AUDIOVISUAL “DONES DIFERENTS”
De GRUP CALIU Iniciatives Socials

• Iniciativa pionera, que connecta per primera
vegada el feminisme i la diversitat funcional.
• “Nosaltres també som capaces de moltes
coses”
El proper dimecres, 17 de desembre, a les 19.00h, l’Associació Grup Caliu estrenarà el seu nou
audiovisual Dones Diferents (Mujeres Diferentes) en el Teatre del Casinet d’Hostafrancs de
Barcelona. La cinta és el resultat d’un treball col·lectiu desenvolupat el 2104 per l’equip tècnic i
les usuàries de l’associació.
Dones Diferents ha pogut realitzar-se gràcies a les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona i
de la Diputació de Barcelona, també ha comptat amb la col·laboració del Departament de
Benestar Social i Família i de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
L’Audiovisual, on també ha participat l’Associació DateCuenta, documenta el procés de
formació i transformació des de la perspectiva de gènere.
Dones Diferents és una iniciativa pionera que connecta per primer cop el feminisme i la diversitat
funcional. Els tallers de formació, han possibilitat iniciar un procés de conscienciació social i
capacitació, s’han estructurat en quatre àrees: societat patriarcal, masclisme, feminisme i
sororitat. En les formacions han participat diferents col·lectius i entitats: Justa Revolta, Associació
TAMAIA, Fundació Vicki Bernadet, Associació TRAMA Gènere, Llibreria Pròleg, Ca la Dona y
PIAD Sarrià-Sant Gervasi.
L’anterior treball del GRUP CALIU, el documental DIFERENTS: conèixer el passat, entendre el
present, assolir el futur, va ser guardonat amb el premi d’Educació en el Lleure de la Fundació
Lluïs Carulla l’any 2012, el mateix any va ser finalista del Premi Editorial Proteus d’Ètica.
L’Associació Grup Caliu és una entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de
vida de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport intermitent i
la de les seves famílies, oferint un espai de trobada i convivència tot promovent l’autonomia i la
inclusió a partir de la participació i autogestió d’activitats de lleure i formació que es realitzen en
l’entitat.

Audiovisual Dones Diferents
Durada: 27’ 40’’
Qui: Associació Grup Caliu - Iniciatives Socials
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On: Teatre del Casinet d’Hostafranchs — Rector Triadó, 53 — Barcelona
Confirmacions: 932 372 716 — grupcaliu@yahoo.es
Web: www.grupcaliu.cat
Bloc: http://documentaldiferents.blogspot.com

• Iniciativa pionera, que conecta por primera vez el feminismo y la diversidad funcional
• «Nosotras también somos capaces de muchas cosas»
El próximo miércoles, 17 de diciembre, a las 19.00h, la Associació Grup Caliu estrenará su nuevo
audiovisual Dones diferents (Mujeres diferentes) en el Teatro del Casinet d’Hostafrancs de Barcelona.
La cinta es el resultado de un trabajo colectivo desarrollado en 2014 por el equipo técnico y las usuarias de
la asociación.
Dones diferents ha podido realizarse gracias a las subvenciones del Ajuntament de Barcelona y de la
Diputación de Barcelona, además de contar con la colaboración del Departamento de Bienestar Social y
Familia y la Dirección General de Juventud de la Generalitat de Catalunya. El audiovisual, en el que
también ha participado la Asociación DateCuenta, documenta el proceso de formación y transformación
desde la perspectiva de género.
Dones diferents es una iniciativa pionera que conecta por primera vez el feminismo y la diversidad
funcional. Los talleres de formación, que han permitido iniciar un proceso de concienciación social y
capacitación, se han estructurado en cuatro partes: sociedad del patriarcado, machismo, feminismo y
sororidad. En las formaciones han participado diferentes colectivos y entidades: Justa Revolta,
Associació TAMAIA, Fundación Vicki Bernadet, Associació TRAMA Gènere, Llibería Pròleg, Ca la Dona y
PIAD Sarrià-Sant Gervasi.
El anterior trabajo del Grup Caliu, Diferents. Conèixer el passat, entendre el present, assolir el futur,
fue galardonado con el premio de Educación en el Ocio de la Fundación Lluïs Carulla en 2012. El mismo
año, fue finalista del Premio Editorial Proteus.
La Asociación Grup Caliu es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida
de las personas adultas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo intermitente y la de
sus familias, ofreciendo un espacio de encuentro y convivencia, promoviendo la autonomía y normalización
a partir de la participación y autogestión de las actividades de ocio y formación que se realizan en la
entidad.
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Duración: 27’ 40’’
Quién: Asociación Grup Caliu - Iniciatives Socials
Cuándo: Miércoles 17 de diciembre, 19.00h
Dónde: Teatre del Casinet d’Hostafranchs — Rector Triadó, 53 — Barcelona
Confirmaciones: 932 372 716 — grupcaliu@yahoo.es

	
  

