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NUS som una cooperativa sense afany de lucre integrada per un equip
interdisciplinar de professionals de les arts escèniques i el món social.
Desenvolupem accions i processos transformadors amb perspectiva
feminista i comunitària, des de la creativitat i la cura, per tractar
temàtiques socials i visibilitzar i transformar les relacions de poder.

NUS és coneguda per la seva llarga trajectòria en teatre social però també
per les seves accions formatives, facilitacions i assessoraments en l’àmbit
de l’economia social i solidària. NUS és tot un referent en visibilitzar i
incidir en problemàtiques com les violències masclistes o l’assetjament,
però també és un laboratori des d’on abordar noves problemàtiques, 
revisar-les i afrontar-les col�lectivament. NUS ofereix accions i processos
des de l’experiència i amb garantia d’èxit, però també és un col�lectiu àvid
de nous reptes.
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Taller de creació escènica dirigit persones que s’identifiquin com a dones,
per a crear conjuntament un Teatre Fòrum* sobre sobre aquelles temàtiques
relacionades amb el gènere, la igualtat o la violència, amb les que les
participants s’hi sentin identificades, motivades o inquietes. Un cop fet
aquest procés proposem una presentació**  en la que les participants del
projecte que ho desitgin puguin presentar i dinamitzar les obres realitzades
(a partir de les seves experiències i inquietuds en la temàtica) tant a la
comunitat educativa (en clau de prevenció) com a la gent dels barris (en clau
de sensibilització i promoció de la igualtat).  
*En les opcions A i B es treballarà al voltant de les eines i metodologies
teatrals. En l’opció C es proposa que les participants realitzin el procés
complet de creació d’una obra de teatre fòrum + presentació d’aquesta
devant un públic. 
** La presentació només s’inclou en l’opció C.

Taller de teatre social per a dones, artistes i activistes

Teatre Social i gènere 
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FITXA TÈCNICA

 Dones adultes interessades en la temàtica: aporten les experiències viscudes com a
dones per a inspirar el contingut de les obres.
Dones adultes pertanyents a col�lectius i/o grups d’activistes: Poden aportar la visió
política i macro-social de les desigualtats de gènere a la creació, i adquireixen eines i
metodologies innovadores per aplicar-les a la seva tasca quotidiana.
Artistes adultes de l’àmbit teatral amb inquietuds socials : Poden aportar altres idees i
tècniques teatrals que donin qualitat artística a les obres, però el seu interès recau en
la seva sensibilització en matèria de violència masclista amb l’objectiu de fomentar la
mirada social en l’àmbit de la cultura.

Públic destinatari

Durada òptima El taller té una durada de 20h distribuïdes en diferents sessions.
Pressupost  Aquest taller el proposem varies vegades l’any. Cal estar atenta a quan
obrim inscripcions. Per a fer-ho pots seguir-nos a xarxes o escriure’ns per rebre el nostre
butlletí
Nº òptim participants : 15-20 participants Nº màxim: 25 participants

http://www.nus.coop/
http://www.nus.coop/
http://www.nus.coop/


Taller de teatre social per a dones, artistes i activistes

Modalitat de l’activitat

NUS COOPERATIVA |  www.nus.coop  |  info@nus.coop

M'ha agradat el poder creatiu i la força de sostenir,
improvitzar i actuar del grup               

                        -Dona participant al taller 2019-  

Opció A “Iniciació”  
 6h realitzades per sessions (mínim 2,5h per sessió) o en formats semi-intenssiu o intenssiu. 

Opció B “Aprofundiment” 
 10h realitzades per sessions (mínim 2,5h per sessió) o en formats semi-intenssiu o intenssiu.

