
 
	  

PERFORM ANCES  /  PROJECTES  DE  CREAC IÓ  /  ACC IONS  PEDAGÒG IQUES  /  PONÈNC IES  
/  PRESENTAC IONS  PÚBL IQUES  

	  
2014	  

ProdCouchsurfing	  amb	  Les	  Salo’s.	  Projecte	  seleccionat	  pel	  jurat	  de	  BCN	  Producció’14	  dins	  la	  categoria	  

de	  projecte	  deslocalitzat.	  (en	  curs)	  
Josefa	  Tolrà:	  Dibujo	  Fuerza	  Fluídica.	  Activitats	  pedagògiques	  entorn	  l’exposició.	  Can	  Palauet.	  Mataró,	  
Barcelona	  

	  

2013	  

	  El	  Dilema:	  Live	  action	  Role	  Playing	  Game.	  Taller-‐performance	  en	  el	  marc	  de	  la	  exposició	  Un	  Dilema.	  

Art	  Santa	  Mònica.	  Barcelona	  

	  Digues	  la	  Teva!	  Tallers	  d’expressió	  audiovisual	  d’ACVic.	  Artistes	  convidades.	  Escola	  d’Art	  i	  Superior	  de	  

Disseny	  de	  Vic.	  Vic,	  Barcelona	  	  

	  Sota	  l’Ombra	  de	  l’Omptimisme.	  Exposició	  col·∙lectiva	  amb	  el	  projecte	  We	  Need	  a	  Hero!.	  ACVic.	  Vic,	  

Barcelona	  

Espectres	  al	  Laberint	  Grotesc.	  Activitats	  pedagògiques	  entorn	  a	  l’exposició.	  Can	  Palauet.	  Mataró,	  

Barcelona	  
Col·∙laborar	  i	  apendre	  amb	  els	  altres.	  2es	  Jornades	  L’Aula	  al	  Pati.	  Taller	  d’accionisme	  artístic	  a	  l’IES	  Els	  

Alfacs	  de	  Sant	  Carles	  de	  la	  Ràpita	  i	  Taller-‐performance	  amb	  estudiants	  de	  la	  Fundació	  Pere	  Mata.	  Lo	  

Pati,	  Centre	  d’Art	  de	  Les	  Terres	  de	  l’Ebre.	  Tarragona	  

Do	  It	  With	  (a,	  ante,	  cabe,	  con,	  contra,	  de,	  desde,	  en,	  entre,	  hasta,	  hacia,	  para,	  por,	  según,	  sin,	  sobre,	  

tras)	  Others.	  Taller-‐performance	  en	  el	  marc	  de	  les	  2es	  Jornades	  L’Aula	  al	  Pati	  "Col·∙laborar	  i	  Aprendre	  

amb	  els	  altres".	  Lo	  Pati,	  Centre	  d'Art	  de	  Les	  Terres	  de	  l'Ebre.	  Amposta,	  Tarragona	  

CoS.O.S._Coreografíes	  Invisibles.	  Taller-‐performance	  amb	  la	  col·∙laboració	  d'Arsomnia	  Productions	  i	  

produït	  per	  la	  Casa	  Orlandai.	  Barcelona	  	  

Domini	  Públic	  DIWO.	  Tallers.	  Adaptació	  de	  l’espectacle	  Domini	  Públic	  de	  Roger	  Bernat	  a	  públic	  

adolescent.	  Barcelona	  

Ritual#07_Inspection	  Reflection.	  Happening	  dins	  de	  l’exposició	  re.act.feminism#2	  -‐	  a	  performing	  

archive.	  Akademie	  der	  Kunste.	  Berlín,	  Alemanya	  

Ritual#06_	  Invocació	  a	  l’Orgasme	  Total,	  Orgasme	  Sideral.	  Happening.	  MUTUO	  Centro	  de	  Arte.	  
Barcelona	  	  

L’infancia	  en	  l’Espai	  Públic.	  Conferència.	  Cosmocaixa.	  Barcelona	  
Desmuntant	  l’Aparador.	  Taller	  dins	  el	  programa	  Senyal	  Amplificat	  -‐	  /UNZIP	  Dispositiu	  de	  Suport	  i	  
Mediació	  de	  les	  Arts	  visuals.	  Torre	  Muntadas.	  	  

