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Dones creadores 

 

 

RESUM DE PROJECTES: 

 

1. Nom del projecte:  Feminismo pop 

Autoria: Cristina Ortega Sánchez en col·laboració amb Beatriz Regueira Pons, Estel 
Masó Perales, Marta Martínez Rocha. 
 

Població a qui s'adreça: 
Pensamos que estas CONFERENCIAS ESCENICAS que aparecerán bajo el lema 
FILOSOFÍA POP pueden interesar especialmente a jóvenes y mujeres, aunque van 
dirigidas a todas las personas. 
 

Temàtica: 
− FEMINISMO POP serán una serie de Conferencias Escénicas que pretenden  

unir el mundo de las ideas, en concreto el ideario feminista, con la cultura de 
las masas y el entretenimiento. 

− La idea es hacer un mestizaje entre las divas del pensamiento y las divas del 
pop, buscando que estas últimas, las más famosas, se conviertan en 
portadoras del legado del pensamiento feminista. 

− Apoyadas en los contenidos de diferentes títulos de las autoras que hemos 
elegido, en la remezcla de vídeos existentes, en las técnicas de doblaje en 
directo, en pequeñas cápsulas escénicas y en textos de creación propia, 
construiremos conferencias en las que las divas del pop propaguen discursos 
muy distintos a los que producen habitualmente.  

− Nos preguntamos ¿y si Miley Cirus, por ejemplo, nos hablara de la 
emancipación de la mujer tal y como lo hace Virginia Woolf en “Una habitación 
propia? 
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2. Nom del projecte: Supervivents. La violència masclista com a tema en l'art     
contemporani 

Autoria: Elena Fraj Herranz 
 
Població a qui s'adreça: Dones, joves, adolescents, comunitat artística, públic en 
general. 
 
Temàtica: 

− És una exposició sobre les pràctiques artístiques contemporànies que treballen 
temàticament les violències masclistes al territori català i espanyol. En 
paral·lel es realitzen tallers per crear altres imaginaris del tema. 

− Les peces pertanyen a diferents èpoques (70s-actualitat) i mostren el caràcter 
estructural patriarcal que va des de la violència de l'estat, la violència 
intersubjectiva i la violència simbòlica del capitalisme. Per comprendre les 
obres es situen tenint en compte les polítiques sobre igualtat, les pràctiques 
artístiques contemporànies, les lluites activistes feministes i la percepció a 
nivell social.  

− El relat es bassa en la hipòtesi de que les representacions de les dones en 
situació de violència canvia segons el context, passant de la idea de víctima a 
la noció de supervivent. Com a objectiu final es planteja com podem 
representar la violència en un present marcat per la híper representació 
mediàtica. 

 

 

3. Nom del projecte:  Dones escriptores, pensament crític i feminisme a 
Barcelona 

Autoria: Judit Milligan Giralt amb Luz Monsalve (Aliances Sostenibles) 
 
Població a qui s'adreça: Dones escriptores contemporànies, que visquin a 
Barcelona, amb pensament crític i que tractin temes sobre feminisme, 
prescriptores/prescriptors del món literari i del pensament feminista, ciutadania en 
general.  
 
Temàtica: 

− Visibilitzar autores contemporànies amb pensament crític, que tractin temes 
sobre feminisme i que visquin a Barcelona, mitjançant presentacions dels seus 
llibres, entrevistes a autores, lectura de parts de llibres, tallers d’escriptura, 
tallers infantils i/o debats entorn al paper de la dona creadora cultural en la 
societat actual. 

− Les activitats es realitzaran en 5 llibreries que fomenten el pensament crític 



 

 
 
Direcció de Feminismes i LGTBI  
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
 
 

 
 

ubicades a diferents barris de Barcelona, amb una periodicitat d'un cop al mes 
en cada llibreria, amb inici a setembre del 2017 i finalització el 8 de març del 
2018. 

− Elaborar i coordinar un pla d'activitats conjuntament amb les llibreries i amb 
prescriptores per a donar a conèixer les autores i les seves obres. 

− Realitzar una campanya de comunicació (online-offline) de les activitats per a 
una bona assistència de prescriptors/prescriptores del món literari i del 
pensament feminista, de veïns i veïnes dels barris a on es troben les llibreries, 
i de la ciutadania en general. 

 

 

4. Nom del projecte:  “Otel·lo en femení” dins l'ideari La Veu de Praxàgora 

Autoria: Marta Momblant Ribas 
 
Població a qui s'adreça: Gent en general, Dones, Jovent, principalment. Tota la 
societat genèricament.  
 
Temàtica: 

− Projecte d’Arts Escèniques que vol posar en l’escena professional amb mirada 
en femení, una nova versió, amb dramatúrgia contemporània i direcció 
d’escena de Marta Momblant Ribas, un dels clàssics més emblemàtics de la 
nostra cultura occidental. 

− La proposta vol desvirtuar l’efecte consensuat que el text ha presentat al llarg 
de la història que sota l’aixopluc de “l’Amor”, “la Gelosia”, o “el Malentès” es 
licita la Violència de Gènere. 

− La proposta escènica aposta per un caràcter innovador en una versió on tots 
els rols del Clàssic original, tant els masculins com els femenins, seran 
interpretats per dones (6 actrius), les quals oferiran paral·lelament a 
l’espectacle teatral una sèrie d’activitats vinculants a la problemàtica de la 
Violència de Gènere, tallers  de recolzament, desinhibició i apoderament de les 
persones afectades, i per altra banda, induint a tots els públics a través de 
generació de debats, xerrades i taules rodones a la finalització de les 
representacions, a la reflexió ciutadana. 

