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MESURA DE GOVERN: 

Promoure la creació cultural de les dones de 

Gràcia i la visibilitat de la creativitat de les dones 

en l'espai públic 

 

[EIX: Persones i Famílies] 

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida” 

1.9 Promoure l’igualtat entre homes i dones basada en el respecte i la Equitat. 
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1.- CONTEXT  

Las línies d’actuació d’aquesta mesura de govern, estan recollides dintre de las mesures del PAD 

2012-2015.  Es concreten de la següent manera: 

Promoure la creació cultural de les dones de Gràcia i la visibilitat de la creativitat de les dones en 

l'espai públic: 

• Realitzar una Mostra d'Art amateur de dones de Gràcia a l'espai públic 

• Crear una xarxa de dones creadores, tot apoderant les dones, per difondre i donar a 

conèixer la seva creació 

• Potenciar la Plaça de les Dones del 36, oberta, com a espai per activitats de l’àmbit de 

la Dona 

 

 

2.- DIAGNÒSTIC 

En el marc del procés participatiu previ a la I Trobada de Dones de Gràcia (març 2011), es constituí 

una grup de treball format per dones del Consell i dones de fora, per a parlar de temes relacionats 

amb la  Cultura. Aquest grup estava format per diverses dones implicades en projectes culturals, 

tant amateurs com  professionals. La principal reflexió del grup fou que un dels problemes als que 

s’enfronta la dona artista és la poca visibilitat que es dóna al seu treball, en un mercat, el de l’art i el 

de la programació cultural, dominat principalment per homes. El primer objectiu del treball a 

desenvolupar era doncs fer visible el talent femení i, en concret, el talent artístic de les dones de 

Gràcia. És així que aquest projecte sorgeix de dues propostes fetes per aquest grup de treball que  

posteriorment van ser aprovades a la I Trobada de Dones de Gràcia:  

 Promoure el reconeixement, empoderar i donar suport a les dones creadores que formen 

part del món de la cultura. Emprendre accions de discriminació positiva per  garantir la 

presència paritària de les dones en les programacions  i activitats culturals, com pot ser 

l’establiment de quotes. 

 Crear una xarxa de cultura que promogui i difongui les activitats i actes adreçats a les 

dones o d’especial interès per aquestes que es realitzen en el districte. 

Aquestes propostes tenen la seva traducció en mesures del PAD 2012-2015. 

També, des de la Direcció de serveis a les Persones i al Territori, s’ha fet una prospecció bàsica de 

l’estat de la visualització de la Dona creadora que s’annexa al final d’aquesta mesura. 
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3. OBJECTIUS 

Després de la concreció al PAD, el Consell de Dones de Gràcia va crear una Comissió de Cultura 

amb l’objectiu de vetllar pel compliment d’aquestes mesures i n’ha proposat, per dur-les a terme, la 

creació d’aquest projecte. 

Objectius del projecte 

1. Visibilitzar el talent i la creació artística de les dones de Gràcia  

2. Promoure la relació i l’establiment de xarxes entre les dones creadores de Gràcia 

3. Promoure la contractació d’aquestes dones entre els promotors culturals públics i privats 

4. Promoure la marca Gràcia com a viver de talent femení 

5. Donar a conèixer al públic en general la creació artística de les dones de Gràcia 

 

Finalitat: donar a conèixer i posar en valor el talent i la creació artística de les dones de Gràcia. 

La mesura  implica 3 línies d’ actuació. 

1- El Catàleg de dones creadores 

Creació d’un Catàleg (base de dades) amb les dones creadores que tenen algun tipus de 

vinculació amb el barri de Gràcia. 

Els requisits per formar part del Catàleg serien els següents: 

 Ser dona i desenvolupar algun tipus de creació artística: escriptores, compositores, 

dramaturgues i directores teatrals, guionistes i directores de cinema, coreògrafes i 

creadores d’espectacles com dansa, circ, performance i accions, artistes plàstiques com 

pintores, escultores, il·lustradores..., dissenyadores de moda i altres tipus de creacions (no 

hi podrien formar part actrius o intèrprets musicals, ja que no es considerarien creadores). 

 Tenir alguna vinculació amb el Districte de Gràcia: haver-hi nascut, viure-hi, desenvolupar-

ne una activitat laboral i/o artística, etc. 

2. La Web del Catàleg 

Aquest Catàleg seria visible online a través d’una web i s’hauria d’actualitzar periòdicament. 

Apartats de la web 

 Dones escriptores: narradores, dramaturgues, poetesses, guionistes. 

 Dones artistes plàstiques: pintores, escultores, il·lustradores, fotògrafes, videocreadores. 

 Arts escèniques: coreògrafes, directores teatrals i de cinema, creadores de performances i 

circ. 

 Creadores d’espectacles infantils: pallasses, conta-contes, titellaires. 

 Música: compositores 

 Arts aplicades: dissenyadores de moda, dissenyadores de joies..  