El	  Prat,	  Barcelona	  
Ritual#05_	  Lick,	  Lick,	  Lick.	  Happening	  en	  el	  marc	  de	  El	  MACBA	  es	  viu,	  la	  Nit	  del	  Museus.	  MACBA.	  



Barcelona	  

Performing	  the	  body.	  Taller.	  MUSAC.	  Lleó	  
Ritual#04_	  Happy	  V-‐Day.	  Happening.	  Sala	  Rosa	  Vallespí.	  La	  Bonne.	  Barcelona	  
	  	  

	  
2012	  

Zona	  Intrusa	  6.	  We	  need	  a	  Hero!.	  Projecte	  cultural	  i	  pedagògic	  amb	  exposició	  a	  l’espai	  públic.	  Mataró,	  

Barcelona	  	  
Ritual#02_	  Mirror	  reflection.	  Workshop-‐performance	  dins	  de	  l’exposició	  re.act.feminism#2	  -‐	  a	  
performing	  archive.	  Fundació	  Antoni	  Tàpies.	  Barcelona	  	  

Inauguració	  Fabra	  i	  Coats.	  Hosting-‐performance	  &	  Life	  information.	  	  Fabra	  i	  Coats	  Fàbrica	  per	  a	  la	  
creació.	  Barcelona	  
En	  un	  desordre	  Absolut.	  Art	  contemporani	  rus.	  Premi	  Kandinski	  2007-‐	  2012.	  Activitats	  pedagògiques	  

entorn	  l’exposició.	  Arts	  Santa	  Mònica.	  Barcelona	  
QUAM	  2012	  Mecanismes	  de	  Porositat.	  Art-‐Educació-‐territori.	  Presentació	  del	  projecte	  Zona	  Intrusa.	  
Vic,	  Barcelona	  

elclimaXmola.	  Performance.	  Elclimamola.	  Barcelona	  
Al	  Portal	  de	  Casa.	  Els	  constructors.	  Activitats	  pedagògiques	  entorn	  l’exposició.	  Can	  Palauet.	  Mataró,	  
Barcelona	  

Art	  Situacions.	  Activitats	  pedagògiques	  entorn	  l’exposició.	  Arts	  Santa	  Mònica.	  Barcelona	  
El	  museu	  com	  a	  pretext.	  Activitats	  pedagògiques	  entorn	  l’exposició.	  Can	  Palauet.	  Mataró,	  Barcelona	  
Sessió	  inagural	  del	  Màster	  en	  Comunicació	  i	  Crítica	  d’Art.	  Universitat	  de	  Girona	  convidades	  per	  Xavier	  

Antich.	  Girona	  
Transformacions	  I	  –	  II.	  Taller	  per	  escoles	  bressol	  i	  Educació	  Infantil.	  Experimentem	  amb	  l'Art.	  
Barcelona.	  	  

El	  Viatge	  de	  la	  Llum.	  Visita-‐taller	  familiar	  entorn	  l’exposició	  Mehr	  Light	  retrospectiva	  de	  Chema	  Alvar-‐
Gonzalez.	  Arts	  Santa	  Mònica.	  Barcelona	  
	  

2011	  
Zona	  Intrusa	  5.	  Performing	  the	  body.	  Projecte	  cultural	  i	  pedagògic	  amb	  exposició	  a	  	  l’espai	  públic.	  
Mataró,	  Barcelona	  	  

Teràpia	  preventiva	  contra	  la	  Histèria.	  Performance.	  NauEstruch,	  Espai	  per	  les	  Pràctiques	  
Performàtiques.	  Sabadell,	  Barcelona	  

Col·∙leccions	  Olfactives.	  Tallers	  familiars	  entorn	  a	  l’exposició	  Olor	  Color.	  Química,	  art	  i	  pedagogia.	  Arts	  
Santa	  Mònica.	  Barcelona	  
Lab	  id	  IN.	  Laboratori	  d’identitats.	  Projecte	  cultural	  i	  pedagògic.	  IES	  Barri	  Besós	  i	  Hangar.	  Barcelona	  	  

Cultural	  Worship	  Now!	  Chicks	  on	  Speed.	  Performance.	  Kunstraum	  Kreuzberg	  Bethanien.	  Setembre	  
2011.	  Berlín,	  Alemanya	  
BeardWomen-‐	  Your	  face	  can	  be	  subject	  of	  public	  discussion.	  Performance.	  Centre	  Cívic	  Casa	  Sagnier	  i	  