 

 

 

5. Nom del projecte:  Somiadores i el sostre de vidre 
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Autoria: Laura E. Jarque Julián amb Laura E. Jarque 
 
Població a qui s'adreça: Persones en general, infants i joves en particular. 
 
Temàtica: 

− Recull de contes il·lustrats inspirats en la infantesa i adolescència de dones 
que van transcendir al seu rol. Histories de noies inconformistes i inquietes 
que parlaran de les dificultats personals i socials amb les que havien 
d’enfrontar-se per traspassar el sostre de vidre que les impedia aspirar als 
seus somnis. 

− Una recerca de figures femenines silenciades que es converteix en inspiració  i 
que ens recorda que la lluita per la igualtat de drets es troba plena de noms 
propis que haurien de formar part del nostre imaginari col·lectiu.  

− Recreant l’origen de les seves vivències individuals entendrem millor els valors 
que edifiquen les experiències creatives, ideològiques o socials que van 
protagonitzar d’adultes, trencant convencionalismes i fent visible la seva 
presència a la vida pública de la seva època. 

 

 

6. Nom del projecte:  Mèrit 

Autoria: Mònica Estévez Rodríguez amb Iraida Martínez Trull 
 
Població a qui s'adreça: Dones, de totes les edats i nacionalitats, que hagin patit o 
estiguin patint algun tipus de violència. 
 
Temàtica: 

− Amb aquest projecte el que volem aconseguir és un espai de creació, reflexió, 
debat i seguretat per a les dones que hagin patit o estiguin patint algun tipus 
de violència o discriminació. 

− És necessari que elles se sentin realitzades, per aquesta raó aquest serà un 
espai terapèutic d'agrupació i compartiment d'experiències i vivències. 

− El que proposem són activitats que tinguin que veure amb la cultura, com per 
exemple: fotografia, ceràmica i exposició. 

− Són formes per aconseguir conscienciar de la importància que tenen les dones 
dins l'àmbit de la cultura. 

−  Impulsarem accions i activitats per potenciar les seves capacitats i aptituds i 
fomentarem el debat per aconseguir eradicar les desigualtats en els diversos 
tipus d'art actual. 

 

7. Nom del projecte:  Passant d'estadis 
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Autoria: Victòria Ibars Pallas amb Laura Rodríguez Huertos, membres del Projecte 
Minerva 
 
Població a qui s'adreça: Dones, infants, joventut i persones en general. 
 
Temàtica: 

− Consisteix en agrupar una sèrie de activitats al voltant de les tres edats de la 
dona: Exposició, tallers, conferències... 

− Nena la podem descriure com la educació o bellesa imposada. Representa el 
creixement a la societat amb normes estereotipades que exigeix una bellesa i 
joventut eterna. 

− Noia  com la nena o dona reclosa. Representa la  construcció del femení, llocs 
d’esdeveniments i situacions diverses, les relacions que porten tensió, 
contradiccions i desacords, on la individualitat, la soledat, la intimitat  es  
troba amb la seva nuesa.   

− Dona o la bellesa perduda. Representa el que queda,  la vellesa, la malaltia, el 
dolor, tant físic com  psicològic. La mort ha estat esborrada de la nostra vida 
pública i en quan apareix ens retorna en un fet incomprensible i traumàtic. 

 

 

8. Nom del projecte:  Barcelona Women's Lab  

Autoria: Mª Àngels Cabré Castells (Observatori Cultural de Gènere) 
 
Població a qui s'adreça: Creadores culturals i públic en general. 
 
Temàtica: 

− La infrarrepresentació de les dones creadores en els diferents sectors de la 
cultura és una realitat, i ens mereixem una ciutat on homes i dones hi 
participin en igualtat per tal de crear un ecosistema cultural més plural. 

− Per contribuir a incentivar una major participació, proposem crear un 
laboratori pilot que durant el curs 2017/18 aculli propostes en tres camps: les 
arts escèniques, les arts plàstiques i visuals, i el cinema.  

− Aquestes propostes es presentaran en sessions de networking en les quals 
comptarem amb l'assessorament de professionals de cada sectors. 

− L'objectiu és, amb l'ajuda d'aquests professionals, seleccionar els millors 
projectes per tal de crear una borsa de propostes que oferirem als 
equipaments culturals de la ciutat per a la seva  programació. 
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9.Nom del projecte:  Dones fent llaç 

Autoria: Rosa Godinez Pérez 
 
Població a qui s'adreça: A les dones (del món professional, artístic, empresarial...) 
i d ́altres dedicacions de la ciutat de Barcelona.  
 
Temàtica: 

− "Dones Fent Llaç" aposta per ésser una plataforma giratòria de reflexió i 
actuació des de la qual les dones arribin al teixit cultural amb el seu "saber dir 
i saber fer", és a dir amb el tret singular de "desig i creació femenina" de cada 
dona. 

−  S´adreça a les dones de la ciutat de Barcelona del món professional, artístic, 
de la investigació, empresarial… Vol ser un espai de suport a les dones donat 
la funció essencial que elles tenen en la construcció de les relacions personals, 
part fonamental en el funcionament social i cultural de la nostra societat. Des 
d´aquí trobar les vies per a reinventar-se. 