Direcció de Serveis a les Persones i Territori 
Districte de Gràcia 

Pàgina 4 
Barcelona, 24 / febrer / 2014 

 

Para promoure la incorporació de dones creadores al Catàleg caldrà emplenar una fitxa amb els 

dades personals i professionals i se’n farà difusió de la mateixa a través de: 

 El Consell de Dones 

 El PIAD 

 Equipaments culturals del Districte 

 La Comissió de Cultura i les entitats de cultura del Districte  

 Fent promoció del Catàleg entre col·lectius de dones creadores que ja existeixen a Gràcia. 

 A través del funcionament de la mateixa web del Catàleg. 

 A través d’escoles d’art de Gràcia 

 A través dels mitjans de comunicació locals 

Presentació pública de la web del Catàleg de Dones Creadores de Gràcia: Un cop tinguem un 

nombre considerable de dones al Catàleg es podria fer una presentació pública del mateix. Estaria 

bé poder comptar amb alguna dona amb ressò mediàtic que doni suport al projecte.  

3. La Mostra d’espectacles a la plaça de les Dones del 36 

En  el marc de la Festa Major i a l’espai de la plaça de les Dones del 36 es preveu que hi hagi una 

mostra d’arts escèniques de dones que formen part del Catàleg, principalment les amateurs. 

Aquesta Mostra és una manera de donar a conèixer el projecte al públic en general i al barri a 

través de la participació a la Festa Major. La Mostra podria començar sent un dia d’espectacles 

(dels tres que es programen) i a mesura que el Catàleg vagi creixent augmentar la Mostra a dos o 

tres dies.  

 

4.- CALENDARI DE TREBALL  

Calendari orientatiu 

 Difusió de la fitxa de recollida de dades de dones creadores: març a desembre 2013 

 Presentació de la web del Catàleg:  Març 2014 

 Mostra de Creadores a la plaça d eles Dones del 36: agost 2014 
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5.- ACTUACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT 

Agents:  

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori /  Departament de Comunicació / Consell de les 

Dones de Gràcia. 

Blocs D’actuació: 

Presentació de la mesura i el Catàleg de Dones Creadores. 

Estratègies de comunicació i difusió. 

Valoració de la mesura abans d’acabar l’any. 

 

6.- DOTACIÓ ECONÒMICA 

5.290,-€  Per a desenvolupar el catàleg de dones, pel catàleg Creadores de Gràcia i per les 

actuacions durant la festa major a la Plaça de les dones del 36. 

 

7.- SEGUIMENT  

Indicadors; 

- Numero de visites a la web del Catàleg de Dones Creadores 

- Numero de Creadores registrades. 

- Numero d’ Enllaços que apunten al web del projecte  

- Valoració Qualitativa amb el Consell de les Dones de Gràcia. 

 

8.- AGENTS IMPLICATS 

 Comissió de Cultura del Consell de Dones de Gràcia. 

 Suport administratiu del Districte: base de dades de dones creadores 

 Desenvolupadors Web  

 Direcció de Dona. 

 Direcció de Serveis a les Persones i al Territori.  

 Punt d’informació per a les dones (PIAD) 
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9.- ANNEX 

 

HISTÒRIA, ART I DONA 

Al llarg de l’historia, anònim, fou una dona 

    Virgina Wolf. 

 

No és una frase buida, la recolça la pròpia història de l’art, els límits imposats a les dones per 

accedir a la cultura sovint les ha mantingut en la ignorància i no els ha permès desenvolupar les 

seves habilitats, ni créixer intelectualment, ni esdevenir crítiques amb el seu entorn. 

 Però no n’hi ha hagut prou amb això, quan malgrat els límits, les dones, moltes,  s’han involucrat 

en la producció artística, la nostra societat, la nostra cultura no ho ha admès, ha imposat els seus 

filtres i ha deixat passar pel sedàs de la selecció quasi únicament l’obra dels homes. 

Durant molts anys,  la societat ha estat organitzada per mantenir la dona al marge de la història, 

l’ha considerat objecte,  o el complement de l’home. 

Així ha funcionat i continua funcionant arreu del món. Així ho demostren fets innegables com ara 

els que és recullen a la següent relació extreta de la revista digital “dones” 

•En 38 anys d’història, el Premi Cervantes l’han obtingut quatre dones, el 9%. 

•Des de 1977, dues dones han aconseguit el Nacional de Narrativa, el 5 %. La 

primera va ser Carmen Martín Gaite, el 1978 , i l’ultima, Carme Riera, el 1995. El 

Nacional de Poesia, cinc dones (36%). El d'Assaig, dos (14% ). 

•Les espanyoles només van protagonitzar el 10% de les gairebé mil exposicions 

individuals durant l’ultima dècada en els 22 centres d’art del país . 

•Els directors dels sis principals diaris d’àmbit estatal - El País, ABC, La Razón, El 

Mundo, La Vanguardia i El Periódico de Catalunya - són homes. 

•Cap espanyola ha obtingut el Premi Velázquez d'Arts Plàstiques. 

•Les creadores espanyoles presents a Arco amb prou feines arriben al 10%. 

•Entre les col•leccions permanents als museus d’art contemporani les dones 

representen el 13%. 

