Presentació projecte
COL·LECTIU FEMINISTA

F de FIGA

Carta de presentació́ del projecte
F de Figa és un col·lectiu feminista format a les Terres de l’Ebre durant el passat 2016. El nostre
objectiu és el d’apropar el missatge feminista al nostre territori, ja que creiem que hi ha una
mancança de coneixements sobre aquest moviment al nostre voltant. Creiem que ara més que
mai cal un grup que informi a la població sobre el moviment feminista i que posi els conceptes
a sobre de la taula, perquè encara ara hi ha molta gent que pensa que el feminisme és un
moviment contrari al masclisme.
Per tal d’apropar el concepte de feminisme al nostre municipi tenim una agenda d’actes
culturals i reivindicatius que creiem interessants. Entre les nostres futures accions destaquem
el projecte en el qual estem treballant ara mateix que consisteix en pintar un mural per
reivindicar les nombroses víctimes que causa de la violència de gènere. A part d’aquest
projecte estem treballant per organitzar diferents conferències, xarrades, espais de debat,
concerts, obres de teatre per aconseguir que la gent prengui consciència de la necessitat
d’aquest moviment.

Breu història de l'entitat
Tot va començar amb la nostra inquietud pel feminisme. Al principi ens reuníem al bar per
parlar sobre injustícies, temes d’actualitat, política, temes que ens indignaven pel simple fet de
què som dones i que en aquesta societat se’ns discrimina per ser-ho. Aquestes reunions van
evolucionar en forma de col·lectiu, perquè vam sentir la necessitat d’aportar el nostre gra
d’arena en la lluita feminista. Vam decidir que, per tal de què la gent sabés qui som,
necessitàvem un nom que fos ben potent i enèrgic: així és com vam decidir adoptar el nom d’F
DE FIGA.
Ens vam presentar com a grup feminista el dia 3 de setembre de 2016 al Café Clàssic i amb un
acte on vam convidar a l’Anna Gabriel i la Rosa Queral perquè ens parlessin de feminisme,
cadascuna des del seu àmbit.
El nostre segon acte va ser el 28 de novembre i va consistir en un taller sobre el llenguatge
com a eina d’identitat, amb Carme Abril, Assumpta Arasa i Roser Alemany, que vam realitzar al
Centre Social “Lo Maset”.
El món de la lectura i la música també són presents en el nostre col·lectiu, per això treballem
per apropar lectures feministes realitzant presentacions de llibres com “Curs de Feminisme per
microones” amb la seva autora, la guionista i periodista Natza Farré, realitzada el passat dia 4
de febrer de 2017 a Ebre Terra i també la presentació del llibre “La Memòria Viva”, un llibre
sobre la Montserrat Roig escrit per l’autora Aina Torres que vam presentar el 10 de febrer de
2017.
A part dels actes culturals que organitzem també participem en activitats que organitzen altres
col·lectius o associacions i que creiem que poden ajudar a difondre el missatge feminista. Per
exemple, participar al Parc Nadalenc amb un taller de lectura de contes no sexistes. També
hem assistit a diferents manifestacions i altres actes que creiem que formen part de l’agenda
feminista.
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Descripció́ del projecte
Des d’F de Figa no tenim un únic projecte com a tal sinó un objectiu marcat: el d’apropar el
feminisme a la població de Deltebre. Per tal de poder fer-ho, des del nostre col·lectiu
treballem en l’organització de diferents actes, xerrades i esdeveniments socials, culturals i
lúdics, per tal de generar consciència i fer pedagogia a la població.
Un dels actes més immediats que tenim en preparació és una cata de vins del celler Bàrbara
Forés amb Pilar San Martín Ferrer, on mitjançant una xerrada, tenim l’objectiu de donar
visibilitat al paper de la dona en el món del viticultura.
A part d’accions mencionades anteriorment, puntualment col·laborem amb sessions musicals
amb la intenció de donar a conèixer veus femenines del panorama musical.
També estem treballant en altres esdeveniments que creiem que poden resultar força
interessants i que aportaran una nova perspectiva del feminisme, des de vessants tant
diferents com poden ser la música, el teatre o l’humor. Així, alguns dels actes que tenim
pensats són:
 Presentació llibre Feminisme de butxaca, de l’escriptora Bel Olid
 La dona dintre del món de la música, amb Elke Sanjosé






