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TEATRE TIVOLI
BURJASSOT
10 de març a les 20h.
Entrada lliure fins plenar aforament

T’esperem

Benvolguda amiga/amic,
Per a celebrar la fita històrica del 8 de març, l’Associació Ciutadania i
Comunicació, ACICOM, amb el suport de l’Ajuntament de Burjassot i la
col·laboració amb Amnistia Internacional, participen activament amb el dia
Internacional de la Dona, mitjançant la posada en escena de Passos Lleugers,
una obra de teatre, escrita i dirigida per la autora italiana Dacia Maraini, y
representada per huit actrius i actors valencians, de la Companyia de Recerca i
Innovació Teatral , CRIT, entre les que figuren la nostra sòcia, Rosana Pastor.
Passos Lleugers, es representarà dijous dia 10 a les 20h, al Teatre Tívoli de
Burjassot. Compta la historia de huit dones maltractades cada una de les quals
confessa en primera persona el seu drama personal, violent i colpidor. Ja s’han
fet més de mil representacions a Itàlia on l’èxit de públic i crítica ha segut
paral·lel a la excel·lent llavor educativa i de consciencia cívica d’un problema
social que ens afecta a tots. Així l’obra s’ha convertit en el nucli d’un important
projecte que des de fa tres anys està representant-se als Estats Units de Nordamèrica, el Japó, Alemanya, França, Anglaterra i el Marroc. I ara també s’han
incorporat a esta valenta iniciativa Espanya i el països d’Amèrica del Sud on la
companyia CRIT tenen els drets de representació amb un equip complet de
professionals. Es tracta de fer front a la violència masclista i posar en
evidencia que estem davant d’una lacra social que tenim que combatre i vèncer
entre tots perquè el sistema patriarcal, responsable últim dels maltractes, és
universal.
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Durant la funció es presentarà també la campanya d’Amnistia Internacional
“Exigim dignitat/Accions a favor de les dones” i es podrá comprar el llibre amb
els textos de l’obra, publicat per Edicions 94 en valencià i en castellà.
Per finalitzar, després de la representació s’obrirà un debat entre el públic
assistent i els actors i actrius. Podràs dir la teua i opinar a més de fer les
preguntes que et preocupen. Donat que l’obra ha estat pensada i escrita per a
tots els públics seria molt interessant que assistiren també joves d’instituts i
d’organitzacions socials per tal que es sensibilitzen amb aquest tipus de
violència domèstica que també afecta als adolescents.(Pots aconseguir la
proposta didàctica en l’apartat per saber més)
Així que, ja ho saps. Si t’interessa i preocupa el tema, si vols veure una funció
que recordaràs sempre, si tens amics i amigues que estan a prop dels
maltractaments, ACICOM, l’Ajuntament de Burjassot, Amnistia Internacional i
CRIT, et convidem a tu i als teus amics i amigues a la funció que tindrà lloc
dijous 10 de març al Teatre Tívoli de Burjassot a les 8 de la vesprada. També
et demanem que ens ajudes a difondre, invitant tu mateix al teu entorn,
persones associades a la teua organització, amistats i el que t’estimes.
Volem sensibilitzar el món sencer perquè és un problema global. Volem
acabar amb els maltractaments de les dones. Volem que tots diguem ja n’hi ha
prou. Volem que t’uneixes a nosaltres i participes. Les portes del teatre estaran
obertes des de les 7 de la vesprada i l’entrada es lliure fins omplir el teatre.
T’esperem.

Per saber més: http://www.acicom.org/blog/2011/03/03/dia-de-la-donacomuniquem-amb-el-teatre-passos-lleugers-tesperem-el-dia-10-a-les-20h-altivoli-de-burjassot/?lang=es
Pots confirmar la teua assistència a l’esdeveniment en facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=192559637442492

Jose Ignacio Pastor
President ACICOM
PD.: Volem que les persones que representen a associacions i entitats ocupen
les primeres files del teatre, per la qual cosa vos demanem que ho indiqueu per
correu electrònic ciutadaniaicomunicacio@gmail.com o a l’entrada.