Opció C “Creació” 
 20h realitzades per sessions (mínim 2,5h per sessió) o en formats semi-intenssiu o intenssiu.
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Inspirar-nos d’experiències personals (sense entrar en una dinàmica terapèutica)
per a abordar fenòmens psicosocials.
 Prendre consciència de la dimensió macro-social de situacions viscudes a nivell
personal, interpersonal i/o grupal.
Fomentar una reflexió tant a nivell micro com macro que afavoreixi el canvi social i
no només el canvi en els individus.
Prendre consciència sobre els estereotips de gènere, els mites i i creences que
perpetuen la violència masclista i les seves conseqüències.
Identificar la violència i les micro-violències en el si de les relacions interpersonals i
de parella, tant en les relacions directes com a través de la xarxa.
Qüestionar i redefinir els models de masculinitat i feminitat.
Promoure les relacions sanes instaurant una nova cultura afectiva a través del
canvi d’actituds, comportaments i normes, més enllà de la labor estrictament
informativa.

Objectiu General
Promoure la igualtat de gènere des del teatre  social. 

Objectius Específics
Partint de la importància que atorguem al què treballar i al com treballar, proposem
una diferenciació d’objectius específics. Els primers, fan referència a la temàtica social
que es vol treballar, els segons a la metodologia teatral emprada i el que s’espera
d’ella. 

Objectius específics sobre la TEMÀTICA:

Objectius específics TEATRALS:
⦁ Explorar noves formes de participació social a través de la creació artística.
⦁ Vivenciar el procés complet d’un muntatge teatral.
⦁ Introduir coneixements pràctics bàsics sobre dramatúrgia, escenografia i vestuari.
⦁ Promoure l’expressió gestual i corporal per a l’exploració, imaginació i creació de
personatges.
⦁ Facilitar eines d’improvisació teatral.
⦁ Estimular la competència estètica.
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Taller de teatre social per a dones, artistes i activistes

1.    Introducció al llenguatge teatral.
2.   Creació col.lectiva.
3.    Presentació al públic.

1.    Escalfament (jocs corporals i/o gestuals).
2.    Aprofundiment en la temàtica i en eines teatrals (jocs dramàtics, improvització i eines del
teatre de l’oprimit).
3.    Tancament

El conjunt de les sessions s’organitza seguint les següents fases: 

Cada sessió constarà de tres apartats:

Durant els tallers, vetllarem per la cohesió, coneixença i confiança en el grup, facilitant la presa
de consciència de la diversitat del grup i a aprendre del seu potencial. A través de les sessions,
crearem un espai de seguretat i respecte per a l’expressió i gestió de les emocions i els
conflictes. I per últim, però no per això menys important, la dimensió lúdica: volem facilitar un
espai on treballar el gènere des del teatre sigui un espai de gaudi i diversió. 

A nivell social, pretenem ajudar a prendre de la dimensió macro-social de situacions viscudes a
nivell personal, interpersonal i/o grupal, a partir de les eines del teatre de l’oprimit. Per a fer-ho,
explorarem les situacions de dificultat o desigualtat social des dels diferents rols involucrats, i
promourem el diàleg entre diferents rols i/o discursos socials presents al grup o al context en què
s’inscriu, facilitant l’acció col�lectiva davant les situacions de desigualtat a través del teatre com a
eina de participació i transformació social. 

Pel que fa a la dimensió artística, volem que les participants puguin experimentar amb el procés
complet d’un muntatge teatral, practicant diversitat de llenguatges i joc teatral, i introduint
coneixements pràctics bàsics sobre dramatúrgia, escenografia i vestuari, promovent l’expressió
gestual i corporal per a l’exploració, imaginació i creació de personatges, faclitant eines
d’improvisació teatral i estimulant la competència estètica. 

Continguts
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O u r  T i m e l i

Taller de teatre social per a dones, artistes i activistes

Perspectives i metodologies

El Teatre dels Oprimits i les Oprimides. 
Originalment, el teatre de l’oprimit (o de les persones oprimides) és una eina sorgida a Brasil,
posant el teatre al servei de la transformació social en situacions d’opressió. Influenciat per la
pedagogia de l'alliberament de Paolo Freire, aposta per visibilitzar i transformar les relacions de
poder desiguals a través del teatre.

