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La inclusió social puja a 
l’escenari
L’associació Caídos del Cielo apel·la a la in-
clusió social a través del teatre

El Teatre del Barri, a Lavapiés, es con-

verteix en seu i llar de ‘Caídos del Cie-

lo’. Un projecte on treballen persones 

en risc d’exclusió social juntament 

amb actors professionals, psicòlegs i 

treballadors socials. L’objectiu és que 

l’art sigui un mitjà més dinclusió al 

centre de Madrid.

El seu objectiu, “treballar més 
per un teatre inclusiu i de 
transformació social”, 

com a part del projecte conjunt que 

duen a terme en aquest centre cul-

tural, com ha assenyalat la presidenta 

de l’organització, Paloma Pedrero.

“En aquest espai tenim persones sen-

se llar, transgènere, dones maltracta-

des, persones en solitud no desitjada, 

i persones amb deficiències intel·lec-

tuals o físiques, és a dir, un ventall de 

gent que necessita eines per tirar en-

davant”, ha explicat sobre el projecte 

en marxa des de fa 20 anys.

En aquest sentit, Pedrero ha citat el 

VIII Informe Foessa, elaborat per la 

fundació homònima que pertany a 

Càritas, que assenyala que 8,5 milions 

d’espanyols es troben en situació 

d’exclusió social.

Per a aquesta edició, Caídos del Cel 

va rebre el gener passat unes 160 

sol·licituds, mentre que al taller hi 

participen unes 40 per grup. “Accep-

tem tothom perquè el que ve ho fa 

perquè té una necessitat, estan bus-

cant recuperar l’autoestima, desco-

brir-ne el valor i el reconeixement”, 

ha dit sobre el programa, en què les 

persones en risc d’exclusió social són 

ateses per psicòlegs, terapeutes i tre-

balladors socials.

“Crec que si l’Estat ens aju-
dés clarament, i ens donés els 
pressupostos necessaris, aquest 
projecte creixeria”

En aquest sentit, ha destacat que 

actualment Caídos del Cel treballa 

amb persones i institucions de l´Es-

tat però “no hi ha un pressupost di-

recte de l´Estat”. “Crec que si l’Estat 

ens ajudés clarament, i ens donés 

els pressupostos necessaris, aquest 

projecte creixeria, fins ara ho hem fet 

amb moltíssim esforç, perquè tot allò 

que fem necessita recursos, des de 

l’espai fins a les persones”, ha indicat.

“Aquestes persones arriben a 
nosaltres gràcies a les aliances 
amb Samur Social, la Creu Roja, 
i ONG com a Benvinguts Refu-
giats, Provivienda, entre molts 
altres”, ha afegit.

Des del gener, l’organització ha realit-

zat 18 sessions de teatre, en què se’ls 

imparteix des de dinàmiques per a 

l’escolta activa fins a improvisació. Al 

juliol vinent, ambdues organitzacions 

portaran a terme un segon taller.
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El teatre és una de 
les disciplines ar-
tístiques que en els 
darrers anys més ha 
servit al propòsit de 
la inclusió social de 
diferents col·lectius. 

La pràctica d’aquesta activitat 
afavoreix el desenvolupament 
d’aspectes essencials com la 
concentració, la memòria, la 
capacitat d’improvisació i d’ex-
pressió. L’associació Special 
Olympics Galicia, que treballa 
diàriament per la inserció i la 
promoció de persones amb 
diversitat funcional, ha sabut 
veure el potencial integrador 
del gènere dramàtic, i impulsa 
així la quarta edició del Festival 
d’arts escèniques de persones 
amb discapacitat intel·lectual, 
amb el suport d’Afundació.

D’aquesta manera, diferents 
col·lectius integrats per perso-
nes amb discapacitat intel·lec-
tual demostraran les virtuts 
escèniques entre els mesos 
de juny i octubre. La iniciativa, 
nascuda fa quatre anys, té l’ob-
jectiu de “treballar per la inclu-
sió social plena, a més de trac

tar de conscienciar la societat 
i demostrar que les persones 
amb diferents capacitats te-
nen recursos per fer allò que es 
proposin”, en paraules de l’im-
pulsor del festival i president 
de Special Olympics Galícia, 
Eladio González. El projecte no 
només contribueix a fer cau-
re tabús existents al voltant 
d’aquest col·lectiu, sinó que 
suposa una font de desenvolu-
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pament personal i autoestima 
per als participants. 

“Amb el teatre, ells i elles 
aprenen a guanyar con-
fiança en si mateixos i es-
tabilitat, aconsegueixen 
deixar enrere les pors i 
dialoguen amb una socie-
tat que de vegades no els 
entén”, al·lega González.

Diversos integrants del grup 
pontevedrés Aceesca van ser 
els primers a estrenar-se en 
escena ahir a Vigo, i van obrir 
a més el cicle de representa-
cions d’estiu amb la funció La 
ratita presumida. Prendran el 
relleu a la Corunya membres 
del Centre Méndez Núñez, que 
representaran l’obra Son ca-
paç el proper dia 14 a les 18.00 
hores a l’Auditori Afundació. 
El grup teatral de la Fundació 
Adcor tancarà el cicle d’estiu 
el proper 27 de juny a Ferrol, 
amb la funció L’arbre de la 
nostra vida.

Per part seva, les associacions 
Prodeme i Aspas representa-
ran les seves obres teatrals ja 
al mes d’octubre, a Santiago i 
Pontevedra respectivament.

Una iniciativa a la qual cada 
any es van sumant més asso-
ciacions dedicades a la inte-
gració de persones amb dis-
capacitat intel·lectual, cosa 
que dóna un bon compte de la 
retribució personal que aporta 
l’actuació als seus participants, 
els actors i actrius, veritables 
protagonistes del festival.

Marta Otero
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