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EMPODERA’T 2019 

Memòria del cicle concentrat entorn al 25N 
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CICLE   “empodera’t 2019” 

 
 
El cicle Empodera’t, acudeix per tercer any, al novembre a una cita reivindicativa per posar de 
manifest una realitat en l'àrea de la cultura i en la nostra societat 
El projecte Empodera’t neix de la voluntat de visualitzar l’activitat de les 
dones i el col·lectiu LGBTI en els circuits artístics, on hi sol predominar l’activitat 
masculina, cis i heteronormativa. La no visibilitat de les capacitats artístiques i 
creatives de les dones i persones LGBTI és un tema recurrent sobre els escenaris tant en la creació 
d’espectacles o companyies, com en les formacions musicals tant de petit com gran format. 
L’empoderament en l’escena és important per a donar peu a noves artistes, per a fer de l’escena un 
espai de lluita i reivindicació. És necessari per a donar veu a noves reivindicacions. 
 
 
 
 
 

Vermut  TRANSPODERA’T 

“CANCIONES DE NADIE”  

Dissabre 16 Novembre a les 12.30h 

 

 

És defineixen com a grup peculiar que es desenvolupa entre la alegria i el l’ocàs emocional, al ritme 
del “folklore ibèric contemporani” 
És un grup musical de pop-rock barcelonès, amb la Laura Socaixina, cantant i compositora, Azorín 
Fenoll, piano i teclats i Marc Segura, amb el calaix i guitarra.   
 
Canciones de nadie youtube 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCOxhZ5ua_bIM73idos2LisA
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CABARET “empodera’t” 2019 

Dissabte 23 Novembre a les 20h 

 “la Jonka” mestre de cerimònia 

 

 
La Jonka:  es la excusa que me he buscado para hacer todo aquello que 

no me atrevo a hacer en la "vida real" 
 

Al 2016 començà el projecte amb l’estrena de la primera performance 

"La Cultura del Odio" arrel del suicidi d’un company Trans. 

Al 2018 va estrenar el segon espectacle "Cajas Negras" a la ciutat de 

Bilbao i des d’aleshores ha passat per Madrid, Oviedo, Fuerteventura, 

sales de Barcelona, com el Sidecar i d’altres esdeveniments. 

Aquest any,  La Jonka s’estrena com a mestra de ceremònies al "Circ a 

la fresca de la Taxonera" ampliant així l’historial escènic i rebent una 

gran acollida per part del públic 

Al seu canal YouTube  La Jonka, pots veure diferents trevalls escènics on 

ha participat  els  trailers dels seus dos espectacles. 

La Jonka youtube 

 

 

 

 

CÍA DEJABUGO “UNDER THE PELUCAS EXPRESS” 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Presenten una selecció de sketxos del seu darrer espectacle “Under the pelucas”.  

Sota cada perruca s’amaga un personatge i d’això tracta aquest show, una comèdia on es donen cita 

tota mena de personatges i situacions delirants i inesperades.  

Dejabugo son l'Emma Bassas i la Judit Martín, un duo còmic de Barcelona que neix el 2004.  Tots els 

nostres espectacles estan creats e interpretats per nosaltres i beuen del clown, la improvització i de 

grans referents de l’humor absurd com Monty Python, Smack The Pony, SNL, Pez en Raya o The 

Muppet Show.  

www.dejabugo.net 

 

https://www.youtube.com/channel/UCeIgnDEKEEHvq3bVQ7bW32Q/featured
http://www.dejabugo.net/
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SATURNINA “PELPAS” 

 

Saturnina és argentina, viu a Barcelona. Sent que és el seu lloc en el 
mòn, encara que, no sigui el seu  d’origen ni tingui papers. Des de la 
seva arribada, peregrina per distintes institucions amb l’esperança 
de tramitar la nacionalitat espanyola, herència de la seva avia 
materna. 

Vol quedar-se. Vol sentir-se benvinguda. Vol estar tranquil·la sabent 
que no será deportada 
Saturnina vol un passaport, petit objecte, fulles i tapa blanda, però 
rellevant 
La burocràcia la frustra, l’ agobia i la fa enfadar 
La marea. Se sent invisible, un número, un tràmit en si mateixa  
Saturnina vol quedarse. Ho aconseguirà? 
 
 

 

Miss ex “la reina de l’electroguarritrop” 

 

Miss Ex, la ex senyoreta, la reina, la transgresora, l’ atrevida 
enmascarada... no saben qui hi ha darrera de la màscara, doncs 
podria ser de qualsevol credo, gènere o raça; amb les seves 
cançons divertides que s’enganxen fàcilment, ballem al son 
d’aquest nou ritme, l’electroguarritrop, que ni és regggeton, ni 
trap.  

Podràs veure-la a l’ escenari cantant i ballant amb tot el seu show 
acompanyada de Nea, o potser, a algún esdeveniment o festa de 
Dj punxant electrocumbia, salsa, afrolatin, world music noves 
vibracions d’ energia per a la teva escolta i moviment 

Que no t’ho expliquin, vine a veure-la 

Miss Ex youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCO--WuVEih0iRmLo3lkkO_A


5 
 

“empodera’t i renova’t” 2019 

taller de drag queen i king 

El 30 de novembre, a les 18.30 h.  

 

Taller de Drag, Queen i King. Aprofitant la roba i joguines que 

hagin sobrat del cicle Renova la teva roba, aquest taller de 

dragking o queen és un espai, poc teòric i molt pràctic, on 

col·lectivament explorarem el tema de la identitat i de 

l’expressió de gènere (és a dir com ens expressem i ens 

veuen: de forma femenina, masculina, andrògina...) Amb els 

resultats finals farem una desfilada performativa, 

dinamitzada per un grup de música Cal inscripció prèvia 

enviant un correu a info@casalcantravi.cat o trucant a 

934289848 

https://marinasalvador.com/ 

 

Concert empodera’t amb “ las Marikarmen” 

El 30 de novembre, a les 20.30 h.  

Concert Queer i performàtic amb “Las Marikarmen”  

 

Una banda teatral que  combina una 

energia radical queer-punk amb una passió 

rara per les iaietes folklòriques. Es barregen 

la força canyera de dos saxos, un teclat i 

ritmes potents amb l’art Drag per a 

sorprendre’t amb lletres reinventades 

transfeministes de les teves cançons 

favorites.  

Las Marikarmen youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://marinasalvador.com/
https://www.youtube.com/channel/UCtktbwYuTYX1_Ym86ScTacg
https://www.youtube.com/channel/UCtktbwYuTYX1_Ym86ScTacg
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Coorganitzadores 

DONA CANÇÓ 

Dona Cançó és una associació sense ànim de lucre que porta més 

de deu anys treballant per les dones i impulsant a dones artistes 

amb l´objectiu d´incidir en la transformació social i en 

l´empoderament de la dona, a través d´espais de creació, 

esdeveniments, actuacions i tallers, promovent campanyes per a 

la igualtat i generant sinergies entre Institucions. 

Crear sinergies entre artistes, programadors i Institucions per 

aconseguir avançar en la paritat cultural. 

Construir projectes culturals amb perspectiva de gènere i bé social 

que siguin una resposta actual dels esdeveniments i necessitats que estem vivint. 

Crear un teixit i una xarxa cultural feminista. 

www.donacanco.com 

 

AMB EL SUPORT DE: 

Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona  

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

   

http://donawebdigital.wixsite.com/donacanco

