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Acompanyament a Equipaments Públics
(casals de barri, centres cívics, espais joves ...)

 

TIPUS DE 
PROPOSTA

TEMES

A QUI

Assessorament
personalitzat

Organització
interna
Participació
Comuitària

Personal tècnic dels
equipaments públics



NUS som una cooperativa sense afany de lucre integrada per un equip
interdisciplinar de professionals de les arts escèniques, el món socio-educatiu, i
l'economia feminista. 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, de l'educació, la salut, els equipaments públics o amb els
professionals de les arts escèniques. NUS ofereix accions i processos des de
l’experiència i amb garantia d’èxit, però també és un col�lectiu àvid de nous reptes.

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

Acció Comunitària

NUSaltres

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


Les singularitats de l’equipament.
L’organització/governança interna de les persones que treballen de manera quotidiana a
l’equipament.
La relació i els vincles construïts amb l’entorn/barri.
La manera particular d’entendre i aplicar la intencionalitat comunitària.
La planificació de les estratègies comunitàries que volem assolir.

En els darrers anys, la relació entre polítiques públiques i acció comunitària (AC) s’ha convertit
en una de les estratègies principals d’actuació dels governs locals. Una intencionalitat que
busca la incorporació d’una perspectiva comunitària que possibiliti als equipaments reforçar el
diàleg amb l’entorn, la millora de l’accessibilitat/inclusió de la població i el foment de la
participació comunitària més enllà del consum d’activitats i serveis dels i les usuàries. 

Des de NUS valorem el potencial dels equipaments públics de proximitat per esdevenir motors
de processos comunitaris als barris i treballem per construir eines pràctiques i específiques a la
realitat de cada equipament en el seu context. Aquestes, es concreten en una proposta
d’acompanyament construida a partir de la reflexió i conscienciació col�lectiva sobre les
oportunitats detectades. Temàtiques que treballem:
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1a fase d'immersió en l'equipament, l'equip i el seu context.
2a fase on aterrem quin/s objectius ens volem marcar durant el procés d'acompanyament
amb un pla de treball.
3a fase on l'equip implementa el pla de treball i fem un seguiment acompanyat de com va
evolucionant aquest procés i quins ajustos podem anar prenent.

Generem un vincle amb l'equip tècnic per obtenir un bon clima de treball conjunt i suport
metodològic.
Co-construïm un pla de treball personalitzat adaptant-nos al context i necessitats de
l'equipament, context i equip. Tenint molt en compte els recursos que disposen.
Potenciem que tot el que treballem durant el procés sigui sostenible i viable per les
persones que estan involucrades en aquests processos, sense generar depèndencia cap a
l'acompanyament.
Afavorim la reflexió col�lectiva i la sistematització dels processos que estem implementant.
Entenem la flexibilitat com una eina clau en la pràctica comunitària.

Des de NUS acompanyem als equips tècnics que treballen en els equipaments públics en un
procés de treball que pot comportar:

Aquestes fases poden ser més llargues o més curtes en funció dels recursos humans i materials
que disposi l'equipament. Així com també son revisables en funció del tipus de demanda
concreta que tingui l'equipament.

Punts Destacats
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A q u e s t  é s  u n
a c o m p a n y a m e n t
q u e  e s  p o t
a d a p t a r .

SI  TENS UNA PROPOSTA
CONCRETA,
CONTACTA’NS!
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