La cultura al servei de les persones
 La cultura, eina de pensament crític
Des de La Xarxa defensem la cultura com a eina que forma una ciutadania més lliure,
més crítica, més solidària, més participativa, i també més feliç. A través de les arts
escèniques i del teatre familiar fem arribar la cultura i els valors positius que s’hi
associen, arreu de Catalunya.


Teatre de qualitat i a l’abast de tothom

Els Grups Xarxa apostem per la programació d’un teatre de qualitat, accessible i per
a tots els gustos; pensat per arribar a totes les famílies d’arreu de Catalunya. Així,
gràcies a la tasca dels voluntaris de La Xarxa, es posa la cultura, i especialment les
arts escèniques a l’abast de tothom, sigui quina sigui la seva condició social i
econòmica.


Un teatre formatiu, basat en els valors

La selecció dels espectacles es fa tenint sempre en compte criteris comuns a tots els
grups de La Xarxa, d’acord amb el seu objectiu fundacional de promoure valors com
la solidaritat, la igualtat, el respecte i la cohesió social. Pel seu caràcter formatiu, la
Fundació vetlla perquè aquests espectacles siguin una font de transmissió d’eines de
pensament crític i també de felicitat.


Llengua i cultura catalana a l’ADN

La llengua i la cultura catalana formen part intrínseca de la raó de ser de la Fundació
Xarxa des de la seva creació. Així, aquesta no és només la llengua vehicular de tota
la nostra activitat, sinó que fem també una aposta per la nostra cultura com a eina
d’expressió que ens és pròpia, recuperant aquelles històries i tradicions que
provenen de la nostra història i fent-les arribar, també, als més petits.


Aprenentatge i diversió

El teatre familiar és una eina d’aprenentatge per a petits i adults que d’una manera
divertida i lúdica ens pot mostrar realitats molt diverses i que ens fan créixer com a
individus i com a ciutadans. A través del seu caràcter d’entreteniment i lleure, però
també formatiu, La Xarxa aposta per una programació de qualitat i transmissora de
valors.


Un teatre plural

La Fundació Xarxa fomenta una programació plural que inclou propostes molt
diverses i de múltiples arts escèniques (pallassos, titelles, teatre musical, dansa,

teatre d’humor, màgia, etc.). Donem així cabuda a una oferta variada i per a tots els
gustos, seguint sempre criteris de qualitat i rigor i fent costat a les companyies de
professionals.


Implicats amb el sector

Des de la Fundació Xarxa defensem i donem suport als artistes i companyies i a totes
les persones i empreses professionals que treballen en el sector i fan possible la
realització dels espectacles. Per això, vetllem pels seus interessos i garantim unes
condicions justes en totes les nostres accions.


Una aposta de futur

La tasca de la Fundació Xarxa manté un especial compromís amb les futures
generacions. Els infants i joves constitueixen un dels públics prioritaris als quals van
dirigides les activitats que es programen des dels diferents grups, fent-ho extensiu,
alhora, als nostres avis, per conformar així una “amalgama generacional” que
enriqueix el conjunt dels assistents a les representacions. La Xarxa és una entitat
moderna, oberta i plural que vol donar resposta a les inquietuds i els interessos dels
més petits i també al conjunt de la societat, en general.

