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Dones en Xarxa 

http://www.donesenxarxa.cat

 

Amb l’objectiu de fer “xarxa” Dones en Xarxa, que va néixer l’any 2004 d’un grupo de 

dones feministes i progressistaes, va crear el seu propi espai a Internet per mostrar la 

veu de les dones a l’opinió pública catalana i oferir un punt de trobada, un espai de 

reflexió compartida i un altaveu de les seves iniciatives. Inicialment, la pàgina web es 

va allotjar dins del portal Mujeres en Red i ara compta amb el seu propi espai, és 

present a les principals xarxes socials i té el seu canal a YouTube. 

Presidida per l’escriptora Gemma Lienas, Dones en Xarxa treballa activament per 

fomentar l'ús de les tecnologies per part de les dones i, en aquesta línia, impulsa 

“Femitic: Vídeo Festival per Dones”, primer concurs de vídeos realitzats 

exclusivament per dones, sobre gènere femení, noves tecnologies i Internet. La 

iniciativa pretén que la Xarxa compti amb més dones actives, creadores de 

continguts, per superar així la fractura digital de gènere. 

La presentació del festival tindrà lloc el dilluns, 22 de juny, i pròximament es crearà 

un web especial on es recolliran tots els vídeos. El jurat (en què he estat convidat a 

participar) decidirà entre els 10 vídeos més votats als dos guanyadors, que es 

coneixeran en el transcurs de l'acte final que se celebrarà el mes de novembre de 

2009. 

 

ZV (Zona Vídeo). 17a edició de la Mostra Internacional de Films de Dones de 

Barcelona (de l’11 al 21 de juny de 2009). Una mostra que es realitza des de l’any 93 

i que té com a objectiu promoure el cinema dirigit per mujeres, donant visibilitat a la 

cultura audiovisual femenina, projectant filmografies de realitzadores de tot el món i 

evidenciant així la importància de la contribució de les dones en el desenvolupament 

de la creació audiovisual 
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