− La cooperació "entre-dones fent llaç" pretén ésser una modalitat òptima també 
per analitzar i abordar els fenòmens contemporanis que les afecten com a 
dones, mares, filles, parelles… 

 

 

11. Nom del projecte:  NUES. mes enllà de la pell 

Autoria: Susanna Barranco Iglesias 
 
Població a qui s'adreça: Dones i públic en general 
 
Temàtica: 

− NUES. Mes enllà̀ de la pell és un documental sobre un camp tan ampli i 
ambigu com la prostitució́, creat des d’una visió́ crua, intima i delicada, des de 
l’honestedat d’uns testimonis que trenquen el seu silenci per mostrar-se mes 
enllà̀ de la seva pell. 

− Davant la indignació́ d’un col·lectiu que exigeix els seus drets com a 
treballadores del sexe i una societat dual, que accedeix als seus serveis però̀ 
al mateix temps els hi dona l’esquena, quines són les línies vermelles 
polítiques i socials amb què es troba aquest col·lectiu? 

− NUES explora la situació́ de les treballadores del sexe de Barcelona, les seves 
demandes de millora de les condicions de treball i l’estigma social associat a 
aquestes practiques. Des de Barcelona, una de les meques de la prostitució́ 
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il·legal a Europa, viatjarem fins a Amsterdam per observar el funcionament 
d’un sector regulat amb l’objectiu de respondre als interrogants d’un fenomen 
global.  
 

 

12. Nom del projecte:  On són les nostres dones gelatina? Projecte artístic sobre la 
memòria històrica des d'una perspectiva de gènere. 

Autoria: Begonya Moral Costa amb Marta Figueras 
 
Població a qui s'adreça: Dones, gent gran, persones en general 
 
Temàtica:  

− Vol donar veu a les últimes dones vives de Barcelona que van patir la Guerra 
Civil, aquelles nascudes als anys 20, i buscar punts en comú amb les veus 
d’altres dones amb una realitat geogràfica diferent. 

− El projecte comença amb l’assaig i representació de La dona gelatina, de Peter 
Sheridan i Jean Costello, monòleg basat en fets reals en què la Jean Costello 
deixa testimoni de la seva infantesa a Dublin i la relació amb la seva àvia i el 
seu avi, i les conseqüències que aquests van patir arrel de la Primera Guerra 
Mundial. Pobresa, desigualtat o violència masclista són alguns dels temes 
tractats. 

− La següent fase consistirà en buscar la connexió d’aquesta dona gelatina 
dublinesa amb les dones gelatina barcelonines a través d’un procés de recerca 
i gravació dels testimonis reals de dones amb l’edat de l’àvia de la Jean 
Costello durant la Guerra Civil. 

− Finalment,  facilitarem dos punts de trobada i reflexió: els fòrums post funció 
de les representacions de La dona gelatina i una instal·lació audiovisual amb 
les gravacions obtingudes. 

 

 

13. Nom del projecte:  Aüc (aprofundiment) 

Autoria: Ariadna Peya Rigolfas amb Clara Peya i Carla Rovira  
 
Població a qui s'adreça: Dones que han patit violència sexual, i en general a la 
població́  
 
Temàtica: 
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És un espectacle de dansa, música i teatralitat contemporània apoderador sobre la 
violència sexual, que inclou alguns laboratoris creatius entre artistes i dones que han 
patit aquesta violència i una instal·lació́ artística de creació́ col·lectiva.  

Objectius: 

− Generar cultura experimentant amb la fusió́ de llenguatges escènics (dansa, 
teatre, música, performance i audiovisuals). 

− Donar visibilitat a les creacions fetes per dones. 
− Investigar en els processos creatius la vivència d’opressions, discriminacions i 

desigualtats per raó́ de gènere, origen, classe, edat, entre d’altres.  
− Aportar referents culturals positius i d’alta qualitat de dones diverses (a nivell 

d’expressió́ de gènere i preferència sexual) en el camp de les arts escèniques.  
− Generar nous imaginaris col·lectius que promoguin unes relacions de gènere 

justes i equitatives entre dones i homes. Fomentar l’apoderament de les dones 
en la superació́ de les desigualtats i violentes que rebem mitjançant les arts 
escèniques i plàstiques.  

 

 

14. Nom del projecte:  Màtria (el dret a trencar el silenci) 

Autoria: Mariona Signes González en representació del Col·lectiu creatiu Màtria 
 
Població a qui s'adreça: Població́ en general, persones interessades en recerca de 
la memòria històrica i democràtica, col·lectius feministes i de dones  
 
Temàtica: 

− Màtria (el dret a trencar el silenci) és un viatge artístic d’amor. Com encarar la 
memòria familiar en un Estat forjat en l’oblit? Quin és el llegat familiar de les 
ferides de la Guerra Civil? I quin és el paper que juguen les nostres mares? 

− Enrique Isart Alonso va morir afusellat pel Franquisme el 14 d’agost del 1939 
a Cartagena. Va deixar una carta escrita amb un missatge a la seva mare 
Virgínia Alonso: Madre, valor! El seu cos roman desaparegut des d’aquella 
data en una de les tants marges en els que s’ha construït la Transició 
exemplar de l’Estat Espanyol. 

− A través de la figura de Virgínia Alonso, dues de les dones de la família 
construïm un espai escènic per reivindicar la Història, re apropiar-nos d’ella i 
generar un espai de debat col·lectiu per narrar el silenci. 

− Des dels marges re busquem en els marges, des de la Màtria parlem. 
 

