escolar, prevenció de conductes de
risc entre els i les joves. 
Gènere, polítiques d’igualtat i diversitat sexual. 

Realitzem tallers per a col·lectius diversos, formació de
formadors/es i accions artístiques a nivell local i internacional al
voltat de quatre eixos principals: 

La nostra acció
Obres de teatre | Teatre de les Oprimides
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SOBRE LA XIXA

Des dels seus inicis, La Xixa es va constituir com entitat de base
feminista amb una clara orientació cap a la lluita contra les
desigualtats socials en general, i molt particularment contra les
desigualtats de gènere. L’entitat per tant aplica un conjunt de
mesures tant internes com externes en la seva feina en relació
amb la igualtat de gènere:

Igualtat de gènere
Formació permanent de l’equip amb expertes internes i
externes en temes d’igualtat de gènere i diversitats sexuals
des de la perspectiva interseccional, decolonial i
intercultural. 
Aposta per la conciliació i les cures dins de l’equip
(flexibilitat horària, compliment de les hores establertes,
acompanyament a l’equip de dinamització des d’un enfoc de
cures, formacions i tallers interns d’autoconeixement i
vocació professional, valoració i abordatge permanent del
treball en relació a expectatives grupals i personals, així com
els conflictes que sorgeixen durant la implementació dels
projectes). 
Tot el treball de l’entitat (projectes, comunicació, tallers,
formacions, peces de teatre) està dissenyat i abordat des
d’una perspectiva feminista, interseccional, decolonial.
Ús d’un llenguatge inclusiu tant en el material escrit com en
el desenvolupament dels tallers. 
La Xixa Teatre forma part de l’Eix de Feminismes de
Lafede.cat i del grup per l’elaboració del Protocol contra les
Violències Masclistes. 
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SOBRE LA XIXA

A l'Associació La Xixa Teatre apostem per mesures socialment i
ambientalment sostenibles, convençudes de la importància de
posar en marxa pràctiques responsables que afavoreixen la vida
en comunitat i del planeta. Tant a nivell intern, com en el
desenvolupament de les activitats, actuem de forma
responsable amb el medi ambient i a través de les nostres
pràctiques sensibilitzem a les persones participants. En línia amb
la nostra missió d’educació per a la Justícia Global, creiem que
no només és important actuar segons aquests criteris, sinó
també donar a conèixer les mesures ambientals i socials
adoptades, fomentant la sensibilització de la societat i la
multiplicació d’hàbits sostenibles.

Hem creat un protocol ambiental on fem referència a la nostra
seu compartida, els nostre proveïdors, l'ús del material físic i
digital, la no-disposició de vehicles de l'entitat, la responsabilitat
vers la contaminació acústica, la Covid-19, etc.

Protocol complert a bit.ly/protocol-ambiental-lxx

Protocol Ambiental

8



SOBRE LA XIXA

Co-organitzadores del Festival
Internacional de Teatre Fòrum
de Dakar (Senegal) des de 2011

SELFEE Alfabetització Digital i
Aprenentatge Socioemocional
per lluitar contra la discriminació
en la recerca de Feina Projecte
Europeu Erasmus + (2019)

Formació de facilitadors/
es en processos de teatre
 fòrum sobre violència infantil
i/o juvenil Programa Futuro
Colombia, la Fiscalía General de
la Nación en Bogotá (2017)

Bodi: diversitat cultural,
cossos, gènere i salut en
l'Educació Infantil Projecte
Europeu Erasmus + (2015-2017) i
actualment formació anual.

