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Vespre de teatre social amb
'L'assemblea' al Mes de l'Economia
Social al Vicjove
L'obra, una iniciativa d'El Timbal i Coop de mà, reprodueix un debat en el sí d'una
assemblea d'un projecte cooperatiu en risc de ser absorbit per una multinacional
xinesa | La representació, d'entrada gratuïta, forma part del Mes de l'Economia
Social al Vicjove

Una escena de 'L'assemblea', l'obra que es representa aquest divendres al Vicjove | El Timbal

El Vicjove acull aquest divendres la segona sessiÃ³ del Mes de l'Economia Social al Vicjove.
DesprÃ©s de la taula rodona de la setmana passada, avui hi ha una sessiÃ³ de teatre social. En
concret, s'hi representarÃ l'obra L'assemblea https://www.escolateatre.com/lassemblea-una-obra(
de-teatre-forum-sobre-cooperativisme/) , que anirÃ seguida d'un fÃ²rum de debat entorn a la
temÃ tica de la mateixa. L'assemblea Ã©s una iniciativa d'El Timbal i Coop de MÃ . L'obra es farÃ a
les 7 de la tarda al Vicjove i Ã©s d'entrada gratuÃ¯ta.
L'obra parteix de la proposta de compra de la cooperativa de gestiÃ³ de residus del port de
Barcelona per part d'una multinacional xines. Les tres persones sÃ²cies fundadores de la
cooperativa convoquen una assemblea extraordinÃ ria per decidir el futur del projecte. A travÃ©s
dels personatges i de la histÃ²ria de la creaciÃ³ de la cooperativa des dels seus inicis, s'enten que
el que per a uns Ã©s una bona oportunitat per a altres Ã©s una amenaÃ§a i fins i tot una traiciÃ³ als
seus principis.
El Mes de l'Economia Social al Vicjove acabar divendres vinent, dia 26, amb el taller Â«Tens una
idea d'empresa? Vols crear una cooperativa? L'emprenedoria socialÂ», a cÃ rrec de la cooperativa
La Fera Ferotge. Fins el 29 de gener tambÃ© es pot veure al Vicjove l'exposiciÃ³ Â«MemÃ²ria
histÃ²rica del cooperativismeÂ» de la FederaciÃ³ de Cooperatives de Treball de Catalunya.
https://www.elsetembre.cat/noticia/395/vespre/teatre/social/amb/assemblea/al/mes/economia/social/al/vicjove
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