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Qui som?

Presentació
El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, La Bonne és un projecte conformat per les aportacions de totes les dones que en
formen part o hi col·laboren. És per això que La Bonne es planteja com un espai obert a la co-creació de propostes que donin suport a la la
creació, divulgació, promoció de la cultura, així com al foment de la participació i la visibilització de les dones en la creació cultural, esdevenint així
un espai innovador i un viver de producció i intercanvi. La Bonne és una plataforma creativa d’innovació, recerca i producció cultural situada al cor
de la ciutat de Barcelona. Disposa de diversos espais per a la creació de les diferents disciplines artístiques (arts visuals, música, arts escèniques,
literatura, audiovisual...) posant l’accent als col·lectius de caràcter feminista.
Es tracta d’un equipament cultural en estret contacte amb la creació més emergent i amb els diferents col·lectius locals com també amb la
xarxa de museus i artistes europees. La Bonne aposta per aquesta transformació i aposta perquè aquest procés no sigui excloent ni exclusiu de
determinats segments de la població amb recursos econòmics i formatius, sinó que integri a diferents col·lectius, posant especial atenció en
el sector de les treballadores culturals, en el de dones joves i en el de dones migrades. Tot això en un marc de transversalitat i connexió, amb
l’objectiu de potenciar i mobilitzar al màxim totes les capacitats i talents en els àmbits tecnològics, artístics i culturals. Per això apostem per aquest
nou espai d’irradiació, de creació de valor i de riquesa, en què les dones som les protagonistes i podem seguir donant contingut i aportant sentit
actualitzat a l’origen fundacional de l’Espai Francesca Bonnemaison. La Bonne es constitueix com un dels espais feministes de referència de la
ciutat acollint projectes, encàrrecs i oferint serveis de manera qualitativa, per crear un públic atent als nous llenguatges i sensible a les propostes
culturals feministes contemporànies.
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Antecedents
1909 -

La pedagoga Francesca
Bonnemaison funda el 1909 a Barcelona, al carrer Elisabets, la primera
biblioteca de dones pública de tota
Europa, la Biblioteca Popular de la
Dona. Un any més tard, funda l’Institut Popular de la Dona. Aquests espais
permeten acostar a milers de dones el
coneixement cientíc, pedagògic, artístic i manual, possibilitant la seva participació com a subjectes de ple dret de
ciutadania.

1922 - Trasllat de l’Institut de la seu
original al carrer Sant Pere més baix
número 7, a tocar del centre emergent
de la ciutat.

1935 -

Llançament de la revista
Claror, publicació de l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.
S’editarà fins al juny de 1936.

1936 -

Trasllat de l’Institut de la
seu original al carrer Sant Pere més
baix, número 7, a tocar del centre
emergent de la ciutat. Refosa de l’Es-

cola Professional per a la Dona i la
Secció d’Ensenyament Domèstic de

la Generalitat de Catalunya amb el
nom d’Escola Professional per a la
Dona, que s’instal·la també al carrer
Sant Pere més baix, 7.

l’esperit que va animar en el seu moment l’activitat de l’Institut, actualitzant-ne l’ús, i que fos un reflexe de la
situació actual de la cultura i la creació
de les dones a la ciutat. En aquest procés, 80 associacions signen un manifest.

1941-

2002 - El Consell de Dones de Bar-

Cessió de l’Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona
a la Diputación Provincial de Barcelona, amb el compromís que se segueixi
desenvolupant l’obra duta a terme fins
al moment i passa a mans de la Sección Femenina de la Falange amb el
nom Instituto de Cultura para la Mujer.

Dècada dels 70 - L’edifici
acull la seu de l’Institut del Teatre fins
finals dels 90.

1995 -

El moviment feminista de
la ciutat, sabedor que l’Institut del
Teatre abandonaria l’edifici, comença la reivindicació de l’espai per convertir-lo en un centre de cultura per a
dones. S’inicia un procés de reflexió i
debat obert a totes les dones per decidir el perfil del centre de cultura que
es reclamava. L’objectiu era reprendre

2004 -

celona aprova una resolució per donar
suport a la proposta de recuperació de
l’Institut Popular de la Dona. La proposta
de les promotores es planteja dins d’una
relectura del concepte de cultura, com
un espai de trobada, intercanvi i creació,
on es poguessin aplegar les aportacions
que en aquest terreny havien aportat i
aportaven les dones en tots els àmbits
de creació.

Inauguració formal de l’Espai Francesca Bonnemaison, al mateix
lloc on l’any 1923 s’havia construït
l’Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona. L’espai, propietat de
la Diputació de Barcelona, dóna cabuda a: la Biblioteca Francesca Bonnemaison, l’Escola de la Dona, el Servei
de Promoció de Polítiques d’Igualtat i
el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. El CCDFB es va
consolidant com un espai on es duen
a terme nombroses activitats: exposicions itinerants, presentacions de llibres i revistes, debats i taules rodones,
cursos de formació audiovisual, tallers
de fotogra a, informàtica, comunicació, cinema i perspectiva de gènere.

2003 -

2012 - Fruit de la crisi i la conjun-

Signatura d’un conveni entre l’Associació Promotora del Centre de
Cultura de Dones i la Diputació de Barcelona per cessió d’ús de dues plantes
de l’edifici durant 10 anys, prorrogables,
per instal·lar-hi el Centre de Cultura de
Dones Francesca Bonnemaison.

tura econòmica resultant, l’equip del
Centre de Cultura de Dones topa amb
un seguit de retallades que fan necessària una nova revisió del projecte. En un acte no només simbòlic sinó
també performatiu, la casa s’obre de
bat a bat i després d’una jornada participativa, el CCDFB es rebateja amb
el nom popular de La Bonne.