El treball de processos o la Psicologia Orientada és un model que integra i usa contribucions de
disciplines heterogènies per a facilitar la transformació, presa de consciència i creixement
individual, grupal i col.lectiu. Es una manera d’entendre i veure el món i les dinàmiques
relacionals; ens permet mapejar les dinàmiques grupals, saber com estan establertes les
relacions de poder, quins són els límits identitaris del grup, on són els marges i qui els
representa. Al mateix temps el Treball de Processos ens   dóna eines per treballar en les
interaccions que es donen, facilitant la relació entre la diversitat d’experiències des d’una visió
lliure del judici. L’enfoc en la resolució de conflictes que ens proveeix del Treball de processos es
basa en l’acompanyament de les persones i els grups a la presa de consciència.

Metodologies participatives.   Són una sèrie d’eines que fomenta la participació activa de les
persones que formen part d’un grup. Permeten que la diversitat del grup es faci palesa, i sigui
una font d’enriquiment mutu. Així mateix, també s’usen per a promoure relacions i reflexions
més horitzontals. 

Les diferents perspectives i corrents metodològiques, tenen en comú una visió del món que
pretén ser emancipadora, a partir de la identificació i anàlisi de les situacions i les interaccions
quotidianes, tenint també en compte la cultura i el moment social en el que vivim. Partim de la
idea que treballar en el nivell micro social incideix en el nivell macro social i viceversa.

En totes les modalitats la introducció dels continguts teòrics es farà a partir de dinàmiques de
grup participatives i vivencials i eines teatrals,   a partir de les quals es faran reflexions de caire
pràctic. Es promourà la construcció de coneixement conjunta entre els i les membres del grup. Es
fomentarà la participació activa i crítica durant el transcurs de les sessions de treball.

La improvisació teatral. La improvisació teatral és una eina àmpliament usada per la capacitació
actoral i com a eina educativa i de promoció de la creativitat. Te els seus orígens en la Comedia
dell’arte. Un dels seus referents és Viola Spolin, que elabora els jocs teatrals en el llibre
Improvisation for the Theater. El joc esdevé central en l’entrenament actoral, i la capacitat
d’escoltar en l’aquí i ara, i de connectar amb les aportacions del context i de les persones amb
qui s’interactua. 
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Planificació: Un cop acordada la planificació de les sessions no es podran fer canvis de dates,
horaris ni espais (exceptuant imprevistos). 

Espais: per a la realització de les sessions del taller és necessària una sala tipus sala de cos
/dansa o equivalent: un espai ampli, sense entrabancs, on poder estar a terra. 

Materials: Pissarra o papelògraf i ordinador, projector i pantalla de projecció (opcional).

Grup: Es important potenciar que el grup de participants sigui el mateix al llarg de tota l’activitat,
i que aquests assisteixin a totes les sessions programades.

Taller de teatre social per a dones, artistes i activistes

Requeriments per a la realització de les activitats
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QUI SOM? 
LA GENT DARRERE DE NUS

Taller de teatre social per a dones, artistes i activistes
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MAGALÍ PERMANYER
Crec en l’enorme potencial que té treballar des de la
creativitat i la vivència per ampliar la nostra mirada i el
nostre esperit crític. M'encanta acompanyar els grups
a explorar noves metodologies i canals d’acció,
aportant frescura, energia i una mica d’humor.

ROCÍO MANZANO
M’agrada treballar en col�lectiu i pensar com connectar
persones i projectes en la feina   que faig. Em motiva
treballar amb grups des del cos i la intuïció. Crec que
es pot barrejar professionalitat i rigor amb
espontaneïtat i cura.

ELI RIUS
Em motiva molt formar part de projectes col�lectius on
la barreja de sabers està sempre present. M’agrada
analitzar números i veure quina informació amaguen
darrere i jugar amb ells. Li aporto creativitat,
positivisme i cura en les parts més “avorrides” de la
gestió de l’entitat.
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T E N S  M É S
P R E G U N T E S ?
ENS POTS TROBAR A INFO@NUS.COOP
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Taller de teatre social per a dones,
artistes i activistes

V O L S  V E U R E  E L
Q U E  F E M ?
VISITA LA NOSTRA AGENDA

https://nus.coop/agenda/