 

15. Nom del projecte:  Dones emergents 
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Autoria: Alba Violeta Martínez Alonso 
 
Població a qui s'adreça: Tots els públics 
 

Temàtica: 

- La instal·lació “Dones emergents”, es tracta de crear deu figures amb formes 
femenines de dones que emergeixen de les fonts de la ciutat. 
- La tècnica a utilitzar serà ensamblar boles d'algues, creant figures dones fortes, 
que suraran en les fonts del diversos barris de la ciutat. 
- La idea es visualitzar la figura de la dona des de l'oblit, obligar-la a emergir des de 
l'adversitat, des de el patriarcat, des de la societat que la mantingut aïllada al llarg 
de la historia. 
- El projecte s'inspira en el desenvolupament de l'obra “Pedres flotants”. L'obra era 
una series de pedres ceràmiques que tenien la propietat de surar. 

 

 

16. Nom del projecte:  Jornades de creació artística (Coworking entre dones 
artistes i producció inèdita) 

Autoria: Marta Cervera Barcons amb Alba Alsina Mallorquí 
 
Població a qui s'adreça: El projecte va dirigit a un grup d'entre 10 i 15 artistes de 
la ciutat de Barcelona de diferents disciplines artístiques (música, dansa, cinema, 
pintura, etc.) i  Població́ en general 
 
Temàtica: 

− La nostra proposta és organitzar unes jornades de creació, un espai de 
coworking on es reuneixin diverses artistes de la ciutat de Barcelona, amb 
l'objectiu de crear una obra artística conjunta, que aquesta sigui enregistrada 
audiovisualment i presentada al públic (programar la obra un dia determinat en 
una sala/teatre). 

− Paral·lelament, enregistrar un documental que mostri part d'aquest procés 
creatiu i entrevistes a les artistes participants, amb l'objectiu de difondre la 
seva obra i la seva veu, sempre des d'una perspectiva de gènere. Cal remarcar 
la precarietat i la manca d'oportunitats en la que ens trobem professionals de 
l'àmbit artístic, tant per poder elaborar els nostres projectes com per poder dur-
los a terme i ser difosos. 
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17. Nom del projecte:  Artífexs de la desobediència. Un documental sobre 
creativitat feminista a Barcelona 

Autoria: Lucía Egaña Rojas amb Carme Gomila i Maria Berzosa 
 
Població a qui s'adreça: Persones en general 
Temàtica: 

− Proposem la realització d’un documental d’una hora de durada que mapegi 
l’escena artística feminista a Barcelona i que, alhora, activi processos 
col·lectius en la seva visibilització. 

− Busquem investigar com funciona la producció d’art feminista en relació als 
diversos eixos d’opressió que ens travessen, com la classe, la diversitat 
funcional, l’origen i l’edat, entre d’altres.  

− Volem recollir un conjunt de pràctiques creatives, culturals i crítiques que 
habitualment són marginades dels espais oficials de l’art.  

− Com a artistes i investigadores que treballem a Barcelona, considerem que 
conèixer el treball d’altres feministes és una manera de reconèixer-nos en la 
dimensió col·lectiva que conté la pròpia experiència, una mena d’auto-
etnografia feminista en format audiovisual que volem compartir en diverses 
trobades i debats, en els que podrem gaudir d’una altra dimensió del projecte, 
compartint espais de subjectivitat col·lectiva. 

 

 

18. Nom del projecte:  RESPONDRE. Correspondències de “Las que limpian los 
hoteles” 

Autoria: Maria Romero Garcia en representació de  Zoraida Roselló, Andrea 
Corachán i Raquel Marques (Paral·leles-arts, audiovisual i pedagogia) 
Població a qui s'adreça: Persones en general 
 
 
Temàtica: 

− Indagació artística entorn l’experiència de les dones que netegen els hotels, un 
col·lectiu que porta anys reivindicant els seus drets i lluitant per millorar les 
seves condicions del treball. 

− Volem recercar com la ciutat on vivim, Barcelona, es transforma, es sosté, i 
ens interpel·la com a ciutadanes, a partir del fenomen del turisme resseguim 
el vincle traçat entre la comunitat de netejadores d’hotels a Barcelona, Lloret 
de Mar i Port Aventura.  

− Farem una pràctica artística col·laborat iva: les participants crearan les seves 
videopostals, que viatjaran com correspondència per ser rebudes i respostes 
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entre elles. També realitzarem un audiovisual com diari de viatge, postals i 
una pàgina web. 

− A través de les nostres protagonistes, volem aprofundir en l’univers laboral de 
la seva activitat, retratant les seves vivències i possibilitant que elles mateixes 
generen relats, auto-relats. 
 

 

19. Nom del projecte:  FEMINIST IS BEAUTIFUL. Atlas feminista ilustrado 

Autoria: Pilar Sánchez Molina 
 
Població a qui s'adreça: Persones en general 
 
Temàtica:  

− FEMINISM IS BEAUTIFUL es un Atlas Feminista Ilustrado que plantea la 
relación entre la representación de la mujer en la pintura clásica occidental y 
la crítica histórica desde los feminismos ante esta. 

− “Hackear” la Historia del Arte para re-significar contenidos, mitos, cuerpos. Por 
qué si Virginie Despentes renace en “El nacimiento de Venus” de Botticelli, el 
cuento cambia, la Historia cambia, el mensaje estaría escrito desde la fealdad, 
para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas. 

− La idea comunicativa del Atlas, se materializa en dos líneas de producción 
gráfica, una expositiva y otra editorial. 

− La expositiva se compone de 30 piezas gráficas estampadas en serigrafía.  
Una selección de cinco obras sobre soporte cerámico bidimensional, en este 
caso el formato plato. El plato como utensilio doméstico común en casi todas 
las culturas. 

− La editorial, libro ilustrado, índice, prólogo, estudio gráfico, estudio 
historiográfico y 30 ilustraciones. 

