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Mho Dueñas - 48 anys
Va créixer a Sant Boi de Llobregat i fa 21
anys que resideix a Martorell, però també
ha viscut a ciutats com Salamanca, Huelva,
Londres i Amsterdam.

Mireia Puig Coca - 22 anys
De petita era molt tímida, cosa que contrasta
amb el seu esperit sociable. Diu que va
canviar quan, en plena adolescència, va
començar a estimar-se i valorar-se.

Marisol Solís Fernández - 51 anys
Va viure al poble extremeny de Zarza de
Montánchez fins als 17 anys, quan una
amiga va morir de càncer de pulmó. Això va
ser un punt i a part a la seva vida i va decidir
traslladar-se a Martorell, on hi tenia família.

Pilar Voltà Galofré - 79 anys
Recorda la seva infantesa a Can Carreres
com una vida molt diferent de la d’ara. El
carrer era per a les criatures, no per als
cotxes, i s’hi passava el dia jugant.
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Mho Dueñas - 48 anys
Mònica Dueñas Maroto va créixer a
Sant Boi de Llobregat i fa 21 anys
que resideix a Martorell, però també
ha viscut a ciutats com Salamanca,
Huelva, Londres i Amsterdam.
De nena era una mica estranya i
dibuixava i escrivia molt. Quan era
petita els seus pares van obrir una
taberna que freqüentaven molts
estudiants de l’Escola Massana i la
Llotja. La Mho, que treia el cap per
darrere la barra, va impregnar-se
de moltes dels aprenentatges que li
transmetien els joves artistes.
En realitat, sempre ha sabut
aprendre pel seu compte, s’ha
espavilat. S’apropa i observa aquells
que en saben més. Quan va voler
dominar la tècnica de la pintura a l’oli
s’asseia darrere d’un pintor de carrer
a Amsterdam per veure com ho feia.
Ell a l’inici arrufava el nas, la Mho va
començar a portar-li la cervesa de
cada tarda i finalment el mestre va
acabar mostrant-li el seu taller.

Reconeix que per ser pintora cal
ser valenta, especialment si s’és
dona: “el món de l’art, com tots,
és masculí”. Tot i això, assegura
que hi ha més dones produint,
però que ells estan més cotitzats.
Tota la seva obra se centra en les
dones i la natura, “tot és viu”, diu
amb un somriure. Per ella és més
fàcil expressar-se a través d’allò que
coneix. Amb el col·lectiu FeministArt
Revolution, i dins del marc de la
InARTvenció, va pintar un dels
murals de les escales del Pavelló
Esportiu Municipal.
Creu fermament que l’art és el fil
conductor de la humanitat. “Sense
creativitat les civilitzacions no haurien
arribat on som”, sosté. L’art i la seva
família és el que la fa feliç.
Ara es recupera d’una intervenció
quirúrgica i brinda per recuperar-se
i poder tornar a l’estudi.

Mireia Puig Coca - 22 anys
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De petita era molt tímida, cosa
que contrasta amb el seu esperit
sociable. Diu que va canviar quan,
en plena adolescència, va començar
a estimar-se i valorar-se. Tot i la
facilitat que té per establir relacions,
valora les estones per a ella mateixa
on, principalment, surt a córrer i mira
pel·lícules. De fet, sempre ha estat
molt esportista i una apassionada
del cinema. Ha viscut sempre a
Martorell, és casa seva.

Exposicions

25N

Dones que
alcen la veu

Lamenta que durant molt temps
no va saber potenciar la seva vena
artística, però l’assignatura de
Cultura Audiovisual del batxillerat la
va fer endinsar-se en la fotografia,
“gràcies a ella sé transmetre els
meus pensaments”. Mira el món
pensant què pot capturar amb la
càmera.
El feminisme i el moviment LGTBI
són els dos conceptes claus que
l’acompanyen en els seus projectes,

