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1.Exposició  

 
1.2.   Vides   i   paraules   per   la   igualtat   de   gènere.  

 
Exposició   que   mostra   a   través   d'una   selecció   bibliogràfica   clau,   el  
moviment   feminista   i   la   lluita   ac�vista   per   adquirir   la   igualtat   de  
gènere   des   dels   anys   70   fins   a   l'actualitat.   Basada   en   una   instal·lació  
que   combina   dos   formats,   bases   amb   llibres   i   panells,   es   conforma  
com   un   disposi�u   atrac�u   i   com   un   lloc   de   transmissió   de  
coneixements   a   través   d'imatges,   textos   i   de   formal   oral.  
 
Caracterís�ques   tècniques:  
Núm   peces   :   30      Espai   :   Tancat.            Metres   mínim   :   25   m.  
Metres   quadrats   mín.   :   45   m2.  

 
Caracterís�ques   tècniques:   Panell   de   presentació   .   10   bases   i   10   llibres   ancorats   a   elles.   10  
estructures   autosustentables   amb   panells   que   acompanyen   respec�vament   a   les   bases.  
 

2.   Tallers  

2.1.   Ús   de   les   noves   tecnologies   per   a   l’apoderament   personal   i   grupal   de   les  
dones.NOU   TALLER.  

És  un  taller  d'introducció  a  les  xarxes  socials  com  una  eina  facilitadora  de              
coneixements  i  de  relacions  amb  les  quals  potenciar  l'apoderament          
personal,  com  ser  individual  i  com  a  col·lec�u.  El  taller  combina  con�nguts             
pràc�cs  sobre  les  aplicacions  Facebook,  Twi�er  i  Instagram  oferint  claus           
sobre  com  iden�ficar  prioritats  i  preferències  dins  de  la  xarxa,  i  a  u�litzar  els               
espais   virtuals   com   a   canal   de   acció   crí�ca   i   par�cipa�va.  
 
Necessitats:   aula   equipada   amb   connexió   a   internet,   preferiblement   wifi.  
Ordinadors  a  l'aula  o  telèfon  intel·ligent  o  tauleta  digital  propietat  de  les             
persones   par�cipants.  
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2.2.   La   nostra   lluita   en   un   pin.   NOU   TALLER.  
 

Des   de   la   segona   meitat   del   S.XX   fins   als   nostres   dies   el   pin   o   xapa  
s'ha   conver�t   en   un   efec�u   suport   de   difusió   d'idees   i   com   un  
element   iden�tari   i   d’autoafirmació   social.   Els   seus   dissenys   gràfics  
concrets,   sintè�cs   i   de   gran   poder   visual   han   sigut   molt   u�litzats  
per   associacions   cíviques   per   a    transmetre    les   seues   inquietuds   i  
mobilitzar   a   la   ciutadania   en   la   lluita   per   les   millores   socials.   En  
aquest   taller   revisarem   breument   la   història   d'alguns   moviments  
socials   que   han   lluitat   i   ho   con�nuen   fent   per   la   igualtat   de   gènere.  
Es   farà   a   través   dels   dissenys   gràfics   i   les   imatges,   conver�des   ja   en  
icones   representa�ves   d’alguns   dels   moments   clau   d’eixa   lluita   pels  
drets   de   la   dona.  
 

Aquesta   anàlisi   conceptual   i   visual   prèvia   servirà   per   a   obrir   un   espai   de   reflexió   i   creació   ar�s�ca  
sobre   la   construcció   de   la   iden�tat   personal   i   col·lec�va   al   voltant   de   les   qües�ons   que   els   afecten  
directament   sobre   la   igualtat   de   gènere.   Par�nt   de   l'elaboració   en   xicotets   grups   del   disseny   d'un  
pin   iden�fica�u,   es   treballaran   processos   d'autoconeixement   que   porten   a   cadascun   dels   grups   del  
taller   a   descobrir   quins   són   aquelles   idees,   mo�vacions   o   inquietuds   que   comparteixen   i   que   volen  
traslladar   gràficament   a   un   pin.  
 

2.3.   Imatges   d’igualtat.   Nous   relats,   nous   cartells   front   al   sexisme.  
 
En   aquest   taller   analitzarem   d’una   manera   didàc�ca   i   lúdica  
com   els   elements   formals   (les   �pografies,   els   colors,   les   formes  
o   les   fotografies)   que   construeixen   i   componen   el   llenguatge  
ar�s�c   dels   cartells   (informa�us,   socials,   culturals,   polí�cs,  
comercials,   etc.)   es   converteixen   per   ells   mateixos   i   en   relació  
entre   ells   en   transmissors   d’idees   i   vehicles   d’expressió   d’un  
imaginari   col·lec�u,   de   la   representació   simbòlica   d’una  
societat   o   de   les   relacions   de   poder   que   s’estableixen   en  
moments   històrics   concrets.  
 
Centrarem   la   sessió   a   fer   una   reflexió   conjunta   de   com   hui   en  
dia   es   con�nua   transmitent   idees,   rols   i   valors   que   accentuen  
la   desigualtat   entre   dones   i   homes   a   través   del   llenguatge   dels  

cartells,   construint   relats   històrics,   culturals   i   iden�taris   que   acaben   normalitzant-se   i   acceptant-se  
per   bona   part   de   la   societat.   Abordarem   aquests   relats   iden�ficats   a   les   imatges   gràfiques   actuals  
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per   a   canviar-los   i   donar-los   un   nou   significat,   elaborant   de   manera   crea�va   les   nostres   pròpies  
narracions   visuals   i   ar�s�ques.  
 

