
DISSABTE, 24 DIUMENGE, 25 

20.00H PROJECCIÓ BRAVA 
Amb la presència del productor  

Oriol Marcos

PROJECCIÓ CUSTODIA COMPARTIDA

23/24/25 NOV’18
CENTRE D’ART LO PATI

PRÈVIA DIA 22  NOV /  ENTRADA GRATUÏTA

DIJOUS, 22 DIVENDRES, 23 

POETRY SLAM

ACTUACIÓ DE JANSKY

PROJECCIÓ
TÓDALAS MULLERES  

QUE COÑEZO

MOSTRA LITERATURA MOSTRA LITERATURA

11.30H

19.30 H

13.00H

18.00H

19.00H ACTE INAUGURAL

PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ  
‘ELLAS’ DE JUDITH PRATS

Debat posterior el dirigirà l’equip del Servei 
d’Intervenció Especialitzada en violència 

masclista de les Terres de l’Ebre

Debat amb la directora 
Xiana do Teixeiro i Yolanda 

Tortajada, professora 
d’Estudis de Gènere de la URV

+ Cervesa Fineta

ineta
CERVESA A

RTESANA

ROSSA

Organitza Col·labora

Lo Pati - Centre d’Art Terres 
de l’Ebre Gran Capità, 38-40. 

Amposta

Entrada gratuïta 

Més informació:  
www.lopati.cat

20.15 H ACTUACIÓ MUSICAL PENTINA’T LULA 
+ Cervesa Fineta

CONCURS FOTOGRÀFIC  
A INSTAGRAM 

 #FEMMEINARTS2018

JORNADA  PRÈVIA



TÓDALAS MULLERES  
QUE COÑEZO
Projecció (Espanya, 2018)
Dijous, 22 de novembre

Amb presència de la directora i de la 
professora de la URV, Yolanda Tortajada

Documental de la directora gallega Xiana 
do Teixeiro que aprofundeix en el relat 
íntim, la identitat i la construcció de gènere 
a través d’una conversa entre amigues on 
cadascuna posa de manifest els moments 
en què al llarg de la seva vida s’ha sentit 
agredida pel fet de ser dona. S’exposen 
assumptes que van marcar tota una 
generació i que van ser objecte de quantitat 
de discursos televisius que ens han 
afectat a moltes com el cas de les xiquetes 
d’Alcàsser. Serà comentada per la directora, 
Xiana do Teixeiro i Yolanda Tortajada, 
professora de Comunicació i Estudis de 
Gènere de la URV.

INAUGURACIÓ: ELLAS  
Exposició fotogràfica
Divendres, 23 de novembre 

Selecció de fotografies de la col·lecció 
“Expolio” de la fotoperiodista Judith Prats, 
que és el resultat de la seva investigació  
i anàlisi sobre els conflictes a la República 
Democràtica del Congo i Nigèria.  
Imatges devastadores de la vida quotidiana 
d’algunes dones que han aconseguit 
sobreviure a una violència especialment 
dirigida i dissenyada per atacar-les  
i destruir-les.

PENTINA’T LULA
Actuació musical
Divendres, 23 de novembre

Grup format per tres dones, les germanes 
Anna i Laia Pantinat i Lula Thomas.  
La seua música és contundent i fan servir 
bateria electrònica i theremin. Orbiten 
al voltant del garatge, el punk i la música 
dels 80. A banda de fer música organitzen 
conferències i altres esdeveniments per 
a donar suport a les dones dins el sector 
musical i també s’impliquen d’una manera 
més àmplia a l’art en general i l’acció 
política. Se les considera les Riot ladies 
catalanes per la seua connexió amb el 
moviment Grrrl dels Estats Units.

CUSTÒDIA COMPARTIDA
Projecció (França, 2017)
Dissabte, 24 de novembre

Pel·lícula de ficció. Dirigida per Xavier 
Legrand va ser guardonada amb el premi al 
millor director i millor òpera prima al festival 
de Venècia i pel premi del públic al festival 
de Sant Sebastià. És una pel·lícula crua, 
sense concessions, que posa de manifest 
el drama d’un divorci i el pes de l’estructura 
patriarcal, però sobre tot, posa de manifest 
com els fills i filles de les dones maltractades 
també són víctimes d’aquesta violència. El 
debat posterior el dirigirà l’equip del Servei 
d’Intervenció Especialitzada en violència 
masclista de les Terres de l’Ebre.

BRAVA 
Projecció (Catalunya, 2017)
Dissabte, 24 de novembre

Pel·lícula de ficció. Amb la presència  
del productor Oriol Marcos

Dirigida per Roser Aguilar i protagonitzada per 
Laia Marull, el film retrata la vida d’una dona, la 
Janine, que veu com després de ser assetjada 
al carrer, pateix el dolor de no poder confessar 
ni tan sols a les persones més properes allò 
que li ha passat. És per això que decideix 
tornar al poble, però allà tampoc serà fàcil.

MOSTRA LITERATURA FEMINISTA
Dissabte 23 i diumenge 24 de novembre

Mostra de literatura escrita per dones, on 
podrem trobar poesia, narrativa i assaig. 
També hi haurà literatura especialitzada en 
clau feminista des de les autores clàssiques 
fins a les veus més noves que reflexionen 
sobre la construcció de gènere i la violència 
contra les dones en el context patriarcal.

JANSKY
Actuació musical
Diumenge, 25 de novembre

Grup que s’autoanomena d’electrovers integrat 
per Laia Malo, una dona que s’ha destacat 
pel seu posicionament públic en defensa de 
la dona artista, i pel músic Jaume Reus. Malo 
recita versos on mostra el poder i la radicalitat 
d’haver-se descobert dona. Una poesia 
radical i energètica que aborda temes com la 
maternitat o la creació. 

POETRY SLAM 
Acció col·lectiva 
Diumenge, 25 de novembre

Un Poetry Slam és un recital poètic obert on té 
molta força la idea d’acció col·lectiva. Més viva 
i menys elitista. Un espai perquè les dones del 
territori puguin recitar poesia pròpia o d’altres 
autores i fer-nos visibles a escena.  
La participació tindrà lloc per ordre  
d’inscripció fins completar temps previst.  
Inscripcions a info@lopati.cat