Casa	  Orlandai.	  Barcelona.	  MPA-‐B	  Festival,	  Berlín,	  Alemanya	  	  
Prototype	  Hits.	  Col·∙laboració	  amb	  Alex	  Murray-‐Leslie	  (Chicks	  on	  Speed)	  i	  Anat	  Ben	  David.	  Performance.	  
NauEstruch.	  Sabadell,	  Barcelona	  

Mascarada.	  Vídeo	  creació.	  Open	  screening	  of	  video	  documentation	  of	  performance	  art.	  KuLe	  Theater.	  
Berlín,	  Alemanya	  	  
UrbanBody.	  Body	  Territories.	  Taller.	  Teatre	  I-‐camp.	  neus	  theatre	  münchen.	  Munich,	  Alemanya	  

INNED2,	  II	  Simposi	  d’innovació	  educativa.	  Presentació	  del	  projecte	  Joves,	  identitat	  i	  creació	  (Lab	  id	  IN).	  
CosmoCaixa.	  Barcelona	  



	  

2010	  
Zona	  Intrusa	  4.	  Tranquils	  és	  una	  performance!.	  Projecte	  cultural	  i	  pedagògic.	  Exposició	  a	  l’Espai	  F.	  
Mataró,	  Barcelona	  

Taller	  de	  Juegos.	  Projecte	  cultural	  i	  pedagògic.	  Buenos	  Aires,	  Argentina	  
Proyectos	  de	  arte	  como	  construcción	  de	  redes	  socio-‐comunitarias.	  Conferència.	  Càtedra	  de	  Gestóon	  
de	  Artes.	  Universidad	  del	  Salvador.	  Buenos	  Aires,	  Argentina	  

Manierisme	  del	  Pentinat.	  Performance.	  Festival	  Dies	  de	  Nodes	  i	  a	  eBent’10,	  encontre	  internacional	  de	  
fets	  performàtics.	  Barcelona	  
The	  haidresser	  salon.	  Projecte	  artístic	  i	  exposició.	  La	  Casa	  Elizalde,	  Barcelona	  	  

Salonnières’	  family.	  Exposició	  i	  performance.	  DoorYard	  Collective	  Gallery.	  Portland.	  Estats	  Units.	  
Interferències	  ‘09.	  Una	  Terrassa	  Tropical	  (Salonnières’	  family).	  Projecte	  cultural	  i	  pedagògic.	  Escola	  
d’Art	  de	  Terrassa	  i	  Sala	  Muncunill.	  Terrassa,	  Barcelona	  

I	  Trobada	  de	  Professionals	  de	  l’educació	  en	  museus	  i	  Centres	  d’Art	  Contemporani.	  Performance-‐
ponència.	  MUSAC.	  Lleó	  
L’art	  per	  l’educació	  i	  l’educació	  per	  les	  arts.	  Tallers.	  Mataró,	  Barcelona	  

	  
2009	  

We	  Can	  Xalant.	  Laboratori	  d’arquitectures	  nòmades	  i	  autoconstrucció.	  Tallers.	  Can	  Xalant.	  Mataró,	  

Barcelona	  
Tacones	  para	  hombres	  (Framis	  for	  men).	  Performance	  en	  col·∙laboració	  amb	  Alicia	  Framis.	  Nivell-‐Zero,	  
Fundació	  Suñol.	  Barcelona	  

Dibuixant	  Instruccions.	  Performance	  i	  col·∙loqui.	  Convidades	  per	  l’assessora	  cultural	  Imma	  Casas.	  Cercle	  
Artístic	  de	  Sant	  Lluc.	  Barcelona	  
	  

2008	  
	  Saló	  de	  te,	  art	  i	  educació.	  Debat.	  Espai	  F.	  Mataró,	  Barcelona	  
Creant	  espais,	  construint	  un	  Saló.	  Projecte	  cultural	  i	  pedagògic.	  Espai	  F.	  Mataró,	  Barcelona	  

Un	  vaso	  como	  este.	  Performance	  i	  exposició	  a	  partir	  del	  taller	  i	  exposició	  ‘Objetos	  para	  olvidar.	  
Welcome	  to	  Guantanamo	  de	  l’artista	  Alicia	  Framis,	  Centre	  d’Art	  Santa	  Mònica.	  Barcelona	  	  
	  

	  


