Any

2013

Data

8 funcions al
llarg de l'any

Rol de Pa'tothom

Temàtica - objectiu

Direcció d'actors

Sensibilització sobre la
importància de l'aigua
com a bé comú, i els
efectes d'una mala
gestió

Direcció d'actors

Sensibilització sobre el
risc de la sobreexplotació dels
recursos naturals

Promotor

La Mussara - ESF i Municipis província de
DIBA
Barcelona

2014

8 funcions al
llarg de l'any

2015

16/03/2015

Sensibilització sobre els
Creació i representació efectes de l'evasió i
elusió fiscal

2015

24/04/2015

Fòrum d’Alternatives a Més de 30 entitats
Creació i representació l’Atur, la Pobresa i la
organitzadores
Desigualtat

20/09/2015

Denúncia de les
Creació i representació desigualtats socioeconòmiques

2015

2016

2016

2016

Espai

La Mussara - ESF i Municipis província de
DIBA
Barcelona

Oxfam Intermon

Oxfam Intermon

Tipus d'acció

Performance

Performance

Actors

L'aigua del poder

Escenari mòbil on es presenten
metafòricament les dinàmiques al llarg de la
història en relació a la gestió de l'aigua per
part dels ciutadans, denunciant els riscos de
l'apropiació per part d'una minoria

2 passes de 35
minuts en un
temps de dues
hores

3

VBENES: el preu de
l'abundància

Escenari mòbil que presenta l'abús del model
econòmic imperant basat en el capital i el
consumisme. Es presenta metafòricament la
sobre-explotació dels recursos naturals i les
seves conseqüències

2 passes de 35
minuts en un
temps de dues
hores

3

del premi a l'empresari que menys
Gala empresari de l'any Lliurament
impostos ha pagat i més beneficis ha obtingut

30 minuts

4

Universitat Pompeu
Fabra (Barcelona)

Performance

del premi a l'empresari que menys
Gala empresari de l'any Lliurament
impostos ha pagat i més beneficis ha obtingut

30 minuts

4

Dues persones amb eines molt diferents (eines
privilegiades Vs eines precàries) comparteixen
objectiu: elaborar una macedònia (sobreviure)

30 minuts

3

En el marc d'una jornada ciutadana per a
parlar d'una Fiscalitat Justa, apareix el
sr.Ibex'35 acompanyat de seguretat privada, i
fa un alliçonament sobre Fiscalitat "justa".
Entre el públic hi ha actors que el rebaten o
recolzen. Debat obert amb el públic real.

40 minuts

10

2 hores

Aplec
popular

20 minuts per
funció / 5
repeticions

6

Plaça Catalunya
(Barcelona)

Performance

Casa del Mar
(Barcelona)

Obra de teatre (inclou
"acció invisible")

21/06/2016

per una
Sensibilització sobre els Plataforma
Fiscalitat
Justa
+
Adhesió i participació efectes de l'evasió i
Attac
+
Oxfam
elusió fiscal
Intermon

Passeig de Gràcia Barcelona

Acció de carrer

FETS i FIARE

Durada

Performance

ciutadana
Plataforma per una
Creació i representació IIªJornada
per una Fiscalitat Justa
Fiscalitat Justa

21/10/2016

Sinopsi

Cinemes Texas
(Barcelona)

27/02/2016

Promoure Banca Ètica i
alternatives
Creació i representació d'economia solidària
en el marc de la
FESC'2016

Títol

Fabra i Coats
(Barcelona)

Performance

Macedònia

El sr.IBEX'35 ens
alliçona

Marxa festiva que s'atura a les portes de les
Tour Financer empreses ubicades al Passeig de
Marxem de paradisos principals
Gràcia, que practiquen evasió o elusió fiscal

Una rua liderada pel Gran Banquer fa exhibició
Banca tradicional Vs de la gran Banca i les seves "virtuts".
Banca Ètica
Paral·lelament es presenten els damnificats
per les pràctiques de la gran Banca

2016

22/10/2016

Promoure Banca Ètica i
alternatives
Creació i representació d'economia solidària
en el marc de la
FESC'2016

2017

09/02/2017

Sensibilització sobre els
Creació i representació efectes de l'evasió i
elusió fiscal

03/04/2017

per una
Setmana d'acció global Plataforma
Fiscalitat
Justa
+
Creació i representació contra els paradisos
Attac
+
Oxfam
fiscals
Intermon

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

22/04/2017

Direcció d'actors

14/06/2017

08/07/2017

de Banca i
Creació i representació Promoció
Finances Ètiques

21/10/2017

17/12/2017

Fabra i Coats
(Barcelona)

Acció Invisible

Oxfam Intermon

Seu d'Oxfam Intermon
a Barcelona

Performance

del premi a l'empresari que menys
Gala empresari de l'any Lliurament
impostos ha pagat i més beneficis ha obtingut

Plaça Sant Jaume
(Barcelona)

Acció de carrer

Denúncia de pràctiques #GuinardóVolEspais Mas Guinardó (Plaça
insolidàries en matèria
i Revista Rosita
Salvador Riera)
d'impostos

Promoure
Creació i representació l'ensenyament
d'economia crítica i
plural (social i solidària)

14/10/2017

FETS i FIARE

Un grup d'actors infiltrats entre persones que
cua a les parades de la FESC, debaten
Banca tradicional Vs fan
sobre
la banca tradicional i les seves
Banca Ètica
pràctiques, i fan aflorar que hi ha alternatives.
El públic no sap que són actors…

Esperanzah
Creació i representació Festival
2017

Representació

FESC 2017

Representació

1ra Fira de Sobirania
Alimentaria i Economis
Solidària

PLEEC

Forn de teatre
Pa'tothom

FETS

Festival Cruïlla
(Barcelona)

