
 

Pàg. 1 – Fitxa resum del projecte - XXXIV Premi 8 de Març- Maria Aurèlia Capmany 

XXXVII PREMI 8 DE MARÇ “MARIA AURÈLIA CAPMANY” 2023 

Fitxa resum del projecte 

1. TÍTOL DEL PROJECTE 

Ruda Fem Fest 

 

2. AUTORIA 

Mar Redondo i Justel 
 

3. TEMÀTICA 

El Ruda Fem. Fest preten abordar la cultura des d'una perspectiva àmplia, incidint en totes les 
disciplines artístiques i culturals i analitzant-les des d'una perspectiva feminista i 
interseccional. El festival debatrà sobre les conseqüències de l'amor romàntic, la identitat 
sexual i de gènere, la maternitat feminista, slutshaming, malegaze, neomasclisme, economia 
feminista, la interseccionalitat amb altres opressions, moviments i lluites i les masculinitats 
aliades i feministes. Amb tot això, es planteja crear un marc de debat per analitzar i generar 
noves formes de fer i consumir cultura des d'una perspectiva feminista. De la mateixa manera 
com aquesta cultura crea els imaginaris del món en què vivim, generant un nou marc cultural 
farem avançar la societat cap al feminisme.  

 

4. POBLACIÓ A QUI S’ADREÇA 

Ciutadania de Barcelona, veïns i veïnes del Poblesec, Sant Antoni i Raval concretament. 
Elaborarem una programació adaptada a tots els públics, amb itineraris inclusius i molt 
diversos on persones de tots els àmbits, edats, gèneres, ètines i identitats tinguin cabuda.  

 

5. OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest projecte és generar un espai de reflexió i de creació de discurs i marc 
cultural amb perspectiva de gènere que pugui ser útil tant per la comunitat com per a les 
persones individuals que participin, amb espais d'empoderament i de difusió d'un marc 
cultural feminista que faci avançar cap una societat més justa i igualitària.  

Objectius específics:  
Crear sinergies noves entre projectes culturals que treballen des del feminisme. 
Facilitar un espai de debat que doni veu i visibilitat a persones FLINT (female, lesbian, intersex, 
non-binary & trans) i a les creacions amb valors feministes. 
Generar un espai de diàleg feminista a la ciutat de Barcelona sobre cultura, creació, pensament 
i activisme. 

Generar un marc cultural feminista, amb referents artístics de totes les disciplines, que 
empenyin per imaginar i crear una societat justa i igualitària. 

 

6. PRINCIPALS ACCIONS 
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 Per aconseguir aquests objectius, hem plantejat un format festival, idealment de dues 

jornades i mitja de durada i en un sol espai (a la Sala Paral·lel 62), on hi puguin tenir lloc 

tres línies d’acció diferents: 

 

Espai de debat 

8 panells i taules rodones amb persones referents en l’àmbit de la cultura i el feminisme. 

Aquesta línia respondria al gran gruix de la programació.  

Aforament 200px. 
 

Formació i creativitat 

En format de tallers creatius reduïts. Caldrà un espai petit, íntim i equipat amb taules i 

cadires. Simultani a l’espai de debat. 

Aforament 30px. 
 

Lúdic 

Petit espectacle, monòleg o concert al final de cada jornada. En acabar l’espai de debat i les 

formacions. 

forament 100px. 
 
Barcelona,       

 

 
 
Signatura del President/a o persona que disposi de poders  
o autorització per a fer-ho. 