i en la seva vida. “Vull donar veu a
persones que no en tenen”, detalla.
És una persona amb una gran
sensibilitat, especialment amb els qui
pateixen, però més enllà d’això, els
dos eixos, el gènere i la dissidència
sexual, la travessen per ser dona
bisexual.
Créixer sense referents va ser un
hàndicap per poder tenir respostes:
ser bisexual no era ni tan sols una
opció. Fins als 18 anys no va viure la
seva sexualitat amb certa normalitat.
Ha hagut de suportar mirades
despectives i, fins i tot, una vegada
li van dir “quin fàstic les bolleres de
merda” mentre passejava de la mà
de la seva parella. Se’n recorda de
l’episodi amb cert dolor, però com
qui té normalitzat que aquestes
coses passen.
Brinda perquè tot estigui bé.
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Marisol Solís Fernández - 51 anys
Va viure al poble extremeny de
Zarza de Montánchez fins als
17 anys, quan una amiga va morir
de càncer de pulmó. Això va ser
un punt i a part a la seva vida i va
decidir traslladar-se a Martorell, on
hi tenia família. “Vaig venir perquè
em vaig bloquejar”, explica.
Se’n penedeix d’haver deixat
el batxillerat i li hauria agradat
estudiar Dret.
La Marisol encomana el seu
somriure, la seva vitalitat i el
seu optimisme, però també la
caracteritza la indignació que sent
davant les injustícies, per això
treballa per posar el seu granet de
sorra per combatre-les. Justifica
el seu esperit crític i compromès
amb el fet d’haver crescut en una
zona molt castigada i maltractada
per la Guerra Civil i, especialment,
en una família amb una forta
implicació política.

Quan va néixer la seva filla Paula
va conèixer gent de fora del cercle
familiar. Va començar a estudiar
català i anglès i de mica en mica
es va implicar en l’AMPA dels
centres educatius de la seva filla:
primer el Vicente Aleixandre, més
tard el Joan Oró. Així va ser com
es va endinsar en el teixit social
de la ciutat. Ara és la secretària
de l’Associació Veïnal del Torrent
i Rodalies, on fan una gran tasca
per mantenir activa la xarxa de
barri.
Va haver de deixar la feina per
problemes de salut quan tenia
30 anys, però reivindica que
“vaig deixar de treballar sense
cobrar, però potser, fins i tot, es
treballa més a casa”.
Brinda per totes les persones
que miren cap avall, però no per
menysprear a qui tenen a sota,
sinó per allargar la mà i ajudar-les.
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Pilar Voltà Galofré - 79 anys
Recorda la seva infantesa a Can
Carreres com una vida molt diferent
de la d’ara. El carrer era per a les
criatures, no per als cotxes, i s’hi
passava el dia jugant. En acabar
l’escola va estudiar Comerç amb el
desig de treballar a les oficines de
l’empresa de son pare, però ell tenia
uns altres plans per la Pilar: que es
quedés a casa ajudant a sa mare.
No es va resignar i va estudiar per
ser monitora de gimnàstica a les
escoles, una feina infravalorada fins
i tot pels docents. Va exercir-la fins
que es va casar amb 23 anys. “La
majoria deixàvem de treballar fora
de casa, sobretot si no hi havia la
necessitat”, declara.
Amb 40 anys va incorporar-se
com a administrativa a l’Hospital
de Martorell, parla d’aquesta feina
amb amor i satisfacció. Una tasca
que podria ser merament mecànica
per a ella esdevenia una oportunitat

d’ajudar a la gent, de ser un suport
en un moment complicat o un rostre
amable enmig dels dubtes. A més,
treballar de cara al públic la va fer
vèncer la seva timidesa original.
Li va costar jubilar-se, gaudia amb
el que feia. De fet, en un primer
moment va acceptar allargar la seva
vida laboral fins als 70, però s’ho va
pensar i al final es va retirar als 66.
Va aprofitar la nova etapa per viatjar,
preparar-se el camí de Santiago i
anar d’oient a la universitat, entre
altres activitats.
La seva felicitat rau en la dels seus
quatre fills, “si jo els veig bé, jo ja soc
feliç”, i en viatjar.
Brinda per l’entesa entre les
persones, per la seva vida —que tot
i les vivències tristes ha estat feliç— i
per l’amistat i l’amor.
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Dilluns
8 i 22/11

Dimecres
24/11

Dissabte
27/11

Taller. Cuidem,
cuidem-nos.

