


Inauguració  17 de  novembre 2021 a  les 18.30h   al  hall de 
La Bonne, acompanyada d’una lectura de poemes a càrrec de 
Rosa Pou.

un viatge il·lustrat amb obres de diferents arstes a través de 
la història i les tradicions al voltant del part i la maternitat.

La proposta exposiva, comissariada per Marta Vergonyós, 
MarMar Serinyà i Rosa Pou, dona visibilitat a les arstes que han 
treballat, des d'una mirada poèca, sobre el naixement: s’hi 
exposaran obres de l’Ana Álvarez Errecalde, la Natalie Lennard i 
la Laia Manresa, entre d'altres.
 
EEntre els mesos de novembre 2021 i febrer 2022, un ampli 
programa d'acvitats, que es detalla a connuació, completarà 
l’exposició. Totes les acvitats són obertas i gratuïtes, però cal 
inscripció prèvia.

Aquesta proposta d’exposició i acvitats s’emmarca en el projecte 
Birth Cultures

Amb el suport de:

Formulari d'inscripció
Nens i nenes benvinguts! Hi haurà servei de ludoteca gratuït

https://g.page/EspaiFrancescaBonnemaison?share
https://g.page/EspaiFrancescaBonnemaison?share
https://birthcultures.eu/en
https://www.interarts.net/birth-cultures-bcn-formulari/?lang=ca


Novembre 2021 - Febrer 2022

Cafès del part
Trobades per comparr experiències al voltant de l’embaràs, el part i el post part. 
Places limitades.

Com vivim el part? Existeixen diferents formes de significar, interpretar, 
praccar i experimentar el part entre les dones gestants, llevadores i metges 
obstetres. Explica’ns les teves!  - iniciava de BirthCafes Campaign

Cafè del part  - amb Maider Maraña 
Presidenta del European Network of Childbirth Associaons (ENCA), 
membre de la junta de El Parto es Nuestro i vocal del Patronat d’Interarts
Dimecres 17 de novembre 2021 de 16h a 18h. 

Cafè del part  - amb Montserrat Catalán
Ginecòloga i cofundadora de la Casa de naixements Migjorn
DimecDimecres 1 de desembre 2021 de 17h a 19h.

L’Art del part 
Taller de co-creació arsca. 

Places limitades.

A través de la creació arsca explorarem i comparrem les vivències de 
l'embaràs i el part mentre creem una peça amb el relat  - amb Ana Álvarez-Errecalde

Dimecres 12, 19 i 26 de gener de 2022 de 18h a 20h.

Anem per parts
Cicle de conferències.

Taula rodona amb professionals del sector de la salut i d’acompanyament 
maternal - amb Monserrat Catalán, Marta Jiménez, Jordi Bonastre i 
Crisna Silvente 
Dimecres 18 de gener 2022 de 18h a 20h.

Taula rodona amb mentores i acvistes - amb Andrea Ros, Jesusa Ricoy i 
Serena Brigidi 
Dimarts 8 de febrer de 2022 de 18h a 20h.

https://erzaehlcafe.net/the-birthcafe-campaign/?lang=de


Cinefòrum

"Loba" de Catherine Béchard 
En ocasió del Dia internacional de l’eliminació de la violència envers les dones 

Dimecres 24 de novembre 2021 a les 18h30 

"Birth" de Naomi  Kawase
La Bonne en col·laboració amb 

la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
DimecDimecres 1 de desembre 2021 a les 19h30 

“Kirsa Nicholina” de Gunvor Nelson i “Misconcepon” de Marjorie Keller
La Bonne en col·laboració amb 

la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona
Dimarts 14 de desembre 2021 a les 19h 

"Tiempos de deseo" de Raquel Marques
Amb la col·laboració del Fesval Visibles i 

la Mola Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona 
(Data a confirmar) 
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