 
 
20. Nom del projecte:  Una  mostra retrospectiva (25 anys) que projecta futur 

Autoria: Associació Ca la Dona (Col·lectiu FemArt) 
 
Població a qui s'adreça: Dones en general, dones artistes, estudiants de escoles 
d’art, universitats i de secundària, pedagogues de arts visuals i plàstiques i públic 
general...  
 
Temàtica: 
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Centenars d’artistes han col·laborat en aquest esdeveniment i La Mostra ha 
esdevingut un referent important per l’art i el feminisme. 
I ho volem celebrar realitzant: 

- UNA GRAN EXPOSICIÓ EXTRORDINÀRIA, RETROSPECTIVA I RE-
IMPULSADORA de les artistes, que il·lustrarà la historia recent dels feminismes 
a Catalunya i que anirà acompanyada d’activitats complementàries 
(“retrobades”, taules, conferències, seminaris...)  

- L’EDICIÓ D’UN CATÀLEG per oferir a consulta pública, que recollirà la 
documentació gràfica i textual referent a cada Mostra ( 25 anys de producció 
artística feminista a Barcelona!!) 

- La Mostra pretén tenir, també, una VESSANT  ITINERANT I DIDÀCTICA, per 
tal portar arreu de Catalunya un tast d’art contemporani vinculat al feminisme, 
i d’incidir en l’educació visual i plàstica amb nous imaginaris i nous valors no 
discriminatoris. 

 

 

21. Nom del projecte:  LAB BONNE- Laboratori de creació de dones 

Autoria: La Bonne. Associació  Promotora del  Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison 
Població a qui s'adreça: Alumnes que es formaran en el Lab, professionals, 
infants, joves, gent gran i població en general 
 
Temàtica: 

“M’agradaria enregistrar-ho tot. Tot el que em commogui” Chantal Akerman 
 

− Conscients de la persistent desigualtat de gènere al sector audiovisual, amb 
un 7% de directores de cine dones i una estructura laboral a Catalunya 
formada per només un 26% de dones; i de la necessitat de treballar des 
d’espais propis on generar narratives audiovisuals, produir-les i fer-les visibles  
a La Bonne engeguem el Laboratori de Creació. 

− Serà un espai de creació i experimentació audiovisual on compartir, aprendre i 
produir entre dones. 

− El Lab com una finestra a altres possibilitats de creació audiovisual allunyades 
dels camins marcats per la indústria i així estimular llocs d’accés que estaven 
limitats, treballant des de la no-limitació i buscant la singularitat, allò diferent.  

− Amb la participació de professionals de l’àmbit audiovisual que hi ha 
actualment a Catalunya i Espanya, i amb repercussió internacional, com a 
formadores i mentores. 
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22. Nom del projecte:  VisibLES 

Autoria: La Bonne. Associació  Promotora del  Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison 
 
Població a qui s'adreça: Dones, lesbianes i població en general 
 
Temàtica: 

− VisibLES és un festival per promoure la visibilitat i la creació de la cultura feta 
per lesbianes. 

− Un festival que neix des de la consciència de les múltiples i abundants 
creacions de les lesbianes al mon de l’art i la  cultura , i amb la consciència 
també de la seva poca visibilitat. 

− Serà un festival multidisciplinari i interseccionat on es trobaran la música, 
poesia, performance, visuals, teatre, dansa, ... en unes jornades que s’obriran 
a la ciutat per tal de fer visible aquesta riquesa de producció feta per artistes 
lesbianes del passat i del present.  

− L’esdeveniment s’articularà entorn a taules rodones amb investigadores i 
acadèmiques que es centrarà en la genealogia de les comunitats de lesbianes 
artistes a diferents capitals europees com ara  BARCELONA, PARIS, ROMA i 
LONDRES. 

−  Alhora , amb tallers i taules rodones per generar espais de debat i reflexió 
sobre les diferents militàncies lesbianes, interseccionades amb altres. 

 

 

23. Nom del projecte:  Temps de dones 

Autoria: Centre Cultural Estrellas Altas 
 
Població a qui s'adreça: A l'alumnat de 4rt d'ESO dels Instituts de la ciutat de 
Barcelona. 
 
Temàtica: 

− El projecte es realitzarà amb l’alumnat de 4t d'ESO. 
− La primera sessió es realitzarà als instituts. Consisteix a visibilitzar i fer 

conèixer a cinc dones creadores. Per fer-ho, hem creat una dinàmica on 
s’explicarà les importants actuacions de les dones. Tot seguit, oferirem a 
l’alumnat que facin la seva pròpia creació de la dona que hagi cridat més 
l’atenció. 

− En la segona sessió es farà un visionant dels projectes, i es procedirà a una 
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votació per escollir als tres grups que hagin representat millor a la dona. 
− A la tercera sessió realitzarem les “Jornades temps de dones”, a un espai 

obert a totes les persones de Barcelona, on cada institut presentarà els seus 
treballs guanyadors. Finalment, es premiarà al grup guanyador amb un premi 
cultural o social relacionat amb dones. 
 

 

24. Nom del projecte:  Mujhéroes (r)evolucionando 

Autoria: La Casa Amarilla. Associació Cultural 
 
Població a qui s'adreça: Dones artistes i població en general 
 
Temàtica: 

− MUJHEROES (r)evolucionando és un projecte de La Casa Amarilla, de dones 
que reflecteixen a través la seva obra, la igualtat de gènere. 