2015 -

El nou centre esdevé un
espai de trobada, intercanvi i creació de projectes culturals feministes centrats en tres àmbits: els audiovisuals, la performance i el viver
de projectes.
En aquesta nova etapa, La Bonne es
va proposar convertir-se el primer
Hub cultural de dones de Catalunya posant el seu espai de creació a
disposició de dones i entitats que
desenvolupessin projectes relacionats amb elsector cultural i social.
Aquest espai de trobada, entès en
el seu sentit més ampli, transversal
i multisectorial, va desembocar en
el que actualment és La Bonne, un
espai de referència per tal de promoure i fomentar la participació i
la visibilització de les dones en la
creació cultural. Un espai de plaer,
de creació de valor i de riquesa,
en què les dones som les protagonistes i podem seguir donant contingut i aportant sentit actualitzat
a l’origen fundacional de l’Espai
Francesca Bonnemaison.
7

El projecte avui
Una de les principals línies del centre és
el de la investigació, producció i gestió
cultural fomentant l’ocupació feminista.
La Bonne compta amb un equip dinàmic
de dones, lesbianes i trans professionals
en la comunicació, el disseny, l’audiovisual i la producció... com també amb un
equip de col·laboradores professionals
formades en les diferents disciplines
tècniques dins l’àmbit de la gestió i la
producció cultural.
Cada una de les companyes parteix
d’una especialització amb el valor afegit
del bagatge multidisciplinar que fa que
el treball conjunt aporti un caràcter propi, més complet i original als productes
resultants unint experiència i implicació
als projectes artístics i culturals.

La nostra missió s'assoleix posant en
pràctica els valors següents:

Defensem els drets de les dones, contra
el masclisme i contra la violència
masclista, contra la discriminació de
gènere i pels drets de les persones
LGTBI. El nostre es un espai lliure i
de llibertat per a totes les dones.
Respectem la diversitat de les persones,
dels feminismes, de les cultures,
i la pluralitat de les entitats de
dones que transiten per l’espai
o col·laboren estretament amb
el projecte. Reconeixem el valor
positiu i la riquesa de la diversitat
en el nostre teixit social i busquem
el diàleg constant entre persones
de diverses de cultures perquè el
nostre és un espai de reflexió amb
mirada intercultural.
Fomentem l’apoderament: El nostre
treball ha de servir perquè tothom
pugui desenvolupar les seves
pròpies capacitats (learning by
doing, learning by creating) incloent-

hi capacitació ocupacional en l’àmbit
de la cultura.

La creació col·lectiva: Crear noves
formes d’acció col·lectiva i de
cooperació per a la construcció
d’un nou discurs, un nou llenguatge
i de noves pràctiques artístiques i
culturals que tenen com a finalitat
construir uns valors comuns i
promoure la integració social.
Treballem en xarxa i entenem la
cooperació com a un nou model de
desenvolupament social per tal de
transformar, amb la nostra manera
de fer, la relació social i econòmica
del nostre univers i, alhora el nostre
context.

Apostem per l’activisme com a forma
d’incidència política de forma
transversal. Els discursos de La Bonne
es configuren perquè incideixin, de
forma activa, en totes les polítques
públiques.
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Les sòcies
L’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison, és una associació sense ànim de lucre i d’interès
general. La Bonne estableix el seu domicili a Barcelona, al carrer Sant
Pere Més Baix, núm. 7, segona i tercera planta, 08003 de Barcelona.
L’àmbit territorial en què La Bonne desenvolupa les seves activitats és
majoritàriament a Catalunya, si bé en poden desenvolupar en l’àmbit
estatal i internacional.
La sòciAmiga als Estatuts de La Bonne
Les sòciAmigues son l’actiu que impulsa el dinamisme del centre i
participen en l’activitat.
L’Article III dels estatuts de La Bonne del 2012 va perfilar el paper de
la sòciamiga com “aquella persona que paga la quota anual de l’entitat
i ajuda a fer créixer i mantenir el projecte, participant activament en les
activitats”. La Bonne pot comptar també amb el suport de persones
col·laboradores, les quals sense ostentar la condició d’associades,
simpatitzen amb l’objecte social i les finalitats de la Bonne i poden
contribuir econòmicament al sosteniment i finalitats amb les seves
aportacions.
Evolució
Fruit de la crisi econòmica i de les retallades en el pressupost del
projecte del centre, la comunitat de sòciamigues es va veure durament
mermada. El repte actual del centre és fomentar la participació amb
noves accions comunicatives i creant sinèrgies amb entitats que ja
formen part de la comunitat de La Bonne.
També es vol cuidar aquelles sòcies de llarg recorregut donant un
bon servei d’atenció a la sòcia, començant per l’agraïment, amb la
informació que se li dóna per mantenir-les interessades i vinculades, i
amb els aspectes administratius de la relació.

Tipologia de sòcies i ús dels espais
Pel que fa a les persones físiques
S’estableixen tres tipus de sòcies:
La sòciAmiga. És la que paga la quota anual de l’entitat i ajuda a fer
créixer i mantenir el projecte, participant activament en les activitats i
les assemblees (amb veu i vot)
La sòciasimpatitzant. Aquesta condició de membre no va associada
al pagament de quota anual. Reben informació del centre i poden
assistir a les assemblees sense dret a vot.
La sòcia d’honor. Serà una persona física amb una actuació rellevant
en l’àmbit de la cultura.
Pel que fa a les persones jurídiques:
Són entitats sòcies aquelles associacions de dones, grups de dones o
fundacions que ajuden a fer créixer i mantenir el projecte promovent
activitats. Per poder ser entitat sòcia, almenys una de les seves
membres ha de tenir la condició de sòciAmiga, qui serà la representant
de l’entitat.
La Bonne ha teixit, seguint la política dels darrers anys, una àmplia xarxa
de relacions institucionals. La voluntat d’obrir La Bonne a la ciutadania
i, alhora, oferir un espai de trobada, intercanvi i diàleg feminista s’ha
traduït en la signatura de convenis amb entitats de tipologia molt
diversa i per a un ventall molt ampli d’àmbits de cooperació: des de
la programació conjunta d’activitats fins a l’intercanvi de serveis o el
desenvolupament conjunt de projectes.
L’ús de sales i espais per part de les sòcies o col·lectius varia molt, en
funció de cada entitat: des de les que solament usen les sales per a
reunions internes, fins a les que organitzen actes públics i multitudinaris.
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Com ens organitzem?

La junta directiva
La Junta Directiva
La Bonne, com a associació sense ànim de lucre que és, té un òrgan de govern escollit per les mateixes sòcies: la Junta Directiva. L’any 2019 hi
ha hagut eleccions per escollir la nova junta directiva, de les quals va sortir guanyadora la junta presidida per la Marta Vergonyós Cabratosa i que
s’autodefineix “de continuïtat”.

