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Un curs marcat per la pandèmia 
i el treball en línia



Any de creació NUS 

Nº Persones
Beneficiàries

TEATRE 

 (+ 8 anys més
de trajectoria
conjunta prèvia)

TALLERS I
FORMACIONS

PROJECTES 
I SERVEIS

TOTAL

3.500 1.230 236

.



Equip humà que ha fet possible NUS

EQUIP
Miquel Simó
Mireia Scatti

Cristina Cordero
Anna Tamayo

Marc Homs
Laura Vila Kremer

Blanca G. Lladó
Albert Matí
Eric Balbàs 

Bernat  Quintana

SÒCIES

Eli Rius
Magalí Permanyer

Rocío Manzano
Andrea Calsamiglia

COL�LABORADORES
PUNTUALS

Belén Fernández
Manoly Rubio

4 10 2



Valoració quantitativa de NUS 
(enquesta anònima a les treballadores)

Exigències psicològiques 8,82 

Treball actiu i possibilitats de desenvolupament 

Condicions de l’entorn

Conciliació vida laboral i familiar

Compensacions

Relacions socials i lideratge

Satisfacció global

Grau de coherència de l’organització amb els principis

8,94

8,60

9,18

7,30

9,58

9,14

9,09



Accions àrea TEATRE

ESPECTACLES 

ÉS DE CONYA

FUNCIONS

TOTAL

#1000LIKES

LA PERRUCA

MONÒLEGS A LA
PLAÇA

ÀMBIT VALORACIÓ*

*Valoració mitjana segons els formularis omplerts per les persones participants

1 funció públic general
23 funcions amb joves

7,824

10

9

5

48

10 funcions amb joves

7  funcions públic general
2 funcions amb joves

35 joves
2 infants

10 públic general i familiar

2 funcions per infants
3 funcions públic familiar

7,9

-

-

7,85



Valoracions àrea TEATRE



Accions àrea EDUCACIÓ -Joves i Infants
NOMBRE I HORESACCIÓ

Joves

T. prevenció de violència de gènere

4 tallers de 26hTaller teatre social  

T. prevenció de violència bullying

Tallers altres temàtiques
 (sexualitat, teatre social, etc)

ÀMBIT

38 tallers de 2h

30 tallers de 2h

34 tallers de 2h

Infants i Joves

Infants i Joves

Joves



Accions àrea EDUCACIÓ -Persones adultes
NOMBRE ÀMBIT

Joves
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ACCIÓ

3h ProfessionalsCàpsula Formativa Prevenció
Ciberbullying a l’Aula

VALORACIÓ*

---

Càpsula formativa en perspectiva de 
 Gènere en Teatre 5h Professionals --

Formació eines de teatre social per
treballar gènere amb joves (Jo Mai Mai) 40h

Formació dinamitzador/a de Teatre
fòrum

Professionals

12h Persones Adultes
Professionals

9,5

9,5

Curs creació de Teatre fòrum 20h
Persones Adultes

Professionals --



Accions àrea EDUCACIÓ -Persones adultes
NOMBRE ÀMBIT

Joves
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ACCIÓ

20h Dones, artistes i activistesCurs teatre social i gènere per a
dones

VALORACIÓ*

9,6

Col�laboració Màster Polítiques Socials
i Acció Comunitària 12h 9,4

Formació eines de teatre social per
treballar gènere amb joves (Jo Mai Mai) 40h

Formació per al Projecte IAP als
centres educatius

Professionals

15h Estudiantat universitari

TOTAL 147h

Estudiantat universitari

9,5

9,5

9,5

MITJANA VALORACIÓ



Valoracions àrea EDUCACIÓ

"Em va encantar la forma de la
tallerista a l'hora de transmetre
informació, les dinàmiques que

proposa i el procés viscut

Participant de la  Formació de 
gènere i teatre social no mixte Octubre 2019

"M'ha agradat com heu portat el
taller, les activitats estaven molt

cosides, ha quedat molt clar el que
buscàveu i les preguntes.

M’imagino que té molt a veure
amb que feu servir  treball de

processos."
Participant a la formacióa Vilafranca d'Eines del Teatre Social

per treballar gènere am joves
Novembre 2019 



Accions àrea PROJECTES I SERVEIS
ACCIONS

ConsCIÈNCIES a la Plaça

CLIENT ÀMBIT

Recerca i teatre
Festival Escena

Poblenou
Open Systems

COL�LABORADORA

CooptècniquesAssessorament per cinema

Acció teatral a mida

Nous Lideratges als barris

Facilitació Jornades 

Rodatge Teaser documental
gènere i infància

Direcció de locucions pel curt
"Or Vermell"

Cinema i Bullying--

Farmamundi
Salut, gènere i

racisme
--

Districte Nou Barris Escola IGOP
Projecte

comunitari

Ass. Professionals
 del Circ de Catalunya 

-- Circ i Comunitats

Daniel Carrasco -- Cinema, Gènere i
infància

L’Audiovisual i
 Carme Gomila -- Cinema



Participació en taules rodones, etc

Ponents al 7è  Fòrum SPEEM organitzat per la Subdirecció de
Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya

Ponents a la taula rodona “Teatre Comunitari per a Joves”
organitzat pel festival  RBLS

Participació com a membres del grup de treball de la XES a la
xerrada “Després del coronavirus: una oportunitat per construir una
economia solidària?” organitzat per l’Ateneu Barcelonès

Organització i moderació de la taula rodona “Feminismes i educació
en temps de crisi”



Premsa
MITJÀ MOTIU

Xarxanet “Monólegs a la plaça” al Tantarantana/Raval

Tv3

Teatralnet

Tv3

Ràdio Granollers

“Monólegs a la plaça” al Tantarantana/Raval

“Monólegs a la plaça” al Tantarantana/Raval

Actuació amb “consCiències a la Plaça” al Festival
Escena Poblenou

Participació en el projecte de treball comunitari
COENZIMS amb l’espectacle AÜC.

https://xarxanet.org/comunitari/noticies/genere-i-teatre-al-barri-amb-nus-teatre
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/el-tantarantana-estrena-una-obra-solidaria-per-recaptar-fons-per-als-veins-del-raval/video/6049226/
https://www.teatral.net/el-tantarantana-engega-la-campanya-teatre-per-al-barri-amb-nus-teatre/?fbclid=IwAR34qZX8Vp8a3KESdND7SZuUbKXCdIaAfVGijvMVMXx66XeDLdurgv6Zaws
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/el-festival-escena-poblenou-omple-el-barri-despectacles-de-creacio-contemporania/video/5941562/
http://www.gasl.cat/files/124-19507-clip/200110_1.mp3


Dades econòmiques

RESULTAT ABANS IMPOSTOS: -361,77€



Seguim creient que la nostra cooperativa encara ha de millorar  per
camonar cap a la sostenibilitat econòmica i aconseguir un salari més
digne de les persones treballadores. Aquesta continua sent la nostra
prioritat de cara al curs vinent, que vindrà acompanyada d'un context
post-covid que no ho posarà fàcil.

Què necessitem millorar?



Les nostres proveïdores del Mercat Social



Les xarxes  on som



Gràcies també a les que ens heu donat un
cop de mà aquest curs o a les que han
intercooperat amb nosaltres

Anna
 Pujol



www.nus.coop
617 170 944

info@nus.coop