− L'exposició mostrarà obres de 20 artistes sobre la reconstrucció de la identitat, 
l'expressió de gènere i la sexualitat. 

− En les activitats paral·leles a l'exposició es fa també una tasca de 
conscienciació i lluita contra prejudicis i estereotips, de creació, difusió 
artística i intervenció social. 

- MUJHEROES es prepara per la seva 11ª edició a Barcelona, on va néixer a 
l'any 2008.   Des de llavors i en els seus 10 edicions realitzades en Barcelona, 
Libèria/Tilarán (Costa  Rica), l'Havana, Rosario (Argentina), Santiago de Xile 
i Mèxic,  Mujheroes ha comptat amb desenes d'artistes que han abordat 
l'univers femení i la seva lluita contra la desigualtat 

− L'art  és l'eina que actua com a “antídot” a les injustícies i els prejudicis, ja 
que, igual que aquests, el seu abast abasta l'intel·lectual, l'emocional i físic, 
l'individual i col·lectiu, el cultural i social. 

 

 

 

25. Nom del projecte:  Espectacle teatral: “Barbes de Balena” 

Autoria: Associació Els Pirates Teatre  
 
Població a qui s'adreça: Públic en general 
 
Temàtica: 

− Barbes de Balena és un espectacle teatral que reuneix a set dones creadores 
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de diferents disciplines artístiques i que té com a punt de partida la vida de la 
doctora Dolors Aleu i Riera, la primera dona llicenciada en medicina a l'estat 
espanyol. La seva va ser una carrera plena d'obstacles per exercir una 
professió aleshores vetada a les dones. 

− A partir de la seva figura, l'espectacle també fa memòria de les àvies, 
besàvies..., i reflexiona sobre les dones d'avui dia. Llavors les dones portaven 
cotilla, i ara? Quines són les cotilles visibles i invisibles que portem? 

− Uns col·loquis amb la col·laboració d'expertes complementen l'espectacle per 
tal que la reflexió no es quedi a l'escena. Volem convidar l'espectador a 
compartir el debat i a interrogar-se sobre les seves pròpies avantpassades. 

 

 

26. Nom del projecte:  Dona, tu ets valuosa! Vine a descobrir-te. Expressa't 

Autoria: Associació La casa dels contes. 
 
Població a qui s'adreça: Dones submises a maltracta. Dones joves en risc de 
maltracta. Dones afectades per FM, FC, SSQ. Sense excloure per ètnia, creences, 
origen o orientació́ sexual, o condició́ social.  
 
Temàtica: 

La nostra experiència personal, en el cas de Cristina, d ́ haver patit maltractament i 
posteriorment fibromiàlgia, i haver coordinat durant tres anys la seu de Sant Marti 
de la ACAF amb malaltes de FM, FC; i ,professionalment, la Teresa en la realització́ 
de tallers de expressió́ oral i artística en diferents àmbits socials, ens ha fet pensar 
en aquest dos col·lectius per portar a terme aquest projecte.  
Els objectius que ens plantegem per elles són:  
 

- Que prenguin consciència de la situació́ vital, i donar-los eines per superar-la.  
- Verbalitzar el que es viu, i fer visible una realitat amagada.  
- A partir de la ficció́ teatral, prendre perspectiva i distancia de la problemàtica. 
- Aprendre a gestionar les emocions.  
- Recuperar el dret a riure.  
- Millorar l’autoestima i reestructurar-se.  
- Proporcionar un espai tan físic com anímic on projectar un futur.  
- Compartir vivències i sentir-se acollit pel grup.  
- Millorar la comunicació́ amb el grup i amb un mateix.  
- Com encarar aquestes situacions en el entorn familiar, laboral i social.  
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27. Nom del projecte:  Lelacoders: laboratori de creació de nous imaginaris 
ciberfeministes 

Autoria: Alia. Associació de Dones per  la Recerca i Acció 
 
Població a qui s'adreça: Dones tecnòlogues, entitats feministes, grups i persones 
del món cultural i tecnològic, moviment associatiu i activista, àmbit acadèmic i 
polític. 
 
Temàtica: 

- En les interseccions entre gènere i tecnologies, feminismes i ciberespai, 
subjectivació, creació i innovació política i social, estan sorgint noves 
experiències i xarxes de producció i experimentació marcades per un lideratge 
de dones ciberfeministes que han utilitzat o disputat els camps de 
transformacions tecnològiques i de la subjectivitat que estem experimentant.  

- El present projecte pretén crear i portar a terme un laboratori de creació i 
experimentació Ciberfeminista que permeti construir un espai de 
reconeixement i pensament col·lectiu així com visibilitzar les contribucions, 
usos creatius i rols de les dones, LGTIQ i minories culturals en relació al 
desenvolupament TIC.  

- El projecte es basa en tota la recerca i producció audiovisual anterior 
realitzada per Donestech sota el nom de Lelacoders durant més de 5 anys. 

 

 

28. Nom del projecte:  FEM NOSTRA LA IMATGE. La mirada transformadora de les 
dones 

Autoria: Fundació Surt. Fundació de Dones 
 
Població a qui s'adreça: A tota la ciutadania 
 
Temàtica: 

− El projecte “Fem nostra la imatge” pretén  sensibilitzar a la ciutadania sobre 
els missatges publicitaris de caire sexista als mitjans de comunicació . 

− El projecte comptarà amb la participació activa de dones que han patit  
violència  i formen part de la Xarxa de Mentores del Servei de violència 
masclista de la Fundació. 

− Utilitzarem formes d'art-activisme que “contemplen paràmetres com el 
posicionament crític o la voluntat d'interacció amb l'àmbit social. 