Esperanzah

XES

APASSOS

Prat de Llobregat

Ateneu Harmonia

Casal Mas Guinardó

Obra de teatre

Obra de teatre fòrum

Performance

Obra de teatre fòrum

Obra de teatre fòrum

Obra de teatre fòrum

20 minuts per
funció / 5
repeticions

4

30 minuts

5

15 minuts

6

Una ciutadana ha de resoldre un tràmit
Nadando en las turbias administratiu amb Hisenda, i vol informar-se
aguas de los paraísos en un despatx fiscal que ofereix "alternatives"
fiscales
que van més enllà del que la ciutadana
esperava

15 minuts

2

Obra de teatre fòrum que presenta com la
gran Banca, està impartint classes d'economia
financera als Instituts de Catalunya,
promovent estrictament opcions d'economia
capitalista.

1,5 hores

7

2 hores

2

El Pla il·lusió

Obra de teatre fòrum que presenta com la
gran Banca, està impartint classes d'economia
financera als Instituts de Catalunya,
promovent estrictament opcions d'economia
capitalista. Programa EFEC

2 hores

8

El Pla il·lusió

Obra de teatre fòrum que presenta com la
gran Banca, està impartint classes d'economia
financera als Instituts de Catalunya,
promovent estrictament opcions d'economia
capitalista. Programa EFEC

2 hores

7

El Pla il·lusió

Obra de teatre fòrum que presenta com la
gran Banca, està impartint classes d'economia
financera als Instituts de Catalunya,
promovent estrictament opcions d'economia
capitalista. Programa EFEC

2 hores

7

Els seus paradisos
fiscals, els nostres
inferns socials

El Pla il·lusió

Manifest sobre desigualtats i injustícia fiscal,
amb aparició del Sr. X, el màxim evasor fiscal,
que es veu descobert i expulsat de la plaça

Actors vestits com a militars que es barregen
"Gràcies per finançar la entre el públic, i que agraeixen de manera
indústria militar"
irònica que gràcies als seus bancs poden
finançar indústria militar i guerres.

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

13/01/2018

17/03/2018

05/04/2018

20/04/2018

25/04/2018

04/05/2018

04/05/2018

05/04/2019

Representació

Assemblea anual de
socis
COOPERATIVISTES.
Promoció de Banca i
Finances Ètiques

Representació

TO i diversitat

Representació

Incansable lluita per
acabar amb els
paradisos fiscals

Representació

Per una educació
econòmica
transformadora,
impulsem les finances
ètiques a l’aula

Representació

Representació

Pla Il·lusió per al barri
del Raval

Pla Il·lusió

Representació

Què pinta la banca a
les escoles?

Representació

Per una educació
econòmica
transformadora,
impulsem les finances
ètiques a l’aula

FIARE

UTOpia

Fiscalitat Justa

FETS i FIARE

Fundació Tot Raval i
Ateneu del Raval

INS Verdaguer

Seu del Consell
Nacional de la Juventut Obra de teatre fòrum
de Catalunya

CC Can Felipa

LAFEDE.cat

Associació de Mestres
Rosa Sensat

Ateneu del Raval

INS Verdaguer

Marea Groga SOS
Barradas de
Educació i Marea de Auditori
l'Hospitalet
Pensionistes

Associació
d'ensenyants
d'economia i
empresa

Obra de teatre fòrum

Obra de teatre fòrum

Obra de teatre fòrum

Obra de teatre fòrum

Obra de teatre fòrum

Obra de teatre fòrum

Sala d'actes - Edifici
Rectorat. Campus de la Obra de teatre fòrum
UAB. Bellaterra

El Pla il·lusió

Obra de teatre fòrum que presenta com la
gran Banca, està impartint classes d'economia
financera als Instituts de Catalunya,
promovent estrictament opcions d'economia
capitalista. Programa EFEC

2 hores

7

El Pla il·lusió

Obra de teatre fòrum que presenta com la
gran Banca, està impartint classes d'economia
financera als Instituts de Catalunya,
promovent estrictament opcions d'economia
capitalista. Programa EFEC

2 hores

7

El Pla il·lusió

Obra de teatre fòrum que presenta com la
gran Banca, està impartint classes d'economia
financera als Instituts de Catalunya,
promovent estrictament opcions d'economia
capitalista. Programa EFEC

2 hores

7

El Pla il·lusió

Obra de teatre fòrum que presenta com la
gran Banca, està impartint classes d'economia
financera als Instituts de Catalunya,
promovent estrictament opcions d'economia
capitalista. Programa EFEC

2 hores

7

El Pla il·lusió

Obra de teatre fòrum que presenta com la
gran Banca, està impartint classes d'economia
financera als Instituts de Catalunya,
promovent estrictament opcions d'economia
capitalista. Progama EFEC

2 hores

7

El Pla il·lusió

Obra de teatre fòrum que presenta com la
gran Banca, està impartint classes d'economia
financera als Instituts de Catalunya,
promovent estrictament opcions d'economia
capitalista. Programa EFEC

2 hores

7

El Pla il·lusió

Obra de teatre fòrum que presenta com la
gran Banca, està impartint classes d'economia
financera als Instituts de Catalunya,
promovent estrictament opcions d'economia
capitalista. Programa EFEC

2 hores

7

El Pla il·lusió

XI Jornades d’Ensenyaments Econòmics,
Administratius i Comercials
10 anys de crisi? Estat de benestar o
precarietat estructural? Propostes per a la
reflexió sobre economia i educació

2 hores

7