2.4.   Els   drets   de   la   dona   a   través   de   les   pioneres   de   la   pau.  
 
Proposem   un   taller   de   recerca   i   formació   ar�s�ca   i   visual   sobre   el  
paper   de   la   dona,   la   lluita   pels   seus   drets   i   el   desenvolupament   de   la  
cultura   de   la   pau   a   través   d'un   recorregut   per   les   dones   guardonades  
amb   el   Nobel   de   la   Pau   en   el   S.   XX.   A   par�r   de   l'anàlisi   de   diferents  
fotomuntatges   i   textos,   les   i   els   par�cipants   en   el   taller   aniran  
inves�gant   per   a   descobrir   la   personalitat   i   aportacions   del   grup   de  
dones   promotores   de   la   pau   durant   el   passat   segle.  

Les   injus�cies   socials   a   les   quals   es   van   enfrontar   seran   represes  
actualitzant-se   amb   materials   ar�s�cs   i   fotoperiodís�cs   que   faran  
referència   a   situacions   que   s'estan   donant   hui   en   dia   sobre   cadascun  
d'aquells   conflictes   que   aquestes   pioneres   de   la   pau   ja   van   abordar  

en   el   passat.  

2.5.Olympe   de   Gouges.   Retrats   per   a   la   igualtat.  
Olympe   de   Gouges   va   ser   una   figura   referent   en   la   lluita   per   la  
igualtat   durant   la   Il·lustració   i   la   Revolució   Francesa.   La   seua  
figura   no   ha   sigut   suficientment   reconeguda   i   aquest   taller  
difon   la   seua   obra   i   pensament,   pioners   en   la   defensa   dels  
drets   de   les   dones   i   de   les   minories   oprimides.  

L'ac�vitat   proposa   un   acostament   reflexiu   i   lúdic   a   aquesta  
protagonista   de   la   història,   de   manera   que   servisca   com   a  
instrument   per   a   treballar   qües�ons   d'igualtat   entre   dones   i  
homes,   i   analitzar   la   situació   de   la   dona   en   les   societats   actuals  
com   a   factor   determinant   per   al   progrés   de   la   cultura   de   la   pau  
i   els   drets   humans.  

Al   mateix   temps   aquest   espai   de   treball   pretén   fer   pensar   a  
través   de   l'art   sobre   ancestrals   models   de   gènere   que  
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persisteixen   en   la   societat   actual   i   sobre   com   repercuteixen   en   les   nostres   relacions   personals   i  
socials.  

2.6.   La   ciutat   de   nit.   Fotografia   nocturna.   NOU   TALLER.  
Al   llarg   de   la   història   nombrosos   fotògrafs   com  
Brassaï,   han   treballat   la   nit.   Quan   el   sol   s'amaga,   els  
fanals,   les   bombetes   de   les   cases   i   els   cotxes  
il·luminen   tot   allò   que   veiem   deixant   carrerons   i  
racons   foscos.   La   ciutat   es   transforma,   els   espais  
canvien   la   seua   funcionalitat.   Canvia   a   la   vegada   la  
nostra   forma   de   recórrer   els   carrers   i   sen�r-nos  
segures   al   passejar   per   ells.   La   nit   com   un   moment  
màgic   i   a   la   vegada   inquietant.   Com   i   per   on  
caminem?   Tenim   por?   Per   què?  

El   taller   de   fotografia   nocturna   es   planteja   com   una   alterna�va   d'oci   nocturn.   U�litzarem   la   càmera  
per   moure'ns   per   la   ciutat   com   a   “flâneurs”,   vagarem   pels   carrers,   sense   rumb,   sense   objec�u,  
deixant-nos   portar   pels   sen�ments   que   ens   ofereix   i   transmet   la   nit.   Des   d’una   perspec�va   de  
gènere,   reflexionarem   de   manera   conjunta   sobre   com   estem   condicionades   a   l'hora   de   marcar   els  
nostres   i�neraris   i   per   què.   U�litzarem   les   càmeres   del   nostre   telèfon   mòbil   per   a   través   de   les  
possibilitats   expressives   de   les   llums   i   les   ombres  
 

2.7.   Taller   de   Música   i   Collage   Comba�u.   NOU   TALLER.  
Este   taller,   amb   una   durada   de   2   hores,   vol   fer-nos  
reflexionar   entorn   del   poder   de   la   música   i   les   imatges   en   la  
nostra   vida   per   fer   una   lectura   de   gènere   que   empodere   a  
les   joves   i   mo�ve   als   joves   a   par�cipar   ac�vament   en   esta  
tasca.  
Proposarem   una   llista   de   reproducció   que   tracte   temes   per  
l’empoderament   i   lluita   pels   drets   de   les   dones.   Extraurem  
aquelles   lletres   de   les   cançons   que   ens   interessen   i   les  
il·lustrarem   u�litzant   el   collage   com   a   ferramenta   visual.   Les  

imatges   ob�ngudes   podran   ser   u�litzades   per   a   difondre   missatges   com   a   mo�u   del   Dia   de   la  
Dona,   25   de   novembre,   en   xarxes   socials,   accions   ciutadanes,   etc.  
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