Arriba el #Crucrucru2019,
EL 1R FESTIVAL DE COMUNICACIÓ FEMINISTA

La cooperativa l’Apòstrof impulsa una jornada dedicada al debat
i la reflexió sobre la comunicació i el disseny amb perspectiva de gènere.
L’esdeveniment tindrà lloc el 16 de novembre a Can Batlló (Sants,
Barcelona) i acollirà conferències, taules de debat, tallers i itineraris creatius.
Quines són les lògiques, els mecanismes i les dinàmiques d’una comunicació
amb perspectiva de gènere? Podem utilitzar la comunicació a favor de la
transformació feminista de la societat? El #Crucrucru2019 és l’espai on
donar resposta a totes aquestes preguntes. És també una mirada crítica
davant l’acte comunicatiu en clau feminista.
De la mà de l’Apòstrof, el Crucrucru va néixer el 2018 com un espai
de reflexió sobre la comunicació i el disseny, enteses com a eines de
transformació social. L’edició d’enguany va més enllà i es converteix en el
1r Festival de Comunicació Feminista de Barcelona. Una jornada sencera al
recinte de Can Batlló durant la qual múltiples participants debatran i crearan
al voltant de l’acte comunicatiu i des d’una perspectiva feminista.
Amb l’objectiu de facilitar que les persones interessades i les professionals
del món de la comunicació i els feminismes puguin intercanviar opinions,
el #Crucrucru2019 vol crear un espai de trobada crític entre diferents
agents del sector. El festival pretén posar sobre la taula les eines clau per a
la recerca de teories i pràctiques emancipadores.
#COMUNICACIÓ Tractarem la comunicació des de la lògica de la disciplina
teòrica i professional, i també com a pràctica quotidiana, ja que totes som
protagonistes del fet comunicatiu.
#FEMINISME Els feminismes que compondran la jornada són múltiples. Amb
l’objectiu de posar sobre la taula debats per tal d’avançar en l’anàlisi feminista
del nostre entorn. No ens centrarem en una teoria, sinó que tractarem el
feminisme en plural, amb totes les seves diversitats i matisos.

UN PROGRAMA INTERDISCIPLINARI
L’edició 2019 del Crucrucru comptarà amb diverses taules rodones, així
com amb conferències, tallers i itineraris creatius. Durant tota la jornada
del dissabte 16 de novembre, passaran pel recinte de Can Batlló ponents
com Jenn Diaz, Bel Olid, Raquel Pelta, Lucia Egaña, Meri Torras, Diego
Marchante, Andrea Gumes o Marta Salicrú i artistes com Irma Marco,
Clara-Iris Ramos i Laia Arqueros. També comptarem amb la participació
dels col·lectius i cooperatives com Cooptècniques, somos Oye, Pikara
Magazine, Radio Primavera Sound, femiñetas, Crític o La Directa.
Es tractaran temes com l’herència de la comunicació feminista des del punt de
vista audiovisual i del disseny gràfic, l’ús del llenguatge sexista, el tractament
de les notícies amb perspectiva de gènere, la identitat com a eina o tecnologia
o el sorgiment de nous formats comunicatius.
A més, es durà a terme un mural col·laboratiu dinamitzat per Carla Boserman
i Anna Gran, es podrà visitar una exposició creada a partir de la tècnica de
literatura de canya i cordill, assistir al monòleg de Maria Rovira (Oye Sherman)
i participar del dinar col·lectiu servit per Sindillar. La jornada acabarà amb
el concert del grup punk barceloní Pentina’t Lula.
Contacte de premsa:
Mar Redondo i Anna Pruna (crucrucru@apostrof.coop)
www.apostrof.coop
www.crucrucru.org
#Crucrucru2019

