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L’espectacle

Passem “del click” a l’acció

Monòlegs a la plaça és un espectacle de carrer  per 
reflexionar sobre  les violències al voltant del gènere  
que es donen a l’espai públic.

A la plaça ens trobarem alguns  personatges, i un 
dilema davant el qual no saben què fer.  Convidem al 
públic a votar des dels seus mòbils  per saber quin 
desenllaç hauria de tenir la història i veiem si el final 
canvia…. o no. 



Els monòlegs

5 temàtiques a escollir

Hi ha cinc monòlegs diferents entre els quals es pot 
escollir. Les temàtiques són: 

● Assetjament al carrer
● Homofòbia
● No binarisme
● Alletament a l’espai públic
● Cures



NUS Teatre

La companyia de NUS Cooperativa

NUS Teatre tenim una trajectòria de gairebé deu anys 
barrejant professionals del teatre, de “lo social”, les TIC 
i la recerca, amb vuit espectacles i vora 300 actuacions 
per Catalunya i la resta de l’estat. 
Naveguem pels límits, tergiversant formats, combinant 
disciplines, barrejant eines. Copsem l’atenció del públic, 
interpel·lem amb històries incòmodament subtils o 
subtilment incòmodes; toquem el públic amb temes que 
ens toquen de prop. Fent visible allò invisible, per 
sacsejar sense moralitzar.



Informació tècnica

-Espectacle de carrer 
-Recomanat a partir de 14 anys
-En català i/o en castellà. 
-Durada 1:30h amb 2 monòlegs (a escollir entre 5)
-Participants mínim 10, màxim 100
-Muntatge i desmuntatge: 30 minuts
-Superfície d’espai a l’aire lliure recomanada: 10m x 5 m
-Cadires segons el nombre de participants

Aquest és un espectacle que es pot adaptar. Si tens una 
proposta concreta, contacta’ns!

http://www.nus.coop
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info@nus.coop
617 170 944 
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