


Yoav i Ahmed
Una amistat més enllà dels murs

Sinopsi

Yoav i ahmed son dos nens que viuen a cada un dels costats d'un dels murs més conflictius del món:
el que separa Israel i Palestina. La seva historia d'amistat haurà d'anar més enllà de les fronteres, 
però no només de les físiques, sino d'aquelles que construïm a la nostra ment. Un espectacle de 
David i Monma on el teatre, la música i les arts plàstiques es junten per fer-nos reflexionar sobre els
murs. Aquells que separen els territoris i també en tots els petits murs que posem dia a dia per 
separar-nos d'aquells diferents de nosaltres. Una proposta emotiva i esperançadora que ens convida 
a construir ponts que ens uneixin enlloc de murs que ens separin.

Objectius didàctics

L'obejectiu didàctic de la nostra proposta és que els nens i nenes puguin desenvolupar per sí 
mateixos la capacitat d'apropar-se als demés per molt diferents que siguin, en compte de construir 
barreres que els allunyin dels altres i que al cap i a la fi, l'únic que fa es aïllar-los dels demés.

Amb la historia d'en Yoav i n'Ahmed resaltem el valor de l'amistat més enllà de qualsevol frontera, 
credo o clase social i mitjançant una eina tant propera com és el teatre, convidem al públic a una 
profunda reflexió sobre els murs que ens envolten en el dia a dia i que ens allunyen a uns dels altres.

Fronteres que creem nosaltres mateixos i que sense donar-nos compte no ens deixen veure tot el que
podríem apendre dels demés. Que ens separen per gènere, clase social, creencies religioses, color de
pell, lloc de naixement i fins i tot per coses tan banals com simpatitzar amb un equip de futbol o un 
altre.

Al final del espectácle donarem l'espai perque els nens i nenes puguin expresar-se i compartir amb 
el grup quins murs tirarien ells mateixos per construir un món millor.

Nivell educatiu

Activitat adreçada per tots els cursos de primaria (de 1r a 6é) i per 1r i 2n de secundaria

Durada

L'activitat dura 45 minuts

Nombre màxim d'alumnes per taller

100 alumnes



Idioma de l'activitat

Català

Requeriments tècnics i de sala

Sala on hi capiguin els alumnes participants a part d'un espai de 4 x 4 (aproximadament) on la 
companyia montarà l'escenografia i actuarà. 

Es demana que la sala estigui llesta per realitzar l'activitat un mínim de 45 minuts abans de l'inici.

Disponibilitat de dates i horaris

A partir del 15 de gener

Illa

La companyia es d'Eivissa.

Disponibilitat per a Eivissa, Formentera i possibilitat d'una setmana a Mallorca

Actors participants en l'activitat

David Novell i Monma Mingot

De David i Monma - Clownidoscopio

Dades de contacte

davidimonma@gmail.com

David Novell – 607430914

Monma Mingot – 600211057