Organització de l’entitat
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Equip de La Bonne
Al llarg de l’any han tingut lloc diverses accions rellevants en la
vida associativa de l’entitat: les assemblees i accions informatives
per tractar aspectes interns de l’entitat, exclusivament per a les
sòcies. Concretament han tingut lloc:
• L’assemblea anual (13 de novembre del 2019)
• Reunió de Coordinació setmanal tots els dilluns (excepte festius
i vacances agost)
• Butlletins específics per a les sòciAmigues
A l’assemblea general, es va escollir la nova junta directiva.
Les reunions de coordinació és l’espai sobirà del centre de cultura.
Hi participa l’equip de gestadores (format per un grup dinàmic
de dones professionals dins del sectors cultural, feminista i social,
que comparteixen sabers i es complementen), les comissions de
treball, com també hi poden participar de manera puntual l’equip
de col·laboradores o sòciAmigues que volen dur a terme les seves
activitats a La Bonne.
Aquestes reunions solen tenir una duració d’entre 1h o 1’30h i els
objectius principals son:
• de planificació: encaix de propostes i aterratge de projectes
propis (creació de comissions Viver de projectes)
• de seguiment de les àrees, projectes i/o encàrrecs que s’estan
executant
• de valoració d’activitats i/o col·laboracions
• de trobada de les comissions de treball i l’equip de becàries
universitàries i voluntàries que col.laboren desde l’activisme…
• de compartir alegries i malestars

També s’han dut a terme diferents accions rellevants de l’entitat:
2 sessions internes per tractar la negociació del conveni amb la
Diputació de Barcelona i esdeveniments de caràcter activista amb
impacte al barri o a la ciutat com participació manifestació 8 de
març, Festa Major Casc Antic, tió per nens i nenes de Sindillar (els
quals tenen la seva pròpia comissió d’organització).
Una de les principals línies del centre és el de la investigació,
producció i gestió cultural fomentant l’autoocupació feminista.
Cada una de les companyes parteix d’una especialització amb
el valor afegit del bagatge multidisciplinar que fa que el treball
conjunt aporti un caràcter propi, més complet i original als
productes resultants unint experiència i implicació als projectes
artístics i culturals.
La Bonne és un espai constituït per un equip expert on la coordinació
entre les seves membres es produeix de forma natural, compartim
la pràctica sobre què és el feminisme en totes les seves vessants
i lectures… Les habilitats de treball de l’equip i les tècniques de
comunicació interpersonal són components essencials del nostre
equip de gestadores.
Aquests elements posen de relleu les fortaleses de La Bonne:
• Creativitat en continguts
• Flexibilitat laboral
• Decisions col·lectives en la programació
Fem casa, fem llar a través de la pràctica relacional amb totes les
dones que transiten per La Bonne que són afins al nostres valors,
generant un espai de confort i de relació i creant una comunitat
molt diversa capaç de fer que les cultures es moguin cap a allà on
volem.
La Bonne és un lloc d’intersecció i aquesta és la nostra gran
singularitat, capaç de ser una obra de creació en sí mateixa.
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Organigrama de La Bonne
Àrees de La Bonne i organització interna

17

Què fem?

Activitats 2019
Les activitats del CCDFB La Bonne es planifiquen i s’organitzen segons les àrees.
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Àrea d’audiovisuals
LABORATORI FEMINISTA DE CREACIÓ DOCUMENTAL
El Laboratori Feminista de Creació Documental, vol ser un espai on més
enllà d’adquirir coneixements al voltant de la realització documental,
s’aprofundeixi en les cinètiques feministes com a font de debat i reflexió,
que es traslladin després en la realització, tant en la manera de plantejar
els continguts com en les seves estratègies narratives. Volem impulsar
aquest espai d’aprenentatge i que tingui una perspectiva crítica que
permeti generar un grup d’investigació per entrar amb profunditat en la
matèria, amb l’objectiu de realitzar creacions documentals innovadores i
atrevides, amb l’acompanyament de les millors professionals de l’entorn
audiovisual i del marc de pensament que ofereixen els feminismes avui.
El 18 novembre de 2019 va començar la 2a edició del Laboratori, que
va comptar amb 10 alumnes i un equip docent format per professionals
com Tania Adam, Mercedes Álvarez, Neus Ballús, Helena Bengoetxea,
Saudde Cevallos, Sally Fenaux, Vanesa Fernández, Ingrid Guardiola,
Violeta Kowacsis, Laia Manresa, Lola Mayo, Laura Mercader, Imma Merino,
Alejandra Molina, Marta Nieto, Ana Pfaff, Miriam Porté, Elisabet Prandi,
María Milagros Rivera, Beatriz Santiago, Isabel Segura, Aida Sánchez de
Serdio, Marta Selva, Anna Solà, Diana Toucedo, Eva Valiño, Belkis Vega i
Marta Vergonyós.
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TALLER DOCUMENTAL CREATIU PER A DONES:

EINES AUDIOVISUALS

El Lab suposa una revisió del Taller de Documental Creatiu
per a dones, que durant més de 10 anys hem dut a terme a
La Bonne a càrrec de la cineatas cubana Belkis Vega. Fins el
moment, s’han realitzat divuit documentals: Habitar espais,
I tu com ho veus?, Bikimel D.O: La construcción d’una
veu, Un mateix origen, Passatgeres, D-construyendo parte
de mí, En quart grau, Em dic llibertat, Dones que donen,
Receptes, Cinc batalles, Aquest conte no s’ha acabat, Para
tod@s, No s’accepten propines, 1a Pers, femení, pl. I moltes
altres dones, Aguantando el tipo i La hipocresía del deseo.

La Bonne ha dut a terme un conjunt de formacions
tècniques específiques destinades a donar a les
alumnes els coneixements necessaris per a desenvoluparse de manera autònoma en l’àmbit treballat. Tots ells
han permès a les alumnes impulsar els seus projectes
personals i professionals, adaptant-se a les innovacions
i els fluxos dels sectors de l’audiovisual i de l’espectable,
proporcionant un ensenyament de qualitat, adaptat a les
necessitats professionals, tècniques i artístiques de les
alumnes i fomentant el reciclatge de coneixements de
professionals en actiu.

Les creadores són acompanyades per
un itinerari que va des de la formació,
o la coproducció fins a la creació de
xarxes...

