
      

 

 

És en aquest punt on  el Teatre Social  ens aporta l’oportunitat de deixar de ser espectadors i 

experimentar, reconèixer, problematitzar i transformar «in situ» alguns dels interrogants, ambigüitats 

i nusos de la nostra practica professional que ens trobem a l’hora d’activar processos comunitaris. 

Ens ajudarà a identificar les passes del procés metodològic,  el rol dels diferents actors participants 

i treballar  amb ells, el canvi conscient per vèncer els obstacles, a saber aprofitar les oportunitats i 

fer avançar així, els processos comunitaris des del Treball Social.  

 

El teatre social es una eina participativa, vivencial, que activa el sentit crític i que ens permet 

observar  i reflexionar sobre les diferents realitats i poders que entren en joc en un projecte 

comunitari; ens facilita la creació de llaços i connexions entre els i les participants que permetin un 

enriquiment individual i col·lectiu; així com ens  ajuda als professionals a millorar el domini de la  

metodologia del TSC que persegueix l’escolta oberta, la construcció de forma conjunta, interactiva 

i interdisciplinària. 

 

El teatre ens dóna una major consciència i reflexivitat de la nostra pràctica professional quan 

impulsem o participem en projectes comunitaris o fem una aproximació al territori; permet revisar o 

afiançar el nostre rol i posicionament crític; ens ajuda a construir una pràctica més ètica, en tan que 

aprofundeix en els conflictes emergents de la  quotidianitat professional vinculats a l’ organització, 

als participants o el territori. Les experiències professionals  serviran de punt de partida per 

desenvolupar una història o un conflicte des del qual treballarem escènicament, per desbloquejar i 

promoure un canvi més transformador. 

 

Una oportunitat per treballar amb els i les participants construint  una visió més compartida de la 

realitat quotidiana que vivim des del treball social, les causes generadores de les situacions 

d’exclusió, i oferir un espai de desenvolupament personal i professional col·lectiu, capaç de generar 

alternatives que vagin més enllà de ser professionals- executors de polítiques socials i avançar en 

un compromís més transformador  de la nostra acció professional. 

 