− Les accions concretes previstes a realitzar: 
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• Formació a les dones participants com agents claus 
• Edició d’un Calendari de 12 imatges  
• Exposició itinerant a diferents sales de la ciutat. 
• Cartells publicitaris a espais urbans. 
• Tallers de sensibilització a instituts. 
• Accions de denúncia  

 

 

29. Nom del projecte:  Festival Transfeminista de les Arts 

Autoria: Federació d'entitats socioculturals i de lleure de Sant Andreu de Palomar 
 
Població a qui s'adreça: Persones en general 
 
Temàtica: 

− El Festival Transfeminista de les Arts pretén donar veu i apoderar als 
col·lectius de dones i persones trans del territori a través de diferents 
expressions i accions artístiques. 

− Durant el mes d’octubre de 2017, l’Ateneu L’Harmonia de Sant Andreu de 
Palomar acollirà i desenvoluparà aquest Festival, que comptarà amb una 
programació diversa, inclusiva i multidisciplinari, que entre d’altres inclourà: 
mostra de llibres i editorials feministes i trans, actuacions musicals, xerrades, 
exposicions, tallers, espectacles d’arts escèniques i grafits. 

− La programació serà executada per dones i persones trans, tot promovent la 
participació i la presència d’aquests dos col·lectius a dalt i a baix dels 
escenaris. 

− El passat obrer de la Fabra i Coats, recinte que acull l’Ateneu, protagonitzat 
majoritàriament per dones, serà el fil conductor del Festival, tot 
interrelacionant memòria, gènere i comunitat. 

 

30. Nom del projecte:  Miss Referentes 

Autoria: Associació Cultural La Quinta Pata 
 
Població a qui s'adreça: Dones 
 
Temàtica: 

- Miss Referentes es un programa que se propone brindar herramientas de 
empoderamiento simbólico y productivo a mujeres y colectivos feminizados en 
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riesgo de exclusión social, que han sufrido violencia de género a fin de facilitar la 
reinserción social y prelaboral. 
- Nuestra propuesta se desarrolla alrededor del concepto de la mujer creadora: 
creadora de su propia existencia y tejedora de sus redes, protagonista de su vida; 
creadora textil, y creadora de nuevos referentes femeninos. 
- La propuesta de intervención de Miss Referentes se divide en tres 
objetivos  interrelacionados: 
 

• El empoderamiento pisco-físico a través del acompañamiento arte terapéutico 
y de trabajo corporal. 

• El aprendizaje técnico en costura a máquina y patronaje para el desarrollo de 
proyectos creativos y productivos. 

• La vinculación socio-laboral a través de asesorías personalizadas 

 

 

31. Nom del projecte:  “Mai et deixaré”, de la recuperació de la violència masclista 
a la sensibilització comunitària a través del teatre. 

Autoria: NUS Teatre i Acció Social.  
 
Població a qui s'adreça: Grups de dones que han patit violència masclista i que es 
troben en una fase de recuperació́. Persones pertanyents a col·lectius i/o grups 
d’activistes. Artistes de l’àmbit teatral amb inquietuds socials.  
 
Temàtica: 

 Objectius: 

- Vincular la recuperació́ i l’apoderament de les dones que han viscut  violència 
masclista amb la sensibilització́ comunitària, a traves d’una creació́ teatral.  

- Inspirar-nos d’experiències personals (sense entrar en una dinàmica 
terapèutica) per a abordar fenòmens psicosocials.  

- Prendre consciència de la dimensió́ macro-social de situacions viscudes a nivell 
personal, interpersonal i/o grupal.  

- Fomentar una reflexió́ tant a nivell micro com macro que afavoreixi el canvi 
social. 

- Prendre consciència sobre els estereotips de gènere, els mites 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. 

- Qüestionar i redefinir els models de masculinitat i feminitat.  
- Promoure les relacions sanes instaurant una nova cultura afectiva  
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 Activitats:  

- Tallers de creació́ escènica per a adults : Creació́ d'escenes teatrals de Teatre 
Fòrum per a ser representades  

- Presentació́ dels Teatre-fòrums al barri  

 

 

32. Nom del projecte:  En defensa pròpia 

Autoria: Associació La Fabrica amb Maria Mata 
 
Població a qui s'adreça: Joves 
 
Temàtica: 

− Instal·lació artística ideada per un grup de dones de Santa Coloma amb el 
seguiment i implementació de l'artista Maria Mata. 

− La instal·lació reprodueix un espai domèstic (una casa), on ens hem de sentir 
segures i crear el nostre espai, però on de vegades es produeixen els 
processos de maltractament i victimització que provoca la violència de gènere. 

− És una exposició vivencial, ideada a partir de l'aportació de diferents grups de 
dones, algunes d'elles en situació de violència per visibilitzar els processos de 
maltractament I com aquest moltes vegades impregna la quotidianitat passant 
a ser part de la nostra vida, sense adonar-nos de com reproduïm la cultura 
androcèntrica i patriarcal de manera quasi automàtica. 

− Així “En defensa pròpia” munta aquesta instal·lació a diferents barris de la 
ciutat, coordinant-nos amb entitats del territori I posant-nos en contacte amb 
instituts I entitats educatives per a que vinguin a veure l'exposició I fer tallers 
de Prevenció de la violència de gènere. 