Durant el 2019 hem realitzat els cursos de guió cinematogràfic
amb perspectiva feminista, el de guió documental, el de
muntatge al cinema documental, els tallers de La llavor. Qui
sóc jo i què filmo, de fotografia i il·luminació low cost, de
filmar el so i de guerrilla audiovisual: Paper Tiger TV Live
Process.
		
		
Cada any ampliem l’oferta i en aquest últim any hem creat de
cara a l’estiu el programa de formació Píxels for the future,
format per tallers de fotografia, de realització audiovisual i
de transferències fotogràfiques, tot adreçat a noies joves.
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RÀDIO PAQUITA

Aquest 2019 s’han dut a terme reformes per actualitzar
l’equipament tècnic i l’espai de l’estudi de so amb l’objectiu

Ràdio Paquita és la utilització de la ràdio i de les noves

de reactivar l’activitat de Ràdio Paquita. Durant l’any, entitats

tecnologies més enllà de la pròpia comunicació, sinó també

amigues i còmplices de La Bonne han dut a terme diferents

com a mitjà d’expressió, intervenció i visibilització social,

podcast que es poden escoltar a través de les plataformes

explorant vies com la de l’art, la poesia, la literatura i

Ivoox i a la web de La Bonne. Es tracta de:

també com eina de recuperació de la memòria històrica
cultural de les artistes dones del districte que en el seu

Les amazones de la coworker Coralie Martin

moment, pel context social, no van ser reconegudes ni
visibilitzades.

Les amigues de la Paquita dedicat a les companyes de

A La Bonne, apostem doncs per un model de ràdio lliure,

viatge Sindillar

horitzontal, comunitària i participativa, en la qual convidem
a participar a totes les dones que formen part de la nostra

Les amigues de la Paquita dedicat a la performance Esther

comunitat, a les entitats culturals que transiten per l’edifici

Soler

de la Bonnemaison o que conviuen al barri de Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera, així com a totes aquelles que

Allò personal és poètic amb la historiadora i sòcia d’honor

tinguin ganes de presentar les seves propostes per a realitzar

de La Bonne Isabel Segura.

programes de caràcter continuat o en format monogràfic.
Aportant llum a la ciència des dels feminismes, de les

Estàs escoltant Ràdio Paquita.
Fes play!

companyes de l’associació Luciferases.
Programa dedicat al VisibLES. Festival de Cultures Lesbianes
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PREMI JOVES CREADORES

CONVOCATÒRIA 2019

La Bonne convoca el Premi Joves Creadores, destinat a les
joves creadores de la ciutat de Barcelona. Amb la col·laboració
de la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de
BCN, continuem incentivant la producció i la creació audiovisual
de les dones, una de les línies imprescindibles del nostre treball
com centre de cultura.El projecte premiat rep una dotació de
5000 euros per a realitzar la proposta presentada, així com una
residència tècnica a La Bonne per dur a terme la postproducció.
Les guanyadores també participen d’una mistress class amb una
directora o realitzadora audiovisual.

“Els nostres cossos” és la temàtica escollida per la convo-

Preestrena Plaer adult
El 18 de juliol va tenir lloc la preestrena als Cinemes Texas de
BCN del curtmetratge guanyador del Premi Joves creadores
2018, Plaer adult, d’Helena Muñoz i Laura Aixalà.
Plaer adult és un documental sobre la representació de la dona
després de la menopausa. A través d’una sèrie d’entrevistes,
un grup de dones ens mostren com han experienciat la
seva menopausa reflexionant sobre la bellesa i la vellesa, la
medicalització del cos de la dona, els imaginaris i estereotips en
la nostra societat i el plaer en aquest moment vital. Un manifest
que homenatja Agnés Varda i que assenyala i performa una
menopausa que fins ara ha estat invisibilitzada, medicalitzada,
estigmatitzada, caricaturitzada, demonitzada i exorcitada. Una
resposta contundent però festiva feta des del plaer que suposa
narrar-se i autorepresentar-se. Per ordre d’aparició: Victoria
Martins, Àngela Rosal, Carme Valls Llobet, Elisabet Prandi
Chevalier, Monsterrat Ribas Bisbe, Montse Vives Roig, Juana
Martínez Machado, Isabel Moreno Palomar, Mercè Espelleta,
Yolanda Olmos Ruiz, Angeleta Segura Tort, Veronica Grego
Bessa.

catòria de 2019. Participar en el Premi Joves Creadores suposa una oportunitat per representar a través del llenguatge audiovisual la relació amb el nostre cos. Alhora que ens
permet donar visibilitat als cossos no normatius i dissidents,
i reivindicar el cos com a temple i font de plaer.
A la convocatòria, oberta el 16 de setembre s’hi van inscriure 14 projectes i les encarregades de triar-ne un van ser les
membres del jurat Carme Puche, guionista i directora de
cinema de la Junta de Dones Visuals, Matilde Albarracin,
treballadora social de la Direcció de Feminismes i LGTB,
Salima Jirari, responsable de distribució del DocsBarcelona,
Montserrat Bou, productora, directora general de PROA –
Productors Audiovisuals Federats i membre del Consell de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, i l’actriu Nausicaa
Bonnín.
El projecte guanyador, (B)ELLAS de Laia Suru i Clara Rodríguez es va anunciar en un acte públic organitzat a La Cuina
de l’edifici Bonnemaison el 9 de desembre. L’acte, presentat per la peridodista Tania Adam, també va comptar amb
una taula rodona al voltant de la representació dels nostres
cossos a l’audiovisual, on hi van participar Cloe Masotta
(crítica, analista i docent de cinema i art contemporani), Júlia Barceló (actriu), Sally Fenaux (realitzadora audiovisual) i
Marta Vergonyós (directora de La Bonne).
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VIDEOFÒRUMS
Anualment es realitzen una sèrie de videofòrums al

voltant del territori català, per apropar les produccions
realitzades dins del marc del Taller Doc i el Laboratori
Feminista de Creació Documental.
També organitzem altres espais de debat i reflexió
al voltant de pel·licules fetes per dones com és
el cas del cicle “Mes enllà de les violències de tants
homes contra les dones” dut a terme durant el mes
de novembre amb motiu del Dia internacional contra
la violència masclista. Amb les projeccions dels
documentals Cachada de Marlén Viñayo, Comença
en tu de Marta Vergonyós i Tóda llas mulleres que
coñezo de Xiana do Teixeiro i la presència d’algunes
de les protagonistes, professionals especialitzades en
gènere i violències masclistes i vinculades al món del
documental.
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Àrea de residències
Residències audiovisuals
PROJECTES EN RESIDÈNCIA
Des de l’Àrea d’Audiovisuals, es posa l’accent en una cessió
d’espais per al desenvolupament d’un projecte concret.
Es faciliten l’espai i els recursos per tal de que el projecte
seleccionat pugui realitzar-se en un temps concret. Fòrmula
més dinàmica on orbiten diferents creadores i on es produeix
una renovació constant d’artistes.
Cuidar entre terres. Qui sosté la vida quan les dones
migren? Co-producció dels col·lectius CooperAcció i La
Directa.
Plaer adult de Laura Aixalà i Helena Muñoz
Setmana Tràgica de Càmeres i Acció

