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QUÈ ÉS?
• Projecte de creació artística comunitària a través de la tècnica del cosir i brodar 

impulsat  conjuntament pel SIAD Figueres i el SIE Alt Empordà

• Obra col·lectiva sobre les violències i  microviolències quotidianes i com les 
abordem

• Exposició en el marc del 25 novembre 2021 a Figueres

• Adreçat a dones a partir 18 anys

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
• Visibilitzar les violències masclistes, no normalitzar, denunciar

• Sensibilitzar i conscienciar sobre les violències i els seus efectes

• Teixir xarxes entre dones d’amistat i suport mutu

• Afavorir vincles intergeneracionals i interpersonals



QUÈ ENS HA INSPIRAT?

Projectes comunitaris a Llatinoamèrica : Mèxic, Xile, Guatemala, 
Argentina, Uruguai, Colòmbia...

Internacional : “Me too” protestes contra Trump a EEUU, projectes 
per treballar amb supervivents violència sexual a Àfrica i Àsia

Sufragistes UK : banderes , pancartes, estàndards cosits ( a les 
reunions per brodar conspiraven)



Tiny Pricks Project es una iniciativa popular de EEUU en las 
que se bordan las declaraciones misóginas, fascistas y 
racistas del presidente Trump como protesta ante su 
política. FOTO: INSTAGRAM/ TINYPRICKSPROJECT



SUFRAGISTES GRAN BRETANYA



AMÈRICA     
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Brodat col.lectiu Xile











PER QUÈ BRODAR LES VIOLÈNCIES?

• Quines violències masclistes  patim les dones?

• Podem pensar en exemples?





QUÈ PODEM BRODAR?

- FRASES

- LEMES FEMINISTES

- DIBUIXOS FIGURATIUS

- DIBUIXOS ABSTRACTES

- NOMS DE DONES QUE ENS INSPIREN

- NOMS DE DONES ASSASSINADES PER LA VIOLÈNCIA

















COM HO FAREM?

- Ens reunirem del 21 de setembre al 9 de novembre al Casal Cívic de 
18 a 19,30

- Repartirem trossos de roba de 30 x 30 per cada participant 

- Disposarem de fils, agulles, tisores, bastidors per a les participants

- Es donarà un suport tècnic a qui ho necessiti 

- També es podrà participar fent la peça des de casa

- Totes les peces formaran part de l’exposició que s’inaugurarà el 25 de 
novembre a Figueres ( local per determinar)



Moltes gràcies!!!

SIAD FIGUERES                                                                 SIE ALT EMPORDÀ