 

 

 

•El reportatge de la revista Letras Libres dedicat als 100 llibres que havien influït 

"en l’esdevenir d'Espanya" en els últims 100 anys només incloïa tres dones. Van 
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ser ignorades Rosa Chacel, María Zambrano, Ana María Matute, Mercè Rodoreda, 

Montserrat Roig i Almudena Grandes, entre d’altres. 

•Entre els 46 membres de nombre de la Reial Acadèmia Espanyola  RAE) figuren 

set dones (incloent Aurora Egido que encara no ha pres possessió del seu seient), 

el 15%. 

•Les artistes representades en les col•leccions del Museu del Prado són l’1,1% del 

total. 

•La presència de dones en les orquestres simfòniques espanyoles és el 32% del 

total dels músics. 

•La participació d’escriptores en la promoció exterior de les lletres espanyoles, 

organitzada pel Ministeri de Cultura, no arriba al 28%. 

•La presència de dones en el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó és només 

del 25%. 

•L’autoria femenina de les obres adquirides pel Museu Reina Sofia no arriba al 

25%. 

•Des de la seva creació, el 1980, només sis dones, el 15%, han rebut el Premi 

Nacional de Cinematografia. 

 

A Barcelona la situació no és gaire diferent del que trobem a la resta del món, els grans espais 

d’art compleixen aquesta regla implícita, des del Districte hem fet el buidatge de les exposicions 

individuals de 5 dels grans centres d’art de Barcelona, el resultat ha estat que d’un total de 75 

exposicions individuals, 65 son d’artístes masculins i únicament 10 d’artístes femenines. 

Davant d’aquest resultat, resulta evident que les dones, a hores d’ara, continuen relegades a un 

segon terme.  

A Gràcia, les sales son més petites, moltes treballen amb l’art emergent, amb aquells artistes que 

encara no han arribat als grans espais expositors, que lloguen sales per poder mostrar la seva 

obra, el buidatge d’exposicions individuals ha donat un resultat molt més equilibrat. 

Hem consultat les exposicions individuals de 6 espais, d’un total de 69 exposicions, 39 pertanyen a 

artístes masculins i 30 a artístes femenines. 

Resulta evident que quan ens apropem  a la base, hi ha més dones exposant, de fet, elles són les 

que componen el gruix de creació al graó més baix de la piramide, la lògica ens diu que és 

impossible que totes elles siguin pitjors artístes que els homes, però esclar, elles continuen trobant-

se més limitades alhora de poder treballar lliurement, continuen  atrapades en ocupacions de 

menys valoració social i econòmica, per tant tenen més limitades les oportunitats per a capacitar-se 

i treballar de manera permanent, el repartiment desigual de les responsabilitats familiars i els 

esteriotips de gènere obstaculitzen la seva participació en les estructures de comandament o llocs 

directius, el domini masculí en determinades professions…, tots aquests factors generen la 

desigualtat en el desenvolupament humà de la població femenina i pesen molt quan parlem d’art i 

creació. 
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 sovint han de tenir cura de la casa, o/i han de compaginar la feina artística amb una altra activitat 

lucrativa, i continua imposant-se la mateixa barrera: els grans medis de comunicació i els grans 

mecenes d’art, els grans divulgadors d’artístes, que majoritàriament son homes pels motius que ja 

hem exposat,  s’interessen molt més per la feina dels homes que per la feina de les dones. 

Al final, els veritables perjudicats som la societat en general i, naturalment, les dones que en 

formem part.  Ens quedem amb una visió parcial i masculinitzada de la història, perquè, si 

considerem els artístes com a pensadors i com a motor de reflexió i canvi d’una societat, el fet de 

prescindir de la visió femenina, ens empobreix i continua reforçant un sistema social masclista, 

injust i no paritari.  

Desde el Consell de les Dones de Gràcia pensem que fer visible la feina de les creadores del 

districte, (que n’hi ha hagut i n’hi ha moltes que ofereixen molta qualitat i que fan propostes molt 

interessants), pot ajudar a situar-les al lloc que realment els correspon. 

Potser amb aquesta inciativa i d’altres que s’hi sumin algún dia podrem arribar a fer allò que 

Griselda Pollock apuntava l’any 2010 en una conferència que va fer a Girona. 

 Griselda Pollock, està considerada una de les principals teòriques i practicants de la història 

feminista de l’art, i el seu treball suposa una referència per  a tots aquells interessats en els debats 

que aquesta matèria suscita. La seva obra s’inscriu en una segona etapa de la història feminista de 

l’art, en la qual es fa patent la necessitat d’anar més enllà de l’intent d’incorporar les dones al 

discurs historiogràfic tradicional per tal de proposar l’escriptura d’un nou discurs històric. 

Aquest web neix amb l’esperança de poder ser un gra de sorra que contribueïxi a millorar la 

situació de les artístes i creadores, i l’oferim al col·lectiu d’artistes i creadores com una eina de 

promoció que esperem i confiem que esdevingui un portal cap a un desenvolupament paritari del 

fet artístic i de la creació. 

 

 

En celebrar l’experiència intelectual de les dones i la seva capacitat 

de creació artística, científica i cultural s’aplana el camí per 

aconseguir que les seves contribucions siguin visibles i valorades.  

      Gabriela Cano 

    

 

 


