del 7 al 13 de novembre de 2022

Si una cosa hem après aquests darrers anys és la importància de la comunitat com a antídot contra l'aïllament.
Una comunitat construïda des de la diversitat, com un patchwork gegantí fet de relacions humanes.
Enguany, a la quarta edició del cicle Vores i Ales volem posar al centre el valor d'aquesta comunitat, amb una programació d'espectacles, tallers i exposicions creada a partir de la curadoria col·lectiva de la Fundació Joia (conjuntament amb el Fòrum de Salut Mental), el programa d'arts escèniques del centre cívic Can Felipa, la biblioteca Manuel
Arranz del Poblenou, uTOpia Barcelona i artistes i professionals independents. Una setmana d'activitats obertes a
tothom, per gaudir de l'art d'una manera propera, accessible, transformadora, inclusiva i humana.

Taller de reciclatge
a càrrec de
Precious Plastic
Barcelona
Lloc: La Clandestina de
Poblenou
Dia: 7 i 8 de novembre
Horari: 15:30 h
Eduquem reciclant residus
plàstics per donar-los una
nova vida. En aquest taller
els participants aprendran
l’origen dels plàstics, quins
tipus existeixen, noves
tendències com els bioplàstics o els plàstics compostables, la importància
de fer-ne un ús responsable i les conseqüències de
no fer-ho.
Es tracta d’un taller interactiu on participarem de
forma directa en el procés
de reciclatge, creant un
clauer amb residus que ens
podrem endur a casa com
a obsequi.

Inauguració de
l’exposició Ciutat
Natura
Lloc: Centre cívic Can Felipa.
Zona Bar 3era planta
Dia: 7 de novembre
Horari: 18:30 h
Les imatges capturades en
aquesta exposició són fruit
de diverses sortides pels
barris de Barcelona que ha
realitzat el Grup de Mirada

al Barri dels Clubs Socials
de la Fundació Joia.
Hem volgut centrar-nos en
el tema de la biodiversitat
que trobem en el nostre
entorn urbà divers i ple de
colors.
Segueix els treballs a:
@clubsocialsantmarti

consciència.
Una festa d’aniversari on
el públic sou els convidats
imprescindibles per tal que
la cerimònia tiri endavant.
Junts farem que la Lily
pugui alliberar el seu pati-

Espectacle de
teatre fòrum Sort
d’Humanitat
de la Cia les n(H)eures

Fòrum de Salut
Mental. Mostra
d’espectacles
multidisciplinar

Lloc: Biblioteca Poblenou–
Manuel Arranz
Dia: 8 de novembre
Horari: 18.30h

Lloc: Centre cívic Can Felipa.
Teatre
Dia: 11 de novembre
Horari: 17 h

L’acció. L’acollida d’uns
ulls. Quan hi ha comunicació, no cal medicació. Un
país sense educació.

Una mostra dels grups
d’arts escèniques dels
clubs socials del Fòrum
de Salut Mental fidels al
festival com cada any.
Aquesta edició, un tastet
de representacions curtes
de 10-15 minuts. Mostrarem els resultats de projectes d’algunes entitats de
Fòrum amb entitats i/o
equipaments culturals que
donaran pas al col·loqui
final.
Tot plegat, amb la cobertura d’un grup d’aficionats
a la ràdio d’una altra de les
entitats del Fòrum.

Vida silenciosa
de la Cia. La Justa

Lloc: Centre cívic Can Felipa.
Teatre
Dia: 10 de novembre
Horari: 19.30 h
Perseguir la nostra voluntat. Apropar-nos a la mort i
sentir-nos vius. Existir fins
al final. Així és el comiat
de la Lily, la protagonista;
tota una festa de vida, on
riurem, cantarem, ballarem
i celebrarem el regal d’estar vius tot indagant en els
racons més ombrívols de la

ment, tot dotant de sentit
la seva vida fins al final.

Normal:
Experiència
Audiovisual i
Teatral

Lloc: Centre cívic Can Felipa.
Sala de conferències
Dia: 12 de novembre
Horari: 17 h
NORMAL vol imaginar un
món on la normalitat no
es mesura pels interessos
o per les pors. Un món on
tothom es pugui expressar
segons la seva necessitat,
el seu desig.
Imaginar un món més
enllà del pensament binari
que divideix el món en
dos grans grups oposats
les/els normals i les/els
anormals, un representant
allò superior i l’altre allò
inferior.
Ens atrevim a trencar
aquesta necessitat de
pertànyer a la societat?
Som capaços d’escoltar la
nostra individualitat?

Cal reservar les
entrades o les
inscripcions al
web del centre
cívic, o bé, al de la
biblioteca. + info
Col·labora:

83, espectacle
familiar

de la Cia. Las dueñas del
balón
Lloc: Centre cívic Can Felipa.
Sala de conferències
Dia: 13 de novembre
Horari: 12 h
La proposta de la companyia Las dueñas del balón es
basa en la idea de construir
i jugar amb un globus inflable, que funciona com un
espai creat, separant interior i exterior, i que alhora
es revela com un element
viu amb el qual relacionar-se de forma lúdica.
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