FOTEL: Teatre Fòrum
contra l'Abandonament
Escolar Prematur Projecte
Europeu Erasmus +  (2012-2014)

Teatre Fòrum: desmuntant
l'edatisme des d'una perspectiva
Interseccional Ajuntament de
Barcelona 3 ed. des de 2017

“Teatre i Cultura de la Pau”
Programa ACERCA del 
AECID a Dakar i Ziguinchor de
Senegal (2017)

ALGUNS DELS NOSTRES PROJECTES AL LLARG DEL TEMPS

El nostre recorregut
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ACCIONS 2021

10



Online, Presencial, Semipresencial, Online,
Presencial... 
La nova realitat dels formats d'activitats

Després d'un any 2020 marcat per la crisi
sanitària i l'adaptació de les nostres activitats a
les possibilitats de cada moment, el 2021 s'ha vist
marcat, de nou, pel desenvolupament d'activitats
en formats online. L'objectiu sempre ha estat fer
possible els projectes planejats, en moltes
ocasions en formats híbrids, on es combinaven
els formats presencials, semi-presencials i online. 

Hem treballat, respectant totes les mesures
sanitàries de seguretat i prevenció, per seguir
posant la nostra creativitat al servei de les
persones, als grups i a la societat. 

Formats
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ACCIONS 2021

MILLORA DE L'APODERAMENT DE LES DONES 
I LA LLUITA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

A la regió de Ziguinchor, Senegal

Projecte en col·laboració amb la Xarxa de Consum Solidari. La Xixa Teatre
encarregada de la part de sensibilització del projecte. Entre les accions
desenvolupades, hi ha l'elaboració del podcast Xeex Metital (Prou Violències).
El projecte té com a objectiu contribuir a la transformació de les estructures
que perpetuen les desigualtats de gènere i fomentar la implementació dels
drets humans a la regió de Ziguinchor, Senegal.

Cooperació Internacional
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Projectes Europeus 2021 (I)
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Projectes Europeus 2021 (II)
14



ACCIONS 2021 Principals Formacions

Projecte Cobu 
Abril a Novembre 2021

INTERCULTURALITAT FENT TEATRE FÒRUM:
L'ART DE LA MULTIPLICACIÓ
Formació de dinamitzadors/es de Teatre Fòrum
interseccional 

Des de fa 9 anys, a La Xixa Teatre impartim la Formació Anual insignia de
l'entitat, la Formació de Dinamitzadors de Teatre Fòrum Interseccional, amb
l'objectiu de multiplicar les eines que emprem en els nostres projectes i
intervencions amb diferents grups, tant a nivell local com internacional. 

Treballem a partir d'eines tals com la Metodologia del Teatre de l'Oprimit, la
Metodologia de Treball de Processos, les Metodologies participatives, el
Fonaments teòrics i conceptuals sobre la interculturalitat i la interseccionalitat.
Realitzem aquesta formació perquè entenem que el Teatre Fòrum és una eina
d'Innovació necessària pel canvi social. És el teatre per la Justícia Global i que
humanitza les relacions i ens enfronta a desafiaments reals i concrets vers
conflictes quotidians i transcendentals.
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Orgullosa i encantada
de formar part
d'aquesta comunitat! 

Esta formación me cambió
la manera de verme a mí.
Antes quería hacer cosas,
pero tenía miedo.

Todo el proceso ha sido muy
empoderador y me he dado
cuenta que realmente podemos
ser una herramienta de cambio.  

Este curso me ha dado más de lo que
yo pensaba. Me habéis dado valor, he
ganado seguridad y autoestima en mí
mismo. No pensé que podría formar
un grupo, dirigirlo y elaborar un
proceso creativo.  

Testimonis
Creo que ha sido una de las
experiencias más
transformadoras en mi
vida. Y la recomendaré a
todes los que pueda.

