
L’ESPECTACLE
Bots pel canvi és un muntatge de petit format en 
què l’orquestra de Basket Beat porta a escena els 
temes més clàssics de l’orquestra, i d’altres de 
nova creació, mostrant sense complexes les 
inquietuts educatives i artístiques de la banda així 
com algunes de les dificultats amb què, una entitat 
del tercer sector com és Basket Beat, es pot trobar 
a l’hora de desenvolupar la seva tasca. 

L’espectacle, més íntim i pròxim al públic que mai, 
mostra els desitjos i les contradiccions amb què es 
troben els membres de l’orquestra en el compartir 
i relacionar-se en un projecte de creació col·lectiva 
com aquest. 

Botar junts no és fàcil però, quan s’aconsegueix... 
alguna cosa canvia! Celebrem que l’educació, la 
cultura i la responsabilitat de fer un món millor ens 
pertanyen a totes. La dramatúrgia ens porta a 
fer-nos preguntes sobre l’ego; els grups; el joc, l’art 
i la creativitat com a formes per relacionar-nos; la 
immediatesa i les xarxes socials; o el conflicte i les 
diferents maneres d’afrontar-lo.

RITME, HUMOR, COMPROMÍS I EMOCIÓ: 

UN ESPECTACLE NECESSARI QUE ET CONTAGIA 

D’ENERGIA I ET FARÀ BATEGAR EL COR!

RAFA SÁNCHEZ, 
AUTOR, DIRECTOR I ACTOR D’”UN EDUCADOR SOCIAL EN ALASKA”

HI HA ESPECTACLES SINGULARS,

INCLASSIFICABLES, PERÒ NO PER AIXÒ MENYS 

TEATRALS. AQUEST N'ÉS UN. L'APARENT 

SENZILLESA ESCÈNICA AMAGA UN TREBALL 

DE FONS QUE VA MÉS ENLLÀ DE LA INTENCIÓ 

DRAMATÚRGICA PERQUÈ INCLOU LA POSSIBILITAT 

DE DONAR VEU ALS JOVES […] EL ESPECTADORS 

ASSISTEIXEN A UN ASSAIG DE FICCIÓ QUE 

PERMET LA LLICÈNCIA DE LA IMPROVISACIÓ 

DINS D’UN ABSOLUT RIGOR ESCÈNIC.

ANDREU SOTORRA, 

ESCRIPTOR I PERIODISTA CULTURAL ESPECIALITZAT EN L'ÀREA DE TEATRE.

MÉS DE 30 CONCERTS PELS CENTRES CÍVICS, 

TEATRES I AUDITORIS D’ARREU DE CATALUNYA.

Veure el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=XQigxOOjnMA&feature=youtu.be


CONTACTE
www.basketbeat.org 
Josep Ma Aragay Borràs T. 656 664 804 
David Sitges Sardà T. 606 904 202
basketbeat.formacio@gmail.com 

L’0RQUESTRA
L’àrea artística de l’Associació Basket Beat pren forma amb 
l’orquestra de Basket Beat: una companyia que té com 
a motor el ritme i la sonoritat que generen les pilotes 
combinades amb altres instruments. L’orquestra fusiona 
les trajectòries de joves que han desenvolupat processos de 
creixement personal a través de la metodologia Basket Beat 
amb músics de diferents tradicions que son educadores del 
projecte educatiu. Aquests, ens regalen els seus llenguatges 
i experiència; els joves, exalten la proposta amb la seva energia, 
espontaneïtat i creativitat immesurables.

Basket Beat som una entitat, un projecte i una metodologia 
amb la qual acompanyem a persones en el seu creixement 
personal, especialment en entorns desfavorits, a través 
de la creació i l’aprenentatge musical en grup i amb pilotes
de bàsquet. Cada setmana realitzem al voltant de 25 tallers 
socioeducatius a instituts, centres penitenciaris i places amb 
més de 300 persones. A més, cada any realitzem 
al voltant de 250 hores de formació amb més de 2000 
estudiants i professionals de diverses universitats 
internacionals així com d’entitats privades i públiques 
dels àmbits de l’educació, les arts, l’esport i l’acció social.

L’ASSOCIACIÓFITXA ARTÍSTICA:
Direcció musical: David Sitges-Sardà 
Direcció escènica: David Martínez 
Assessorament coreogràfic: Nora Sitges-Sardà 
Intèrprets: Josep Mª Aragay, Oumayma El Hichou, 
Anamí Freitas, Rubén Gómez, Raúl Pérez, David 
Sitges-Sardà, Roger Sans-Guimerà
So: Carles Parra 
Il·luminació: David Martínez

“UN GRUP DE 7 JOVES ARTISTES I MÚSICS 
PROFESSIONALS CAPAÇOS DE TOCAR 

QUALSEVOL OBJECTE I PASSAR D'UNA 
DISCIPLINA A UNA ALTRA”

“MÚSICA, INSTRUMENTS INIMAGINABLES, 
MOVIMENT, TEATRE, VEUS”

Porta Basket Beat al teu centre o equipament i, 

fins i tot, convidem un grup de persones a 

l’escenari del nostre espectacle per tocar amb 

nosaltres.

L’orquestra de pilotes us proposa i recomana fer 

un taller de Basket Beat per a joves o d’altres 

col·lectius per tal de poder complementar 

vivencialment les temàtiques que proposa 

l’espectacle! 

Si vols rebre informació sobre els nostres tallers 

ens encantarà explicar-te els diferents processos 

artisticoeducatius que podem realitzar amb grups 

d’entre 10 i 30 persones. 

Veure el vídeo

VOLS VIURE EN PRIMERA PERSONA 

L’EXPERIÈNCIA BASKET BEAT? 

Veure el vídeo

Veure el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=kSRmZxtgFSo&t=183s
https://www.youtube.com/watch?v=wxHwS-pG6pw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=T3RQclzUDVM&t=37s