Presentació del llibre Perspectives feministes sobre la independència
Conferència sobre la intersexualitat, amb Nuria Gregori
Obra de teatre, amb Averlasailas – Teatro de lo posible
Conferència il·lustrativa de la dona en el món de les arts escèniques, amb Raquel
Hernandez i Natatxa Palomo
Xarrada sobre l’empoderament de la dona, amb la Dèlia Amorós

A més d’aquests actes que acostumen a estar dirigits més a la població adulta, també realitzem
actes enfocats directament a altres franges d’edat, tal i com vam fer amb la nostra participació
al Parc Nadalenc, realitzant diversos tallers com la lectura de contes no sexistes.
Una franja especialment delicada i a la que ens interessa arribar és l’adolescència, ja que
creiem que és un dels grups més vulnerables i en el que és més important treballar-hi de forma
activa. Per fer-ho, estem elaborant un taller que presentarem als diferents instituts de la zona
amb el que, emprant el seu llenguatge i mitjançant continguts audiovisuals del seu dia a dia,
volem aconseguir fer pedagogia entre la població adolescent, fent evident el masclisme subtil
que els envolta. També estem col·laborant amb el “protocol contra les violències i les actius
masclistes durant les nits de festa.
Finalment, i seguint una mica el caràcter rebel que caracteritza F de Figa, també tenim en
procés un acte reivindicatiu per tal sacsejar la consciència de la gent de Deltebre mitjançant
unes pintades on es faci palès el número de víctimes per violència de gènere.
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Pressupost del projecte
Com ens financem?
F de figa encara està en creixement i com a col·lectiu hem decidit que encara no és el moment
d’esdevenir una entitat, amb el que això comporta a nivell estatutari i fiscal; és per això que
hem optat per l’autogestió. Som conscients de què per organitzar els diferents actes que tenim
en ment ens calen molts recursos i donat que no rebem cap subvenció ni cap ajuda econòmica
ens veiem obligades a fer front a tots els costos que suposen els actes. Per tal de poder fer-ho,
un de les mesures que hem emprat és la d’elaborar bosses pintades a mà, adhesius i
samarretes que la gent pot adquirir per col·laborar amb nosaltres, i ajudar-nos créixer.
Quins són els costos als que hem de fer front?
Actualment, a F de Figa disposem d’un local compartit amb una altra entitat, que ens permet
realitzar diferents actes, l’ús d’aquest espai suposa una sèrie de costos fixes que hem
d’afrontar anualment:
 IBI: 960 €
 Despeses manteniment: 500 €
 Llum: 305 €
 Internet: 250 €
A més, degut a què també realitzem esdeveniments fora d’aquest lloc, alguns cops hem
d’assumir diferents despeses addicionals. Els costos als que normalment hem de fer front quan
realitzem un esdeveniment són:
 el lloguer de l’espai: 200 €
 el lloguer de l’equip de so: 300 €
 el lloguer de les cadires: 150 €
 els honoraris dels ponents: de 150 a 1.000 €
 les dietes i allotjament d’aquests: 150 € per persona
Així, un acte ens pot suposar un cost d’entre 200 i 600 €. Tenim projectat fer un acte cada tres
mesos, depenent la disponibilitat, al llarg del 2018. Així, volem arribar a poder fer d’entre 6 a
10 actes al llarg d’aquest any, el que ens pot arribar a suposar un cost total d’entre 2.000 i
4.000 €.
Tot i això, cal tenir en compte que, fins ara, alguns dels actes realitzats s’han pogut fer en
espais que no han requerit el lloguer d’aquests ni del lloguer d’altres recursos externs. Es
tracta de buscar ajudes i recursos en llocs com el Cafè Bar Clàssic, per, exemple. D’aquesta
forma amb la col·laboració d’aquests aconseguim minimitzar els costos dels actes i estalviar
diners per a propers actes on s’hagi de disposar dels recursos econòmics.
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