Formació de
dinamitzadors/es



ACCIONS 2021

Projecte 1000 Layers
Juliol 2021
EL MÈTODE DE LES
IDENTITATS CREATIVES
Presencial 

Principals Formacions

Projecte Vita | Març 2021
PODCAST de Ràdio
Inclusiva 
Virtual

Gener i Febrer 2021
IDENTITATS EN TRÀNSIT
- Formació i Creació "Identitats
en Escena"
- Masterclass "Identitats
Diverses en Temps de Covid"  -
Seminari "Identitats en Trànsit
en Focus"
- "Com afecten els prejudicis i
estereotips a les relacions?"
Fòrum Obert

Projecte IRIS
Abril 2021
HABILITATS PER A LA
INTIMITAT
Presencial 
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ACCIONS 2021 Principals Formacions

Projecte Rebelah
Setembre 2021
JORNADES FORMATIVES:
PODER, PATRIMONI I
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Híbrid

Projecte Rebelah
Juliol 2021
IDENTITATS CREATIVES
AMB IBN BATTUTA
Presencial

Projecte 1000 Layers
Octubre, Novembre, Desembre
TEATRE PERIODÍSTIC
D'IDENTITATS CREATIVES
PER A JOVES
Presencial 
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ACCIONS 2021 Principals Formacions

BODI
Octubre a Novembre 2021
EL MÈTODE BODI, LA NO-
DISCRIMINACIÓ EN LA
PRIMERA INFÀNCIA
Híbrid

NOVES MIRADES
Abril a Desembre 2021
NOVES MIRADES
Híbrid

Projecte Green Interculturality i
Grans Sabers Comunitaris
Octubre a Novembre 2021
GRANS SABERS
COMUNITARIS 
I TEATRE FÒRUM
Presencial 

Projecte Voice
Novembre 2021
COS, VEU, ESCOLTA
Híbrid
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ACCIONS 2021 Principals Formacions

Abril 2021
TALLER ANTIRUMORS A
MAÓ (Mallorca)
Presencial 

Universitat de Barcelona
Màster de Mediació Artística
ASSIGNATURA: TALLER
OBERT DE TEATRE
SOCIAL

Agència Catalana de la
Joventut Caldes de Montbui
Novembre 2021
FORMACIÓ PER A
TÈCNIQUES DE JOVENTUT
I DINAMITZADORES
CÍVIQUES
- Formació i Creació "Identitats
en Escena" / Masterclass
"Identitats Diverses en Temps
de Covid" / Seminari "Identitats
en Trànsit en Focus"
Virtual

Taller pràctic, Fòrum
Internacional Youth Act
Novembre 2021
ALL LIVES MATTER?
DESMANTELLEM EL
RACISME A LES
ENTITATS
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ACCIONS 2021 Festivals de Teatre Fòrum

Participació de 115 persones
5 hores de durada

19 de juny 2021
La Marató de Teatre Fòrum
Intercultural
(9a edició)
          
Format híbrid (online i presencial) i
en un espai obert.

Participació de 127 persones 
4 hores de durada 

20 de novembre 2021
La Masterclass de Teatre
Fòrum Interseccional          
(9a edició)

L'aforament permès era del 100% i es
va fer en un espai tancat respectant
totes les mesures de seguretat. 

Des del 2013 La Xixa Teatre organitza dos festivals anuals de Teatre Fòrum. Aquest any, la Xixa Teatre ha pogut tornar a
complir amb aquestes dues cites anuals, totes dues seguint els protocols sanitaris, en funció de les mesures del moment.
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ACCIONS 2021

Projecte IRIS 
Sala d’Actes Salesians de
Mataró, 15 de abril
JOVES CONTRA ELS
ESTEREOTIPS 
Presencial

Projecte 1000 Layers
3 de Desembre Marc 
Festival Pou de la Figuera
TEATRE FÒRUM ANTIRACISTA
INTERSECCIONAL
Presencial 

Presentacions finals amb les participants de les formacions
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ACCIONS 2021

Green Interculturality 
GRANS SABERS
COMUNITARIS I TEATRE
FÒRUM
-
NOVES MIRADES,
PRESENTACIÓ FINAL
Presencial

Escola l'Esperança
3 desembre
PRESENTACIÓ FÒRUM
OBERT BODI
Presencial 

Presentacions finals amb les participants de les formacions
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ACCIONS 2021 Conferència Internacional

El Conòdrom de Barcelona (Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica) va acollir
el 28 i 29 de juny la conferència de cloenda del projecte DREAMS, essent La
Xixa, la partner líder.