Taula rodona
sobre les violències
masclistes.

Tertúlia. El cinema és
masclista?

Dilluns
22/11

Dijous
25/11

Diumenge
28/11

Xerrada. Promoció
de la salut emocional.
Recursos personals
per fer front a les
violències Masclistes.

Manifest instituacional

8a Marxa El Baix
Llobregat contra les
Violències Masclistes

Dimarts
23 /11

Divendres
26/11

Dimarts
30/11

Documental. Encara
hi ha algú al bosc.

Teatre. Encara hi ha
algú al bosc, amb
l’Ariadna Gil

Titelles. Espectacle
infantil Genèrics.

Contes per a la
Igualtat de Gènere i la
Cultura de Pau.
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Dilluns
8 i 22/11
Cuidem,
cuidem-nos

Exposicions

Taller de reflexió i debat sobre les cures a càrrec d’Anna Sánchez,
membre de Matriu.
Lloc: El Círcol

Hora: de 18.30 a 20.30 h

Amb el suport de la Diputació de Barcelona

Dones que
alcen la veu

Activitats

25N

Activitats

Dia Internacional
Contra les Violències Masclistes

Dilluns
22/11
Promoció de la
salut emocional

Recursos personals per fer front a les violències Masclistes.

Exposicions

Taller adreçat a l’alumnat del CFA
Lloc: Complex Educatiu
Hora: 10 h

Organització: Centre de Formació d’Adults (CFA) de Martorell
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Dimarts
23/11
Encara hi ha algú
al bosc

Projecció del documental i taula rodona amb la seva directora,
Teresa Turiera.
La guerra a Bòsnia i Hercegovina,
el conflicte més sagnant a Europa
després de la Segona Guerra
Mundial, va acabar oficialment el
novembre de 1995. Per l’Alen, la
guerra va començar quan va saber
que era adoptat , la seva mare el va
abandonar perquè era fruit d’una
violació d’un soldat serbi. L’Ajna no
va saber que era filla d’una violació

fins que va arribar a l’adolescència.
Per la Meliha (musulmana), la
Nevenka (croata) i la Milica (sèrbia)
la guerra tampoc no ha acabat.
Aquest documental dóna veu a
les supervivents i mostra la seva
valentia per trencar el silenci i lluitar
contra l’estigma i la indiferència,
25 anys després.

Lloc: El Círcol
Hora: 19 h

Reserva d’entrades a entrades.martorell.cat
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Dimecres
24/11
Taula rodona sobre
les violències
masclistes

Exposicions

Lloc: Espai Jove .Nord
Hora: 19 h

Més info a les xarxes socials de l’Espai Jove .Nord
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Dijous
25/11
Manifest
institucional
Contra les violències masclistes.

Lloc: Plaça de la Vila, davant de l’Ajuntament de Martorell

Exposicions

Hora: 12 h

Per un món sense
violències
Contes per a la Igualtat de Gènere i la Cultura de Pau,
amb l’Anna Alzina del Petit de la Vila.
Lloc: El Círcol

Hora: 17.30 h
Reserva d’entrades a entrades.martorell.cat
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Divendres
26/11
Encara hi ha algú
al bosc, amb
l’Ariadna Gil
Obra de teatre basada en el documental del mateix títol i que
dóna veu a la memòria i a la determinació de les dones que van
ser violades durant la guerra i dels fills i filles nascuts d’aquestes
violacions per lluitar contra l’oblit, ara que els focus i les càmeres fa
temps que van marxar de Bòsnia.
Lloc: El Progrés

A les 11 h, sessió matinal per als alumnes de 4t d’ESO dels instituts
de Martorell.
A les 21 h, sessió oberta a la ciutadania.
Compra d’entrades a entrades.martorell.cat
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Dissabte
27/11
El cinema és
masclista?
Tertúlia a l’Espai Jove .Nord

