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PROJECTE:  

EXPOSICIÓ DONES DEFENSORES DE DRETS HUMANS.  

Exposició promoguda per l’Ajuntament de Manresa i la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors 

Sirera, amb el suport d’entitats del Consell Municipal de Solidaritat. 

L’exposició vol esdevenir un reconeixement per a totes aquelles dones, reconegudes i 

anònimes, que treballen permanentment en la consecució i consolidació de drets, reconeixent 

a més les violències específiques que pateixen per la seva tasca. Així  l’exposició mostra la lluita 

de les dones per la defensa de la terra i el medi ambient, pels drets a la participació social, pel 

dret a decidir lliurement, entre d’ altres.  També vol ser un record per a totes aquelles dones 

que, com la manresana Flors Sirera, van ser assassinades mentre treballaven per construir 

societats més justes. 

El disseny ha anat a càrrec de la dissenyadora Elena Sixto. 

 

FORMAT I DISSENY: 

L’exposició compta de de 12 lones individuals i una lona de presentació doble. 

 Lona 1 

- Presentació de la proposta amb el mapa del món on s’hi situarà el país on cada dona ha 

realitzat el seu treball en la defensa dels drets humans. 

 Lones 2 a 12 

- 10 lones amb informació de 8 dones defensores. Amb fotografies, informació bàsica, situació 

al país en concret, vinculació amb un ODS i entitat que ha fet la proposta. 

 Lona 13 

 Informació del projecte i la campanya, així com de les entitats involucrades en la proposta. 

 

FORMAT: 

Lona 1 – 2mx1,90m 

Lona 2 a 13 – 1mx1,90m 

Amb anelles. Necessitat d’una superfície per penjar-les. 



EXPOSICIÓ DONES DEFENSORES DE DRETS HUMANS 
 

 
 
 

LES PROPOSTES: 

- Nom: Nasrin Sotoudeh | País d'acció en defensa dels drets humans: Iran 

- Nom: Irene Ramírez | País d'acció en defensa dels drets humans: Colòmbia 

- Nom: Zaina Erhaim | País d'acció en defensa dels drets humans: Síria 

- Nom: Anna Ferrer | País d'acció en defensa dels drets humans: Índia. 

- Nom: Loujain Al-Hathloul | País d'acció en defensa dels drets humans: Aràbia Saudita 

- Nom: Victoire Ingabire Umuhoza | País d'acció en defensa dels drets humans: Ruanda 

- Nom: Emperatriz Bolaños | País d'acció en defensa dels drets humans: Perú 

- Nom: Concepción Arenal | País d'acció en defensa dels drets humans: Espanya 

- Nom: Tarana Burke | País d'acció en defensa dels drets humans: Estats Units 

- Nom: Marsha P. Johnson | País d'acció en defensa dels drets humans: Estats Units 

 

REQUISITS DE PETICIÓ: 

Recollida, muntatge i retorn per part de l’entitat sol·licitant. 

Gratuït. 

 

FOTOGRAFIES: 
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DADES DE CONTACTE: 

Casa Flors Sirera  

Carrer de les Saleses, 10, 08241 Manresa, Barcelona 

938 72 44 96 

casaflorsirera@altecom.cat 

Responsable: Bernat Marrè Costa 
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