Va ser una sessió de treball conjunt molt emocionant amb professionals de
l'educació, infants i famílies, titulada 
"TRANSICIÓ ESCOLAR I FOMENT DELS DRETS DELS INFANTS A
L'ETAPA PRE-ADOLESCENT" 

Un espai participatiu amb xerrades, debats, tallers, teatre, música i poesia.
L'objectiu de les jornades era difondre els resultats del projecte DREAMS, i
donar resposta, des de la perspectiva de l'educació no formal i la potenciació
de la diversitat, a la necessitat d'abordar de manera preventiva
l'Abandonament Escolar Prematur. Vam compartir amb la comunitat educativa
i les famílies eines útils per identificar els factors de risc d'AEP abans i durant la
transició escolar de primària a secundària, i garantir una transició plena,
conscient i segura.

DREAMS Conference
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ACCIONS 2021 Formacions Internes
La Xixa té un fort compromís per la formació constant per part dels seus equips. 

Formació amb partners
STOP - STORYTELLING
AGAINST POLARIZATION
Bolzano (Italia)

Formació amb partners
1000 LAYERS i el Creative
Identities Method
París (França)

Training and partner meeting
REBELAH: Religion, beliefs and
laicity in cultural heritage to
foster social inclusion in adult
trainings
París (França)

Formació per equips
FORMACIÓ organitzada per
STORYTELLING CENTER
Nunspeed (Països Baixos)

Graduació | Diplomada de
Treball de Processos en Procés
de Grups
per Meritxell Martínez,
co-fundadora de La Xixa
Barcelona

Formació amb partners
Green Interculturality
París (França)

Org. lafede.cat & Torre
Jussana
LA JUSTÍCIA GLOBAL, UN
REPTE PER LES ENTITATS

Org. SEPIE
JORNADES FORMATIVES
AGENCIA NACIONAL SEPIE

Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de
Formación del profesorado
(INTEF) & la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD)
MENORES Y SEGURIDAD EN LA
RED
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La companyia de teatre LA XIXA LAB 
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ACCIONS 2021

La companyia La Xixa Lab és un projecte de La Xixa
Teatre amb la intenció de crear obres de teatre i
d'aprofundir, investigar i experimentar diverses eines
metodològiques que mantinguin l'esperit crític des d'una
perspectiva intercultural i interseccional. 
Crear propostes innovadores, estètiques i
avantguardistes en l'àmbit artístic, teatral i cultural.
Formada per artistes de diversos orígens, co-construeix
un espai creatiu que posa en valor les seves visions i
sabers.
La Xixa Lab ha creat diverses peces de teatre fòrum. 

Un tema de gènere és la primera de les obres que
trenca amb aquesta metodologia i explora noves
formes, tant en la presentació com en la participació
dels i les espectadors/es. És un projecte d’investigació -
acció-artistica en permanent construcció on es treballa
amb les eines teatrals convencionals en sinergia amb les
noves tècniques del teatre fòrum i participatiu.

La companyia de teatre LA XIXA LAB 

AQUEST 2021, 
NEIX LA COMPANYIA LA XIXA LAB
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ACCIONS 2021 La companyia de teatre LA XIXA LAB 

AQUEST 2021, 
NEIX LA COMPANYIA LA XIXA LAB

UN TEMA DE GÈNERE 

- Dia de la Dona 8 de març: Escola
d'Hostaleria
- Centre Cívic Drassanes, 11 març
- ESTRENA: 15 Octubre a Can Clariana

30



ACCIONS 2021

10 desembre
¡LIBEREMOS A SARA!
Projecte Creant Cures de
l'Ajuntament de Castelldefels

