
 

QUI SOM?
 

LA CORAL-PERFORMANCE #METOO és un 

 projecte social que vol donar visibilitat a tot allò

que les dones volem dir, sigui quina sigui la condició

social, l´edat, la nacionalitat, la diversitat, etc.

 

És un espai obert, un espai multidisciplinar on la

música, les accions teatrals o la poesia seran el fil

conductor que farà de nexe entre totes nosaltres.

 

Construir una xarxa feminista és molt important per

aquest projecte. La sororitat significa realment que

totes les dones prenguem consciència que tot el que

passa ens involucra a totes i que podem generar un

canvi, podem transmetre aquest missatge al conjunt

de la societat. Però primer de tot, és un espai de

reconciliació entre totes les dones, siguin o no

feministes.

PERQUÈ CORAL-PERFORMANCE
#METOO?
 
#METOO és un moviment que s’ha fet viral des del
passat octubre del 2017 a les xarxes socials i que
ajuda a les dones que han patit abusos a denunciar-
ho i a explicar la seva experiència.
 
LA CORAL-PERFORMANCE #METOO neix de la 
 reflexió que totes les dones hem estat víctimes del
sistema patriarcal i, a hores d’ara, treballem per tots
els actes invisibles que sumen i permeten que
aquesta xacra social no sigui perenne i es perpetuï.
 
Per Dona Cançó ha estat una font d’inspiració pels
èxits aconseguits i perquè demostra que en xarxa
som moltíssims més fortes. Per això hem triat
aquest nom i esperem que sigui un espai de cura i
sororitat sobre els temes que ens uneixen.
 
Una mirada violeta per veure la vida d’una manera
molt diferent.

COM FORMAR PART DEL GRUP?
 
Envia un e-mail i explica’ns les teves necessitats i les 
teves inquietuds i ens posarem en contacte amb tu.
 
Aquest any esperem la consolidació de quatre grups en 
diferents districtes de la Ciutat de Barcelona.

dona@donacanco.com
 

www.donacanco.com
 

T. 648 188 169

S E G U E I X - N O S !



We aim to help you create

unique travel stories and

experiences.

Trifold brochures have long been a type of material

used to advertise brands, products, and services.

The best way to maximize its use is to introduce

what the brand has to offer with a brief or about

section like this. Make sure to keep your

introduction short but interesting enough to

readers.

About Us

Hi han tres valors que, durant aquest 2019,
volem prioritzar en el nostre projecte. 
 
#CREATIVITAT 
Per donar una resposta actual a la demanda social
sobre el feminisme. 
 
#SORORITAT 
Per trobar-nos en tots els àmbits en els que
estiguem d´acord. 
 
#DIVERSITAT 
Que tots els nostres projectes siguin inclusius i
flexibles per adaptar-nos a les necessitats que ens
trobem.
 
 
 

 
CORAL I CREACIÓ ESCÈNICA
 
ESPAI CORAL-PERFORMANCE #METOO
 
L´Espai #METOO el generem amb trobades
quinzenals d´una durada aproximada de 3 hores.
Aquestes sessions consoliden un grup en el què 
farem extensible tots els valors que treballem i
defensem. El caràcter innovador del projecte rau
en anar construint el nostre mapa de ruta a partir
dels temes que vagin apareixent en les sessions
 

ESPAI CURA #METOO
 
ESPAI ESCÈNIC I MUSICAL
Un cop al trimestre, realitzarem altres tallers
formatius complementaris  per a totes les
integrants de cada grup.
 
El primer serà un taller de Feldenkrais en grup
ATM (Presa de Consciència a través del
Moviment). Més endavant incorporarem altres
tècniques d´expressió corporal com el “beat box”,
la dansa...

EQUIP CORAL- PERFORMANCE
#METOO
 
Alicia Martel creadora del projecte i
Directora artística-musical.
 
Raquel Ballesteros Psicòloga, especialitzada
en l`ambit de la comunicació, gènere i
gestió d´emocions..
 
Mònica Fornas Regidora , ens acompanya en
l´àmbit de les cures i en l´organització.
 
Laboratori escènic
Realitzem altres tallers formatius
complementaris en diferents  disciplines
artístiques.amb col-laboracions de les
artistes del Dona Cançó.

 
.

PROPOSTES
 

Organitzar i preparar concerts i
espectacles amb temática adaptada al
significat del moviment #METOO.

 

 Trobades amb altres col·lectius de dones
amb les quals compartirem experiències,
participarem en un taller de cant grupal o
compartirem la posada en escena.