33. Nom del projecte:  Les dones i els dies 

Autoria: Tangram - Espai polièdric 
 
Població a qui s'adreça: Dones majors de 40 anys vinculades a Tangram - Espai 
polièdric 
 
Temàtica: 

− Des de Tangram-Espai polièdric, obrim una convocatòria per a la producció de 
10 propostes artístiques realitzades per dones majors de 40 anys i que tinguin 
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com a eix central: EL FET QUOTIDIÀ I DOMÈSTIC. 
− Objectius: Donar visibilitat a un espai íntim, ocult i reservat en el nostre dia a 

dia, i formalitzar-ho en una proposta artística en qualsevol dels àmbits de la 
cultura. En aquell racó de dia en què donem per suposat que no es 
desenvolupa cap acte creatiu, sovint s’hi desencadenen fets casuals o 
anecdòtics que es registren en el nostre imaginari  i que en algun moment  
ens porten a altres espais on es poden formalitzar en propostes que gairebé 
sempre desestimem, generalment per pudor. 

− Hi tindran cabuda propostes multidisciplinaris: vídeo, literatura, arts 
plàstiques, escena teatral, cant, música, fotografia, accions, xerrades, 
microconcerts, microactuacions performances … sempre i quan parlin del fet 
íntim, quotidià i domèstic. 

 

 

34. Nom del projecte:  Mala Kabaret - Dones creadores 

Autoria: Associació Laboratori Malaka 
 
Població a qui s'adreça: Dones i persones en general 
 
Temàtica: 

− "Mala Kabaret - dones creadores" té com a objectiu potenciar la creació de les 
dones a les arts escèniques, així com proporcionar-los espais per 
desenvolupar-se i plataformes on promocionar-se i difondre el seu treball. 

− Ho presentem com un treball conjunt de dones que denuncien la seva situació 
precària a la cultura, construint un projecte juntes i informant al públic i a la 
ciutadania de la seva reivindicació. 

− El projecte té tres eixos principals: creació d'una residència de dones artistes i 
treball conjunt, realització d'un cabaret de dones creadores, i creació d'una 
plataforma virtual de difusió i distribució de les seves propostes. Aquesta 
plataforma digital ens permetrà assegurar la permanència en el temps del 
projecte, per fer-lo créixer i aconseguir que es mantingui per si mateix. 

 

 

35. Nom del projecte:  Ràdio dones 

Autoria: Salesians Sant Jordi (Dones i educadores del Servei d'Atenció a Famílies de 
Salesians Sant Jordi) 
 
Població a qui s'adreça: Dones del barri de Ciutat Meridiana 
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Temàtica: 

− La temàtica del projecte gira al voltant de l’apoderament de les dones a través 
de l’accés a informació, formació i experiència en un mitjà de comunicació 
com és la ràdio; així mateix, a través de poder donar veu a les seves 
experiències, dificultats i inquietuds com a col·lectiu, i de participar de forma 
activa en la comunitat. 

− Mitjançant la preparació i la realització de programes de ràdio, es pretén 
treballar les desigualtats de gènere i temes socials i culturals del barri de 
Ciutat Meridiana, del districte de Nou Barris i de la ciutat en general. 

− Alguns del continguts són la salut sexual i reproductiva; la maternitat; el 
treball domèstic, de cures i assalariat; educació d’infants i joves; l’oci i el 
temps lliure; la interculturalitat; la vida social i cultural del barri i el districte; 
commemoració del dia internacional de la dona; etc. 

− Aquest projecte es desenvoluparà creant xarxes entre diferents persones i 
entitats, que afavoreixin l’autogestió i el treball comunitari. 

 

 

36. Nom del projecte:  Crea 

Autoria: Associació Rebobinart 
 
Població a qui s'adreça: Artistes urbanes, creadores i entitats de Barcelona que 
treballin per a la promoció cultural de la dona 
 
Temàtica: 

− CREA pretén reconèixer el talent creatiu femení existent a Barcelona a través 
de dos eixos fonamentals: d’una banda, la participació directa d’entitats i 
col·lectius de dones creadores que treballen per a la promoció del talent 
femení des de qualsevol àmbit i, de l’altra, fomentant la presència i visibilitat 
de les dones dins l’art urbà, disciplina on la implicació femenina és 
dràsticament inferior a la masculina. 

− Abordant el talent femení des del mateix talent femení, CREA es concep com 
una plataforma que dona veu a les dones creadores apoderant-les, 
visibilitzant-les i, al mateix temps, sensibilitza la ciutadania sobre la disparitat 
de gènere existent en l’àmbit creatiu.  

− El treball amb les creadores es plasmarà en un mural artístic de grans 
dimensions que reflecteixi els seus reclams. 
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37. Nom del projecte:  Mostra Intercultural de Dones 

Autoria: Projecte Vaca. Associació de creadores escèniques 
 
Població a qui s'adreça: Dones, dones afrodescendents, dones  migrades, públic 
en general 
 
Temàtica: 

- Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques fetes per dones.  
- Programació d'espectacles creats per dones afrodescendents  en col·laboració 

amb l'associació Hibiscus  afegint-nos a les activitats que es duran a terme 
durant el Decenni Internacional dels Afrodescendents proclamat per Nacions 
Unides.  

- Acostar al públic la realitat complexa dels afrodescendents des d'una 
perspectiva de gènere. 

- Treballar amb les dones que pateixen violència de gènere i maltractaments, 
per recuperar la seva autoestima i el respecte per part de la societat.  

- Reafirmar el treball que Projecte Vaca ha portat  endavant des de fa 19 anys 
com una iniciativa d’interès artístic i cultural per a la ciutat de Barcelona amb 
una proposta de diversitat i intercanvi creatiu 

- Reflexionar sobre el pensament artístic femení. 
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