Diverses dates
JO NO SÓC RACISTA,
PERÒ
-Cercle Reivindica't
Barcelona Antirrumors
-Piera i Masquefa, per la
Diputació de Barcelona. 
- Vilafranca del Penedès

Actuacions de Teatre Fòrum de LA XIXA LAB 

29 Novembre
VALIDO, VALIDAS,
VALIDA
Setmana Artística i
Inclusiva de la UAB 30 juliol

UN TEMA SOSTENIBLE
Festival Sota la Palmera de
Tarragona

31 maig
FAIRPLAY
Contra el bullying a 
C.C Can Clariana

31
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REUNIONS EN
ESCOLES I AGENTS LOCALS
PER AFAVORIR LA
IMPLEMENTACIÓ
Del projecte 
INCLUDED
Un programa d'educació sexual
inclusiva amb estudiants de
Secundària (Setembre-Desembre
2021)

Un dels fins de La Xixa és investigar i co-construir recursos que puguin ser útils
per a altres professionals, organitzacions o per la ciutadania en general. 

PROCESSOS INVESTIGACIÓ I RECURSOS ELABORATS

INVESTIGACIÓ SOBRE LA
POLARITZACIÓ A
CATALUNYA dins el Marc del
projecte europeu
STOP - STORYTELLING
AGAINST POLARIZATION
Inclou la realització d'enquestes
(d'abril a juny 2021); Focus Grops
(Juny, Setembre); Entrevistes
online (Juny 2021) 

PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
PEL DESENVOLUPAMENT
DE LA GUIA
DIGITAL THEATRE

PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
PEL DESENVOLUPAMENT
DELS MATERIALS DE
PERFORMERS GO ONLINE
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Youth Training Handbook
SKILLS FOR INTIMACY
Video: Dar la Bienvenida a la Diversidad
Projecte: IRIS
Inclou traducció al Castellà

Report
CONVERSATIONS ON URBAN
ENVIRONMENTAL
STRATEGIES THAT EMERGE
FROM MIGRANT KNOWLEDGE
IN BARCELONA 
Projecte: Green Interculturality 

Plataforma
COBU Community building
through self-managed
volunteer groups
https://laxixafemcomunitat.eu/

33
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Handbook for Teachers &
Counsellors
BRIDGING THE GAP:
FACILITATING DIVERSITY-
BASED TRANSITIONS FROM
PRIMARY TO SECONDARY
SCHOOL TO PREVENT
EARLY SCHOOL LEAVING
Projecte: Dreams
Inclou traducció al Castellà

Videos
DREAMS: Compilació de
Vídeos sobre els i les
participants del
projecte, partners, i
conferència Final 
Projecte: Dreams

Family Toolkit
WORKING ON TRANSITIONS
FROM HOME: RESOURCES
FOR FAMILIES TO
FACILITATE DIVERSITY-
BASED TRANSITIONS FROM
PRIMARY TO SECONDARY
SCHOOL TO PREVENT ESL
Projecte: Dreams
Inclou traducció al Castellà

Eina de Recursos per
una bona transició 
DREAMS:
dreamproject.eu

34
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Un dels fins de La Xixa és investigar i co-construir recursos que puguin ser útils
per a altres professionals, organitzacions o per la ciutadania en general. 

GAME BOARD
IDENTITY CARDS
Cartes del Joc de Taula en el
marc del projecte europeu 1000
Layers

Videos
Identitats en Trànsit
Les possibilitats de transitar en
les identitats diverses

PODCAST
TRABAJO DE PROCESOS
DE LA XIXA RADIO
Projecte propi dedicat al
treball de processos

35
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Festivals de Teatre Fòrum
2

Formacions / Tallers 

+
40

Presentacions finals amb les
participants de les formacions

+
8

Projectes Erasmus +
22

Esdeveniments de disseminació
+5

Conferència Internacional
1 Dreams Conference

Processos Investigació i Recursos Elaborats

+
10

Formacions Internes
membres de l'associació

+
12

La companyia de teatre LA
XIXA LAB | Actuacions

+
15

36
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IMPACTES 2021

Accions de La Xixa
Formacions, esdeveniments,
presentacions, tallers... 