Residències Escèniques
Les Bonnescèniques son residències que fan possible
a les companyies crear en bones condicions i gaudir
d’un suport logístic, tècnic i promocional, a més d’un
espai d’exhibició. S’ofereix a les companyies l’espai i els
recursos tècnics necessaris per a l’assaig i producció del
seu projecte escènic. A més és un espai on poder acabar
tècnicament el procés de creació dels seus espectacles on
podran exhibir-lo durant 4 dies.
A les Bonnescèniques portem tres anys treballant amb
l’Antic Teatre – Espai de Creació, centre Cultural i Social
independent ubicat en ple centre de Barcelona i ampliant la
xarxa de relacions vinculada als espais de creació escènica
de la ciutat, com l’Espai Escènic Joan Brossa o Teatre Lliure.
Aquest any hem tingut en residència a l’actriu i dramaturga
Silvia Albert Sopale, assajant el seu especatcle, Blackface
y otras verguenzas, a la companyia Comando Señoras
amb l’espectacle Ritos de amor y guerra, i per últim, a
The Followers (Bonnescèniques 2019) i el seu espectacle
Welcome to the Siri’s Party.
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RECONSTRUIR LA FICCIÓ

WELCOME TO THE SIRI’S PARTY
The Followers han sigut les seleccionades per gaudir de la

Curs de creació escènica des d’una perspectiva de

gènere. “Es corresponen els nostres referents
amb la representació de la dona en la ficció?”.
A partir d’aquesta formació es va presentar el
treball de les alumnes Ritos de amor y guerra amb
la conseqüent creació de la companyía Comando
Señoras.

residència Bonnescènica 2019. Es tracta d’ una companyia
teatral de Barcelona formada per tres dones joves que
treballen mitjançant la creació col·lectiva utilitzant el
teatre documental i la tecnologia digital i interpel·lant a
l’espectador, convertint-lo en subjecte actiu de l’acció.
Welcome to Siri’s party és la seva primera peça, que es va
presenta al públic com a work in progress a la Rose Bruford
(Londres, 2018), al Festival Croquis de la Sala Beckett
(Barcelona, 2019) i a les Jornades de portes obertes de
La Bonne.

RITOS DE AMOR Y GUERRA
Comando Señoras

A través d’un viatge on transitem per realitat i ficció, 20
senyores en escena de diferents edats ens guien per un
procés de guerra, un ritual col·lectiu a temps real.

33

BLACKFACE Y OTRAS VERGÜENZAS
Silvia Albert Sopale
En aquest nou espectacle Silvia Albert Sopale ofereix la
seva mirada crítica sobre la “història oficial” de la comunitat
afrodescendent a Espanya. Partint de celebracions i fets que
resulten racistes, la creadora vol qüestionar i posar de relleu
com aquests impacten en l’imaginari cultural de la societat.
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Àrea projectes europeus
CONTESTED DESIRES
Projecte col·laboratiu que explora les nostres històries
colonials i l’impacte que han tingut en la nostra comprensió
del patrimoni i la identitat cultural europeus a través de
l’art visual contemporani. En un context de creixement del
populisme d’extrema dreta, la diversitat i l’expansió de les
nostres comunitats continuen complint amb el joc de poder
de la por, la discriminació i l’exclusió.
La Bonne participa a la proposta transnacional liderada per
D6 (Regne Unit) amb ECCOM (Itàlia), Xarkis Festival (Xipre),
LAC (Portugal) i Fresh Milk (Barbados), forjada amb l’ànim
d’explorar com i de quina manera la nostra herència colonial,

FORMACIÓ INTERARTS
Consultoria d’Internacionalització de La Bonne

La Bonne cerca enfortir la seva capacitat
professional i vol donar visibilitat internacional
a les activitats que realitza. Considerem que
la nostra visió estratègica i el nostre àmbit
d’activitat són úniques i exportables i per aquesta
raó durant el 2019 l’agència privada experta en
cultura i projecció exterior, Interarts, ens ha fet
una consultoria d’internacionalització, per tal
de trobar noves aliades en el context cultural i
feminista europeu.

tantes vegades disputada, ha influenciat en la comprensió
de les cultures contemporànies europees, a través de les
arts visuals.
Oferim una oportunitat única per a artistes d’Arts Visuals
que vulguin participar en el programa internacional.Les
artistes multidisciplinars catalanes Monica Rikić i Anna
Carreras Sales han sigut les seleccionades per a participar

al programa de residències artístiques, junt a d’altres artistes
internacionals, organitzat en el marc del Contested Desires.
Durant la tardor del 2019 s’obren dues convocatòries
internacionals, una adreçada a artistes visuals i una una altra
a directores i realitzadores audiovisuals.
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Àrea viver de projectes
Pensament

Performance
CARA A CARA
Laboratori de Performance que es realitza en col·laboració
amb Gresol Art, la Fundació Tàpies, Bòlit Centre d’Art
Contemporani, per a dur a terme trobades amb artistes
rellevants del camp de la Performance, com el cas d’Esther
Ferrer o Fina Miralles en les darreres ocasions.
Accions: dones artistes de performance de renom presenten
una obra a La Bonne. A la mateixa sessió convidarem tres
artistes emergents.
Programa Teòric: crítiques i acadèmiques de diversos
centres i organitzacions comparteixen la seva visió i
escriuen sobre les artistes convidades. Es complementen les
activitats amb xerrades públiques amb l’artista convidada.
Programa Educatiu: tallers dirigits per les mateixes artistes
participants.
Arxiu i publicacions: recull audiovisual de les activitats amb
la finalitat de documentar les accions i que formarà part de
l’arxiu multimèdia.
Durant el 2019, en el marc del Festival FEM, Festival
Internacional de Performance i Art d’Acció, s’han dut a
terme les següents performances, acompanyades sempre
d’una conversa enregistrada i disponible a l’arxiu de web
de La Bonne.
Performance + Cara a Cara: Storm pulse de Lesly Yendell.
Performance + Cara a Cara: Treball invisible d’Elvira Santamaría.
Performance + Cara a Cara: Preguntes feministes d’Esther Ferrer.

