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El 25 de novembre es celebra el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Per a no
oblidar a totes les dones que avui encara pateixen aquest tipus de violència el SIED inaugura
una exposició “La Mirada invisible” que representa la mirada des de la vessant de les dones
que han patit aquest tipus de violència.

Rere l’etiqueta de “Dona maltractada” existeixen persones reals, dones que viuen embolicades
en un enorme embull de sensacions i percepcions que no aconsegueixen posar en ordre. En
molts casos arriben a perdre el sentit de la realitat objectiva i no encerten a trobar on va estar el
límit que van sobrepassar, on van començar a cedir en excés, a oblidar-se de sí mateixes, a
perdre’s en l’oblit.

Des del SIED s’ha volgut acompanyar a aquestes dones en el seu procés curatiu a través de
l’arteràpia com a resposta a la necessitat de solidaritzar-nos amb totes les dones que han patit
o pateixen violència masclista, de donar-los-hi suport en la seva recuperació, de lluitar en pro
de la justícia social, de somiar amb la desaparició d’aquesta lacra social, d’aquest fenomen que
directa o indirectament afecta a totes les persones, la violència contra les dones.

PROGRAMA

19:00 h. Inauguració de l’exposició a càrrec de:
- Eulàlia Grau (Directora del Departament d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de la
UB)
- Elena Fuses (Coordinadora de la Delegació Territorial de l’ICD)
- Rosa Vaquera (Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona)

19.30 h. Actuació teatral “Contes en femení” a càrrec de:
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- Inmaculada Sanjuan
- Víctor Saló

Més informació:

Data: 25 de novembre de 2010
Lloc: Seu Vella de Lleida
Organitza: Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED)
973 00 35 48
sied@sied.udl.cat

Tríptic de l'exposició

Poster de l'activitat
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