+
90

Públic assistent
a les presentacions

+
1600

Persones
participants,
formades i assistents

+
2800

Persones
participants a les
formacions 

+
1200

Participants de
mitjana per taller 

≈
30

de les persones
participants són
dones i/o
persones de
gènere no binari

≈
62%

37
Agradecer vuestra
profesionalidad, calidez y
compromiso. No os conocía y me
encantó la experiencia. Un grupo
humano maravilloso. Sugerencia!!!
Por favor seguid convocando a
estas valiosas formaciones!!! Es un
lujo!!!!  

Hi ha temes que no sabem com
tractar, o ens costa de
transmetre'ls, i gràcies a la
metodologia BODI i al dossier
d'activitats hem trobat solució a
força problemàtiques.

A mi personalment m'ha agradat molt i
crec que hauria de ser una formació
obligatòria per tots/es els que ens
dediquem a l'educació d'infants i joves. A mi
m'ha servit per reflexionar i donar-me idees
de com afrontar i treballar aquests temes.
Jo ja he implementat aquest mètode i
continuaré incloent aquests temes en la
meva programació anual sempre tenint en
compte les característiques del grup. 



BASE SOCIAL I RECURSOS HUMANS

Número de persones
associades

2 Dones o identificades
amb gènere no binari

2 Homes

Número de persones
assalariades

6 Dones o identificades
amb gènere no binari

2 Homes

Número de persones
voluntàries

80 Dones o identificades
amb gènere no binari

30 Homes

38



FINANÇAMENT DE L'ENTITAT 
(PREVISIÓ 2021)

INGRESSOS

DESPESES

BALANÇ FINAL

PERCENTATGE DE FINANÇAMENT PROPI
RESPECTE AL TOTAL D'INGRESSOS

PERCENTATGE DE FINANÇAMENT PRIVAT
RESPECTE AL TOTAL D'INGRESSOS

PERCENTATGE DE FINANÇAMENT PÚBLIC
RESPECTE AL TOTAL D'INGRESSOS

678.257,73 €

634.793,91 €

43.463,82 €

0%

45%

55%
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XARXES I AGRUPACIONS DE LES QUE FORMEM PART

DES D'AQUEST 2021, FORMEM PART D'AECID

Xarxa d'Escoles i Instituts
per la Igualtat i la No
Discriminació

Red Hispanoamericana de
Teatro Comunitario

Red Internacional de
Teatro de los y las
Oprimidas

Red Latinoamericana de
Teatro de los y las
Oprimidas - RE.LA.TO.
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Ajuntament de Barcelona; Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Erasmus
+ Programme of the European Union, SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya),
Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Piera, Ajuntament de Maó, Ajutnament de
Mataró, Agència Catalana de Joventut de Caldes de Montbui, Districte Sarrià-Sant
Gervasi, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Palau Alòs,
Casal d'Infants del Raval, Centre Cívics de la Ciutat, Can Clariana, Centre Cívic Platja
d'Aro, Espai Jove La Fontana, Fundació per a les Escoles Parroquials - L’Esperança, PES
Mataró Salesians Sant Jordi, Save the Children, Casal Can Castelló, Canòdrom,
Lafede.cat, Casal Pou de la Figuera, Casa Orlandai, de tots els partners europeus dels
projectes dels que formem part, d'entre altres.

AMB LA COL·LABORACIÓ
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CONTACTA'NS!

És un plaer escoltar-te, trobar noves col·laboracions 
i co-construir plegades noves iniciatives! Contacta'ns!

Lafede.cat
C. Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona

xixa@laxixateatre.org

+34 625277263

www.laxixa.org

@laxixateatre

@laxixat

mailto:laxixa@laxixateatre.org