VIS a BIS
La Bonne proporciona espais de pensament feminista.
Amb aquesta premisa s’ha dissenyat el projecte VIS a BIS,
un cicle de converses entre dones expertes en un tema en
l’àmbit cultural i polític, en les que poden posar en comú les
seves experiències, coneixements i visions, per a generar
o provocar pensament i reflexió sobre diferents temes
d’actualitat al voltant del feminisme i la cultura.
Les trobades tenen una estètica i escenografia original,
adequada a cada una de les propostes temàtiques i al
format mateix del Vis a Bis. Tant per la rellevància de les
convidades com el contingut dels temes a tractar, l’objetiu
d’aquest programa és ser un referent dels circuits culturals
de la ciutat.
Aquest any s’han dut a terme els següents Vis a bis:
Les Revolucions. A la llum del pensament de Simone Weil.
Fina Birulés i Teresa Forcades es van encarregar de repensar
la noció de Revolució.
On és el transfeminisme? Míriam Solà, Teo Pardo i Miquel
Missé van ser els protagonistes del últim Vis a bis del 2019,
en el qual varem fer una retrospectiva del transfeminisme i
varem abordar els debats latents entre moviments feministes
i moviments trans.
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JORNADES VICTORIANES
Coincidint amb els 150 anys del naixement de
Víctor Català/Caterina Albert, arriben a La Bonne
les Jornades Victorianes, tres dies programats
amb un seguit d’esdeveniments que giren al
voltant de la seva literatura.
La Caterina Albert va ser la primera dona en
formar part de la Reial Acadèmia de les Bones
Lletres i va participar com jurat en els Jocs Florals
organitzats per l’Institut de Cultura i la Biblioteca
de La Dona. Ella i la Francesca Bonnemaison,
que compartien objectius, van tenir una fructífera
relació. Ambdues volien contagiar la cultura en
l’entorn en què es movien, generant espais de
coneixement amb les dones coetànies.

EL PLAER ÉS MÉS IMPORTANT QUE LA
REPÚBLICA
Presentació i lectura de textos de Carla Lonzi de
la veu de Maria Milagros Rivera Garretas, on es
va tractar el context en què Carla Lonzi i el grup
Rivolta Femminile van portar al món la revolució
clitòrica.

TROBADA AMB L’ARTISTA ARIELLA AÏSHA
Durant la tardor del 2019 co-organitzem una sessió
oberta amb les alumnes del Laboratori Feminista

de Creació Documental i la Fundació Tàpies per
visitar l’exposició Errata de l’artista Ariella Aïsha.
La visita va finalitzar amb una trobada a l’audiotori
de la Fundació Tàpies amb l’Ariella, la historiadora
Isabel Segura, la professora i investigadora Aida
Sánchez de Serdio, l’artista Marta Vergonyós
i l’artista Daniela Ortíz per parlar del treball
amb l’arxiu, des dels feminismes i les diverses
resistències anticolonials.
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Poètiques

Multimèdia

DES DE LES FILLES

WIKIDONES

Formació amb la filòloga i poeta Sònia Moll, per escriure des
de la vivència de ser filles en relació amb les mares (biològiques i simbòliques) a través de textos que exploren aquest
vincle des de diferents vessants (el conflicte, l’opressió, la
dependència, l’amor, la tendresa, la mort i el dol).

Durant el 2019 el projecte Wikidones s’ha enllaçat
amb el programa BornLab (Laboratori Ciutadà
de Memòries) del Born CCM per organitzar
l’Editadona “Memòria dels cossos i de les cases”.
En aquesta trobada es van pujar fotografies i
completar articles de l’enciclopèdia lliure sobre
la trajectòria del col·lectiu Sindillar, el primer
sindicat independent de dones treballadores
de la llar així com d’altres iniciatives feministes
de Casc Antic i pròximes al Centre de Cultura
de Dones Francesca Bonnemaison, que acollia
el taller. Es van completar les entrades de la
tancada migrant de 2001 incloent imatges dels
col·lectius de dones implicats i apuntant les seves
reivindicacions i d’altres relacionades amb els
reclams i lluites de les dones treballadores de la
llar com la dels Rebomboris del pa a Casc Antic
i les Jornades Catalanes de 1976 en el manifest
del qual s’inclouen diversos punts entorn el drets
d’aquest col·lectiu de treballadores.
En el procés s’han implicat també Dones Tech i
els nodes WikiLesbis Ciutat Vella

PRESENTACIÓ LOS ENIGMAS DE LA CASA DEL PLACER
El 26 d’abril de 2019 a La Cuina es va presentar el llibre
Los Enigmas de la Casa del Placer de Sor Juana Inés de la
Cruz.
Durant la trobada es van compartir les lectures dels poemes de Sor Juana i fragments de la pel·lícula Yo, la peor
del mundo de Maria Luisa Bemberg, per tractar qüestions
al voltant del plaer de les dones, les condicionades possibilitats d’existència o la colonització, reflexionant des dels
diversos feminismes.
Presenten i dialoguen Maria Milagros Rivera, editora del
llibre, catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona i
cofundadora de Duoda, Karina Fulladosa Leal, investigadora social i activista antiracista, Marta Selva, directora de la
Mostra Internacional de Films de Dones i Marta Vergonyós
Cabratosa, artista i directora de La Bonne. Recita l’actriu
Beatriz Santiago Ortiz.
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VisibLES
#visibLES
FESTIVAL DE CULTURES LESBIANES
Un any més, durant els dies 13, 14, 15 i 16 de juny,
el visibLES va tenir lloc gràcies a les més de 1000
lesbianes i admiradores que van venir ha participar i
conviure, en aquest espai de trobada, conspiració,
reflexió, diversió, subversió, excitació, relaxació,
protecció, seducció, emancipació, degustació i
sobretot rebel·lió cultural, amorosa i radical, que ens ha
posat en relació a monges, virreines, cabareteres, dj’s
de Londres, bandes de Barna, raperes de Cuba, artistes
sordes, filles de lesbianes, putes, tortas i travas, vj’s,
pianistes, poetes gallegues, preses bolleres, cineastes
keniates, treballadores de la llar, llibreteres, artesanes,
cambreres, sonidistes, intèrprets i infinitats subversives.
Coordinació i realització: La Bonne
En colaboració amb: InOutRadio, Festa Major Casc
Àntic, Mostra internacional de Films de Dones.
#visibLES és un festival on es visibiltza la producció
cultural lesbiana rica i heterogènia, que genera espais
de reflexió i possibilita condicions de producció i
exhibició de moltes disciplines artístiques.
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Altres activitats

