
Cultura Coop és un Circuit de programació 
cultural, basada en la col·laboració entre 
projectes de l’economia solidària i equipaments 
de gestió comunitària, que s’estendrà durant tot 
el 2020 amb diferents activitats culturals arreu 
de la ciutat.

Arts plàstiques, música, literatura, disseny, arts 
escèniques… propostes culturals diverses i de 
qualitat, amb una forma d’entendre, viure i 
produir la cultura, vinculada als valors de 
l’economia solidària i no al consumisme. 

www.culturacooperativa.cat

Del 28 de febrer al 28 de març—
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA «EL COS»

Inauguració 28 de febrer, 19h
Visita comentada dissabte 14 de març, 17h i 
pica pica a les 18h

A càrrec de les dones creadores de Gràcia 
del Projecte Minerva 

Les creadores de Gràcia ens conviden a una 
reflexió sobre el cos a través de diverses perspec-
tives i disciplines artístiques, com la fotografia, la 
pintura, l’escultura, el patchwork o la poesia.

El cos, i sobretot el cos de les dones, ha estat 
sempre un motiu recurrent a la història de l’art. 
Ha estat i és un espai on s’han exercit violències, 
un motiu social que ha justificat discriminacions, 
desigualtats i pors. Tanmateix, a la vegada, el 
cos pot esdevenir un espai per a la reivindicació, 
la subversió, l’empoderament i la lluita. El cos és 
un espai pel plaer, per la vida, per l’acció i el 
moviment. Ens identifica, diversifica i ens fa ser.

Les creadores de Gràcia experimenten amb 
aquesta temàtica denunciant les violències 
viscudes, reivindicant les seves identitats o 
resignificant la manera de concebre el cos i de 
veure’ns a nosaltres mateixes.

14 març, 11h—
TALLER DE SERIGRAFIA «EL GÈNERE ÉS 
UN PARXE»

A càrrec d’Embrutafils

Entrada gratuïta, places limitades, cal 
inscripció prèvia a www.lleialtat.cat

Amb aquest taller experimental aprendrem a 
serigrafiar sobre tela, paper i altres suports, 
mentre explorem i qüestionem el sistema 
sexe-gènere establert. Partint d’imatges repre-
sentatives de diversos personatges històrics 
rellevants, de condicions diverses quant a 
fenotip, edat, capacitat, classe i identitat sexual 
i de gènere, i d’imatges complementàries 
d’objectes personals quotidians, establirem 
patrons de joc a través dels quals compondre 
diferents peces artístiques, tractant de 
performar el gènere del personatge i donar lloc 
a espais de reflexió entorn d’això.

14 de març, a les 18.30h—
TAULA RODONA «ART, FEMINISME I 
COMUNITAT: DONES I COL·LECTIU LGTBI 
AL MÓN DE L’ART»

A càrrec de Trama SCCL

Entrada gratuïta, aforament limitat

Aquesta taula rodona té la voluntat d’analitzar 
les desigualtats de gènere en el món de l’art i 
generar propostes i estratègies que permetin 
promoure i visibilitzar la creació de les dones i 
l’art feminista des de la cultura cooperativa i 
comunitària.

Amb les intervencions de:
Josefina Altés, creadora del Projecte Minerva. Mª Àngels 
Cabré, directora de l’Observatori Cultural de Gènere.
Júlia Gutiérrez, coordinadora del projecte Creació XIC.
Elina Norandi, Historiadora i  crítica d'art, comissària 
d'exposicions. Una de les sòcies treballadores de La 
Raposa, bar vegà & Llibreria Feminista.
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