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YO	VENGO	DE.		Ecofeminisme,	Camí	de	Pau	de	Plàudite	Teatre	
	
	

	
	
Yo vengo de és un espectacle de Teatre Comunitari-Teatre Social. 
 
Dones migrades del Sud Global, activistes forçades a abandonar els seus països per 
defensar els Drets Humans expliquen la seva realitat.   
 
Dones resilientes que porten la seva tràgica i violenta experiència en el Sud Global, 
invisibilitzades i explotades en Europa. 
 
Espectacle de creació col·lectiva per a la sensibilització al voltant de l’ecofeminisme i la 
migració amb col·loqui postfunció. 
 
Espectacle en castellà. Durada: 1h aprox. (20 min + col·loqui). 
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PLÀUDITE	TEATRE	
	
Plàudite Teatre-Espai d’Arts Escèniques, és un projecte escènic per la transformació social 
a través del teatre. Neix en 1998 a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona com a 
escola i companyia de teatre, i a través de l’experiència evoluciona cap el Teatre 
Comunitari i Social.  
 
Actualment desenvolupar projectes a diverses ciutats i amb diferents comunitats, 
principalment en entorns complexos.  El seu equip està format per professionals de les arts 
escèniques i l'àmbit social.  
	

FITXA	ARTÍSTICA	
Direcció escènica: Marianna Arbia i Laura B. Bigas  
Direcció Artística: Eugenia Delgado Mata 
Comunicació i Art Digital: Maribel Pozo Ruiz 
Producció: Laura B. Bigas  

 
Intèrprets: 
Bessy Lorena Ponce Salgado 
Elida Marbely Hernández Meniz 
Estebana del Carmen Ortiz Villadiego 
Maria Luisa Canales Ballardo 
Merlyn Rocío Pastor Añorga  
Patricia Ortega Calderón  
Sandra Carolina Niño 
 
Agraïments: 
Eddy Yasmin Laverde 
Margarita González Chamba 
Teatre Joventut 

 

FITXA	TÈCNICA	
L’espectacle  és adaptable a diferents espais i també es pot fer a l’exterior.  
 
El catxet de l’espectacle és 1.950€ (exemptes d’IVA segon l’article 20.tres de la llei 37/1992 de 
28 de desembre i resolució de l'Agència Tributària de data 02/05/2001).  
La segona funció al 50%  
Si el catxet no és assolible, hi ha capacitat d'adaptació. El recurs econòmic no és un 
obstacle per a la seva programació. 
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ECOFEMINISME	
El moviment ecofeminista del Sud Global és una lluita social de les dones activistes contra 
la violència institucional, colonial i feminicida, amb una concepció holística i respectuosa 
amb la Natura i els seus habitants. 
 
Cada any moren assassinades milers de dones activistes pels drets socials al Sud Global. 
Entramats corruptes volen fer callar les seves veus, silenciar els seus crits demanant 
justícia. Any rere any milers de dones són sotmeses al pagament de taxes abusives a màfies 
pel fet de ser dones amb negocis propis. 
 
Cada any milers de nens són segrestats, i dones sobreexplotades per empreses que 
destrossen l’ecosistema natural del Sud Global. 
 
Cada any milers de dones, ecofeministes i defensores dels drets humans, lluitadores pels 
pobles indígenes són assassinades per denunciar la corrupció, la extirpació de drets, la 
injustícia i els assassinats. 
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CONTACTE		
Eugenia Delgado Mata 
618 531 708 
direccio@plaudite.org 
 
Laura Blanch Bigas 
635 227236 
coordinacio@plaudite.org 
 
Maribel Pozo Ruiz 
657 460 936 
comunicacio@plaudite.org 
 
	
	
Més	informació:	https://plaudite.org/ecofeminisme	
	

PLÀUDITE	TEATRE	ESPAI	D’ARTS	ESCÈNIQUES	

      
	
	
Amb el suport de: 
ICIP Institut Català Internacional per la Pau, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,  
Institut de Cultura de Barcelona ICUB 
 
Amb la col·laboració de: 
MUET Mujeres Unidas Entre Tierras, Mujeres Pa’lante, Creu Roja L’Hospitalet, Assís 
Centre d’Acollida, Open Arms, Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID) de 
l’Hospitalet de Llobregat, Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de 
Catalunya, Teatre Joventut 
	
	

	