JORNADA DE PORTES OBERTES

PARELLES LINGÜÍSTIQUES

El dijous 27 de juny, en el marc de la Festa Major
del Casc Antic, vam obrir les portes de La Bonne
per presentar moltes de les dones, projectes i
col·lectius que han passat per aquí durant el curs
18/19, el mateix curs en el que hem complert
15 anys.
Durant la jornada es va estrenar la peça audiovisual
de Rebomboris, així com dels projectes resultants
del Laboratori Feminista de Creació Documental
i d’Eines Audiovisuals. En tots els espais de La
Bonne es van poder visitar instal·lacions sonores
i visuals. També es va gravar un programa de
ràdio en directe al voltant del Festival #visibLES
i dels col·lectius que habiten La Bonne, amb les
InOutRadio, la radio lèsbica. El públic va poder

Un dels aspectes claus en la integració dins de la
societat d’acollida és l’ús de la seva llengua, per
això hem dissenyat el projecte De dona a dona,
de manera que creem parelles lingüístiques entre
les dones de les dues entitats, La Bonne i Sindillar,
generant l’intercanvi lingüístic entre dones catalanoparlants i dones que a poc a poc començaran
a ser-ho.
Posem en contacte una dona que parla el català
amb una altra que no ho fa habitualment amb els
feminismes i la cultura com a nexe d’unió.
Aquest 2019 s’han mantingut converses d’una
hora a la setmana durant un període de sis mesos
entre 10 parelles lingüístiques amb un total de 20
dones participants.

gaudir d’un tastet dels espectacle Ritos de amor
y de guerra del Comando Señoras, i Welcome to
the Siri’s party de The Followers, i la trobada va
finalitzar amb el concert del grup Dewinter.
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8 MARÇ
La nostra pràctica és la de visibilitzar el món que
volem des de la cultura i creació feminista. Per
això, un dia com el 8M, sortim a celebrar-nos.
La Bonne i Sindillar es sumen a la Vaga Feminista
organitzant una camió amb música el qual serveix
de punt de trobada per a molts col·lectius amb
els que col·laborem.
Un any més hem sortit amb la Vulva Blava al
carrer. Amb totes les companyes ens hem tornat
a ajuntar i hem ocupat els carrers de Barcelona,
per celebrar la llibertat de ser dones.

PRODUCCIONS AUDIOVISUALS
#SomAquí #Som8deMarç.

Per la campanya del 8 de març del 2019 hem col·laborat
amb la productora Allegrafilms i Marta Romero en la creació
de l’audiovisual i Ainara Fernández Beristain amb disseny
del cartell.
Amb l’eslogan #SomAquí #Som8deMarç, s’ha volgut fer un
reconeixement imprescindible als moviments feministes i
les seves importants aportacions a la societat i per als drets
de les dones.
Desenvolupament i realització: La Bonne, en col·laboració
de l’ICD (Institut Català de les Dones)

49

Àrea d’espais
SALES DE TROBADA I/O ASSAIG

La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison,
espai de trobada, d’intercanvi i de creació de les aportacions
culturals de les dones, disposa de sales habilitades per crear i
mostrar tot tipus d’activitats: representacions teatrals, concerts,
reunions, conferències, activitats de dansa o d’arts plàstiques,
etc.
Els espais són els que a continuació es relacionen per planta i
superfície:
Superfícíe 519,20 m2 de la planta segona
Superfícíe 316,18 m2 de la planta tercera
Superfícíe 23,73 m2 de les dependències subterrànies
amb funcions de magatzem.
Aquests espais mencionats, són gestionats directament des
del despatx de gestadores de La Bonne. A més dels espais
descrits, la Diputació de Barcelona cedeix a la Bonne (amb certs
condicionants) sense contraprestació econòmica, l’ús del pati
i de les sales de teatre “La Sala” i “La Cuina”, de l’edifici E. F.
Bonnemaison:

Per fer ús d’aquestes sales, La Bonne ha de seguir el procediment
vigent establert per a la petició de sales, dirigint-se a la Unitat
de Serveis Generals de l’edifici de la Diputació de Barcelona.
És obligatori omplir el formulari corresponent, donant compte
de les característiques de l’acte a celebrar, i on s’indiquen les
obligacions i els drets per a fer ús de la cessió esporàdica dels
espais

L’àrea d’espais requereix d’una mirada especial ja que es tracta
de l’àrea on s’intersecciona la vida del centre pràcticament en
la seva totalitat. És l’àrea que:
• Té cura de la producció dels projectes propis durant la
seva execució: calendarització, reserva espai, contractació i
seguiment de l’acompanyament tècnic si s’escau.
• Relació amb les residents i les entitats: un gran volum de
l’activitat del dia a dia és la reserva d’espais per a les entitats
sòciAmigues que executen els seus projectes a La Bonne.
•

Relació amb l’àrea de Patrimoni i Logística de l’edifici.

La gestió, calendarització i relació amb les entitats, es porta
a terme per les responsables dels espais del despatx de
gestadores. Els criters de selecció dels projectes que s’acullen
es col·lectivitzen setmanalment a les reunions de coordinació
de l’equip de La Bonne.

