
INTERVENCIONS COMUNITÀRIES
LA DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I DE GÈNERE A L’ESPAI PÚBLIC



El gènere des d’una perspectiva 
de diversitat de cossos, 
expressions, identitats i 
sexualitats.   

Les violències de gènere  
des d’una perspectiva holística i 
interseccional.  



01 QUÈ LI PREGUNTARIES AL PATRIARCAT?



01 QUÈ LI PREGUNTARIES AL PARTRIARCAT?

A partir de la pregunta “Què li preguntaries al 
patriarcat?” es convida a les persones a compartir 
les seves experiències i opinions sobre les 
desigualtats i les violències de gènere en format 
pregunta. 


Les preguntes són visibilitzades públicament amb 
un mural col·lectiu i un micròfon obert. D’aquesta 
manera es genera un espai de debat i de 
qüestionament col·lectiu sobre les desigualtats i les 
violències de gènere a l’espai públic. 


Les preguntes generades també són recollides per 
generar un arxiu que es comparteix amb els 
serveis i entitats que impulsin l’acció al territori i a 
les xarxes socials per visibilitzar l’acció i expandir 
el debat tant a nivell local com global.


ACCIÓ PARTICIPATIVA, D’ART I 
DEBAT PÚBLIC

Durada: 2 hores d’intervenció + 1 (des)muntatge 
Necessitats: Paret o superfície per la intervenció 
artística.  



02 TASCA FESTA FEMINISTA



Una capsa amb petites tasques a realitzar és el 
dispositiu per activar la intervenció urbana i dotar-
la de contingut a partir de les vivències i 
experiències del cos, el gènere i la sexualitat de 
cada persona. 


La intervenció genera diferents racons amb 
accions que conviden a diferents tipus de 
creacions: mural, pancartes, photocall, glossari 
feminista, sopa de lletres… 


Les tasques a activar per part del públic, permeten 
abordar individual i col·lectivament els estereotips 
de gènere, denunciar les desigualtats i les 
violències de gènere, visibilitzar i fer propostes per 
viure en diversitat, llibertat i igualtat de gènere.


ACCIÓ PARTICIPATIVA, D’ART I 
DEBAT PÚBLIC

Durada: 2 hores d’intervenció + 1 (des)muntatge 
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03 MOVENT EL VERS



Creació d’un mural col·lectiu. 


A partir de fotos, textos i il·lustracions de dones es 
qüestiona el sistema sexe-gènere-desig, fent 
visibles les contribucions de les dones en diferents 
àmbits com la literatura, el cinema, l’art, la ciència, 
la filosofia o l’activisme feminista. 


La selecció de les dones es fa des d’una 
perspectiva plural, històrica, intercultural i 
interseccional, creuant els feminismes amb altres 
lluites com la diversitat sexual, l’antiracisme o 
l’ecologisme. 


Les fotografies, els textos i les il·lustracions es 
presenten com a micronarratives que muten, amb 
la intervenció de les persones que participen, 
creant un relat diferent i compartit cada vegada.


ACCIÓ PARTICIPATIVA, D’ART I 
HERSTORY

Durada: 2 hores d’intervenció  
Necessitats: Paret o superfície per la intervenció 
artística.  

03 MOVENT EL VERS



04 QUINA FEMINISTA



Bingo feminista per visibilitzar les contribucions de 
les dones en diferents àmbits com la literatura, el 
cinema, l’art, la ciència, la filosofia o l’activisme 
feminista. 


El bingo es dinamitza amb petites accions 
performatives i participatives que permeten tenir 
més informació sobre les dones seleccionades i 
afoverixen reflexions sobre les vivències del gènere 
a nivell individual i col·lectiu, des d’una perspectiva 
local i global.


La selecció de les dones es fa des d’una 
perspectiva plural, històrica, intercultural i 
interseccional, creuant els feminismes amb altres 
lluites com la diversitat sexual, l’antiracisme o 
l’ecologisme. 


ACCIÓ PARTICIPATIVA I  
HERSTORY

Durada: 2 hores d’intervenció  
Necessitats: Taules i cadires, 2 micròfons sense 
cables i equip de so.  

04 QUINA FEMINISTA



05 COREOGRAFIES DEL GÈNERE



05 COREOGRAFIES DEL GÈNERE

Performace per reflexionar sobre el gènere com 
una construcció social i culturalment situada. 

A partir de petites accions i coreografies s’activen 
els estereotips, les limitacions, les desigualtats i les 
violències que genera el sistema sexe-gènere-
desig cisheteropatriarcal. 

La performance també explora el gènere des de la 
diversitat per ampliar els imaginaris i les vivències 
del gènere des del plaer, la creativitat i la igualtat 
de drets i d’oportunitats. 


La performance és una acció participada. Les 
diferents accions i coreografies s’activen amb la 
participació del públic, per generar unes 
coreografies del gènere plurals i col·lectives. 

PERFORMANCE PARTICIPATIVA

Durada: 30 minuts 
Necessitats: equip de so i 2 micros sense cables.  



Persona de contacte: Desiré Rodrigo

Telèfon: 661 717 293 // 872 200 960

a/e: info@lorelacional.org 
Web: www.lorelacional.org 
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