Exposicions

Lloc: Espai Jove .Nord
Hora: 18 h

Més info a les xarxes socials de l’Espai Jove .Nord
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Diumenge
28/11
8a Marxa El Baix
Llobregat contra
les violències
Masclistes
Lloc d’arribada: Parc de Torreblanca (Sant Feliu de Llobregat)
Org: Consell Comarcal del Baix Llobregat
L’entrada és gratuïta i cal fer inscripció prèvia abans del 22 de
novembre a:
participacio@martorell.cat
93 775 00 50 ext. 6210

Més informació a elbaixllobregat.cat/feminisme
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Dimarts
30/11
Genèrics, Igualtat
de gènere en tots
els àmbits

Exposicions

De la Cia. La Pantomima.
En aquest espectacle infantil de titelles ens explicaran dos contes.
La ventafocs que no volia menjar perdius és un relat actual, amb
una bellesa increïble que reivindica la llibertat, l’autonomia i la
valentia des d’un aspecte educatiu. La meitat d’en Jan. Quan en
Jan decideix deixar de fer coses de nena, per què es troba
com si li faltés la meitat d’ell mateix?
Hora: 17.30 h
Lloc: El Círcol
Espectacle gratuït. Aforament màxim 60 persones.
Reserva d’entrades a entrades.martorell.cat
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Encara hi ha algú
al bosc
Totes les supervivents que protagonitzen aquest projecte han estat víctimes
de la guerra i de la pau, perquè encara
avui pateixen l’oblit institucional i l’estigma social, a més de les conseqüències
físiques i psicològiques. Però no tot és
foscor. N’hi ha que han deixat de tenir
por i segueixen portant els criminals de
guerra davant la justícia. I els fills i filles
nascuts fruit de les violacions, que ara
tenen 25 anys, ja no són la llavor de l’odi
que pretenien plantar els agressors, sinó
una mostra de com l’amor i la capacitat
de superació poden vèncer la barbàrie.
El plantejament de la instal·lació fotogràfica consta de dos espais diferenciats:
El primer, a El Círcol, fet amb panells
impresos, ens trasllada a la Bòsnia de

l’any 92 on les violacions i tortures s’executaven planificadament en centres
disseminats per tot el territori. A través
d’aquests panells coneixem cadascun
dels personatges, que ens expliquen la
seva realitat des d’un prisma personal.
Simbolitzant les barreres anti-franctiradors que els Sarajevites instal·laven
a les cruïlles de la ciutat, el visitant se
submergeix dins el segon espai, al carrer
de Francesc Santacana: una estesa
de llençols, blancs i atrotinats, entre els
quals hi ha sis retrats impresos a gran
format. Un espai emocional que vol
retre homenatge a totes les dones i nens
“invisibles” que no van sobreviure o han
patit el trauma del silenci familiar, social i
institucional

Lloc: Carrer de Francesc Santacana i sala d’exposicions d’El Círcol
Horaris de visita: de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 17 a 19.30 h
i dissabtes i diumenges de 12 a 14h
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Desigualtats

Exposicions

Activitats

Mostra fotogràfica de l’Espai Jove .Nord a través del seu Instagram

Entre el 23 i el 28 de novembre

Més info a les xarxes socials de l’Espai Jove .Nord
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Mho Dueñas

Dia Internacional
Contra les Violències
Masclistes

Edita
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones
de Martorelll

Coordinació
Regidoria de Participació, Igualtat, Infància,
Adolescència i Cooperació
Mireia Puig Coca
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Textos: Mar Sifre Rigol
Fotos: Mireia Puig Coca · Miriam Moreno Llofriu

Entrevistades: Mho Dueñas · Mireia Puig Coca · Marisol
Solís Fernández, Pilar Voltà Galofré

Correcció lingüística
Marisol Solís Fernández

Servei Local de Català

Il·lustració Mural
Mho Dueñas Maroto

Disseny i maquetació
Laura Soriano · www.lsoriano.es
Pilar Voltà Galofré
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