La Sala
La Cuina
El pati
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SALA VALLESPÍ (2ª planta)
143 m2
SALA GRAN (3ª planta)
142 m2
Amfiteatres a la planta baixa
La Cuina
Superfície: 174 m2
Capacitat: 135 persones i dos cadires de rodes
La Sala
Superfície: 490 m2
Capacitat: 268 persones i dos cadires de rodes
Dimensions escenari:
Amplada màxima: 12,55 mts
Fons desde boca: 17,10 mts

CowBonne
El projecte CowBonne vol impulsar l’emprenedoria i
projectes d’autoocupació, oferint un espai de formació,
orientació, emprenedoria i relació. Es vol generar i
acompanyar projectes que vinculin col·lectius de dones
en risc d’exclusió amb dones emprenedores del sector
de la cultura i les noves tecnologies.
S’ha creat un entorn favorable per a què
dones de tots els nivells socials puguin desenvolupar
el seu talent i emprenedoria ampliant els sectors
en què les dones amb risc d’exclusió social
emprenen
tradicionalment.
D’aquesta
manera,
s’acceleren els processos d’emprenedoria a través de
l’intercanvi
entre
dones
transformant
projectes incipients en negocis exitosos i vincular-los a
altres projectes i empreses. Aquest espai provoca posar
en contacte col·lectius diversos per a què desenvolupin
projectes conjunts.
Elia Farrero
Coralie Martin
Miquel Missè
Androna Cultura
Cicely Films
Almena Cooperativa Feminista
Ariadna Ralea
Alison Carney
Paula Arce
Iris Peralta
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Activitats en números
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Com ens financem?

Finançament

Mitjans i recursos
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Subvencions

Balanç de la situació
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Com ens comuniquem?

Objectius
•
•
•

•

Comunicació

La comunicació a La Bonne és una eina estratègica fonamental per tal de
visibilitzar tot allò que ofereix i que realitza l’entitat: si no comuniques, no
existeixes. En una societat globalitzada i connectada, és vital saber mostrar-se
i saber comunicar-se amb els públics. Per tal d’aconseguir uns bons resultats
a nivell comunicatiu, La Bonne compta amb una àrea de comunicació que
gestiona les diverses eines i plataformes amb les que treballem.

•
•

Donar una imatge pròpia a La Bonne que la
doti d’identitat i reconeixement.
Crear i mantenir un lligam amb totes les persones i organitzacions que formen part del
funcionament intern i extern de La Bonne
Difondre la raó de ser de La Bonne com a espai de trobada, intercanvi i creació de projectes culturals feministes a nous segments de
públics
Agrupar la informació de l’activitat diària de
La Bonne i la transformar-la en missatges clars
i directes
Estandaritzar tots els processos comunicatius
que es generen a l’interior de l’organització
Crear i gestionar i fer el seguiment de campanyes de comunicació per esdeveniments o
accions específiques
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Recursos utilitzats
Mailchimp: Butlletí mensual
Es decideix passar de butlletí bi-mensual (2018) a butlletí mensual
(2019)
S’opta per enviat newsletters específiques en el cas d’activitats
importants que ho requereixin: Eines Audiovisuals, VisibLES, campanya
La Bonne no es toca, convocatòria Bonnescèniques
Xarxes socials
Els perfils propis de La Bonne a Instagram, Facebook i Twitter segueixen
sent els canals principals de comunicació externa. En consonància
amb la línia comunicativa de l’any 2018, l’estratègia de xarxes socials
consisteix en la creació de contingut dinàmic, en diversos formats, per
informar de la programació del centre, l’obertura i actualitzacions de
les convocatòries de residències artístiques, el recorregut de peces
artístiques i audiovisuals amb les que es col·labora.
Pàgina web (www.labonne.org). Canvi i renovació del disseny de la
pàgina web de La Bonne.

Accions de l’àrea de comunicació 2019
Gestió i manteniment de XXSS. Publicacions diàries a Facebook amb
continguts actuals de les activitats del centre. En el cas de Twitter, entre
1 i 4 tuits al dia, entre propis i retuits de continguts vinculats o afins.
A Instagram publiquem de 2 a 4 publicacions setmanals. Aquestes
xifres es poden veure alterades ens setmanes o mesos de campanyes i
accions concretes.

La Bonne no es toca. Campanya informativa per garantir la continuïtat
del projecte a través de la renovació del conveni de cessió de l’espai
de La Bonne, per tal que segueixi siguent un lloc de pertinença i
referència cultural per les dones i els feminismes diversos de la ciutat
de Barcelona.
• Campanya de premsa i realització d’una roda de premsa (5 de març
de 2019)
• Realització del vídeo La Bonne no es toca
• Manifest “La Bonnemaison és de les dones”
• Publicacions a Twitter, Facebook i Instagram
• Col·laboració amb les activitats del 8 de març a Barcelona
Continuació de la campanya “15 anys de La Bonne”
Realització de les càpsules de vídeo #15anysimesde15raons on diverses
col·laboradores habituals del centre expliquen els motius pels quals La
Bonne s’ha convertit al llarg dels anys en un espai cultural de referència.
Publicacions a Twitter, Facebook i Instagram
Formateig de peces gràfiques per xarxes, creació de gifs i vídeos.
Comunicar a XXSS també implica adaptar els materials gràfics als formats
que ens demana la plataforma. L’àrea de comunicació s’encarrega de
pensar i fer els formats de cada xarxa, així com també de la creació de
gifs (en sintonia amb la campanya dels 15 anys de La Bonne) i vídeos.
Entrades i manteniment del Web
Implica redacció de notícies, anuncis d’activitats, programació de La
Bonne, cròniques d’esdeveniments. També cuidar la línia estètica de La
Bonne i adaptar-la al web.
Mailing butlletins
Enviament de newsletters amb algunes de les activitats de La Bonne
a la BBDD de sòciAmigues i sòcies Simpatitzants: Vis a Bis, Eines
Audiovisuals, LabFemDoc, VisibLES, comunicats i campanyes, etc.
Butlletí mensual amb propostes destacades i promocions.
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Dades
Clipping premsa campanya La Bonne no es toca: +10 mitjans (entre
els quals Diari Ara, TV3, El País, La Directa, etc)
65 publicacions totals al web www.labonne.org
Xarxes socials
Instagram: 2.582 seguidors (+88,4%)
Twitter: 5.556 seguidors (+25,79%)
Facebook: 10.216 seguidors (+24,45%)
Web
Alta Google Analytics octubre 2019.
Entre octubre i desembre:
6.401 noves usuàries
24.475 número de visites a la pàgina
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