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No obstant això, gràcies a les noves
tecnologies i a la revolució feminista,
creiem que no ha existit una millor
època per a empoderar-te i tenir
una carrera artística reeixida i
rendible, que obri espai a més
artistes dones, que aporti a la
construcció de referents femenins en
la cultura i que ens ajudi a tenir una
millor societat.

Una artista és una persona que
decideix trencar barreres, crear,
revolucionar el món i perseguir els
seus somnis.

És per això que l'associació Dona
Cançó ha creat Brúixola, un programa
de formació, desenvolupat exclusi-
vament per a impulsar l'emprenedoria
artística. Una aposta innovadora i pio-
nera en l'aprenentatge i l'enfortiment
de projectes artístics feministes.

i dedicar-se a l'art com a forma
de vida és el somni de gairebé
totes les artistes, un objectiu que
a vegades pot semblar una
utopia, més encara si ets dona i
ja si ets mare, ni què dir!

En poques paraules:
UNA EMPRENEDORA

SER ARTISTA... 
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Disposem d'espais de participació
activa, on abordarem els principals
dubtes i dificultats de l'emprenedoria
artística, com per exemple: com cobrar
dignament pel treball, com calcular les
hores o l'experiència, com gestionar les
crisis personals o l'ego perquè no
impactin negativament, com millorar la
qualitat artística o mantenir-nos
creatives i, finalment, com comunicar el
nostre projecte; com donar-lo a
conèixer, com utilitzar les xarxes socials,
els diferents formats de continguts, etc.

Fomentar la creació artística feminista.

Enriquir la qualitat artística de les
propostes.

Millorar la gestió emocional en
l'emprenedoria artística feminista.

Establir la viabilitat i projecció
econòmica dels projectes.

Enfortir la comunicació i reconeixement
de la marca.

El programa Brúixola està compost
per formacions, en quatre àrees
específiques, que hem catalogat
com a “indispensables” per al
correcte desenvolupament i enforti-
ment de projectes artístics femi-
nistes. 

LA PROPOSTA

OBJECTIUS:



Una estratègia de treball basada en
l'experiència de les artistes que han fet
part de l'associació durant els últims 14
anys i en les necessitats detectades al
llarg de les seves trajectòries
professionals. Entenent que la carrera
artística ha de tenir la identitat i força
necessàries per a fer-se un espai en el
mercat artístic, i la flexibilitat suficient
per a acompanyar processos vitals,
especialment en la vida de les dones.

METODOLOGIA

Els quatre punts cardinals
del nostre programa:

ens ajuda a veure
on estem i

a on volem anar!

Dona CançóLa metodologia és 100% 



Quan tens una vocació i saps que això
és el que vols “ser”, canvia tota la
perspectiva de la teva carrera artística i
la posició des de la qual la vius,
assumeixes els reptes, cèlebres triomfs i
transites les dificultats.

La carrera d'una artista no és un
“sprint”, és una carrera de fons i hem de
preparar el nostre projecte artístic
perquè ens acompanyi al llarg de la
nostra vida, com quan decidim ser
mares o donar-nos un descans. Que la
sensibilitat que et caracteritza com a
artista, no es giri en contra teva. I que el
teu ego no et jugui una “mala passada”
a l'hora de treballar amb altres
persones o fins i tot al cobrar!

Aquests són algunes de les temàtiques
que abordarem en Brúixola per a
ajudar-te amb la gestió emocional del
teu projecte.

Qüestions com: el cobrament just, la
normativa vigent, el règim d'artistes, la
viabilitat del projecte artístic, les
diferents maneres d'aconseguir diners,
la factura d'un servei o el pla econòmic,
resulten urgents en la carrera d'una
artista. Qüestions que per a qualsevol
economista són bàsiques, però que en
la ment creativa i sensible d'una artista
moltes vegades passen a l'últim lloc o
fins i tot no tenen un lloc, implicant la
inviabilitat del projecte.

És per això que volem posar-t'ho fàcil,
parlar de números, però específica-
ment abordats des de la part artística,
perquè puguis reconèixer la viabilitat
del teu projecte o altres maneres de
rendibilitzar el que fas.

GESTIÓ EMOCIONAL

ECONOMIA I FINANCES

Tens clar que
et vols dedicar a això
tota la teva vida?



Una de les raons per les quals creiem
que no ha existit un millor moment per
a tenir una emprenedoria artística
feminista, sens dubte té a veure amb
totes les eines de comunicació que
tenim a la nostra disposició en
l'actualitat, amb les quals podem donar
a conèixer el nostre projecte fàcilment.
El problema el trobem en l'ús que els hi
donem, en el desconeixement d'un pla
de comunicació, d'una estratègia que
ens ajudi a aconseguir els nostres
objectius, d'unes nocions bàsiques de
disseny, fotografia, vídeo, etc.

Tots aquests “ítems” conformen la
carta de presentació d'un projecte
artístic, per això abordarem les xarxes
socials i tota la comunicació, des d'uns
mínims que t'ajudin a aconseguir major
visibilitat i impacte per al teu projecte.

A partir de diversos criteris artístics
com: la posada en escena, l'ecosistema
artístic (o la xarxa de suport), el
reconeixement de fortaleses i febleses i
l'establiment d'objectius concrets,
volem incidir en el teu projecte des de
la qualitat artística i la creativitat,
enfortint la teva proposta i donant-li
una mirada transversal des de les
diferents disciplines artístiques.

A més, comptarem amb la participació
de dones artistes referents en les
diferents modalitats, que posaran a la
disposició del teu projecte tota la seva
experiència i coneixement.

COMUNICACIÓ
I MÀRQUETING

ENFORTIMENT ARTÍSTIC

Algú reconeix
el teu projecte?

Quina visibilitat té?

Com mantenir
la qualitat
i la creativitat
a flotació?



Hem seleccionat acuradament professionals amb experiència en cadascuna de les
àrees “pilars” de la metodologia, comptant amb artistes referents, un equip de finances
i gestió empresarial, la nostra psicòloga Dona Cançó i l'equip de comunicació i disseny.

Com a associació comptem amb 14 anys d'experiència en la producció, promoció i
difusió de projectes artístics, obrint espais per tota Catalunya per a les artistes amb
propostes feministes. Gestant projectes i iniciatives que ens ajudin a portar el talent
femení a tots els racons del territori, reivindicar el paper de la dona en la societat i
entendre l'art com una eina de transformació social.

                        està dirigit a dones artistes
que volen enfortir els seus projectes
artístics, a través de l'acompanyament i
l'assessoria professional d'una entitat
amb 14 anys d'experiència en el sector i
d'alguns artistes referents en diverses
disciplines.

El programa Brúixola es desenvoluparà
en el Districte de Sant Andreu (espai
pendent de confirmació).

Les sessions presencials es realitzaran
els dies dimarts a les 18:00H, a partir del
28 de març fins al 13 de juny. Les
sessions de seguiment es realitzaran
de manera en línia o telefònica, entre
setembre i novembre de 2023.

DESENVOLUPAMENT:

EL NOSTRE EQUIP:



Programa d’impuls
a l’Art Feminista

Des del 28 de març al 18 d'abril 
Tots els dimarts 18:00H
(4 d'abril no hi ha sessió
perquè és setmana santa).

PRIMERA FASE
SESSIONS GRUPALS

Des del 25 d'abril al 13 de Juny. 

Un dimarts cada 15 dies.

Districte Sant Andreu Valorat en 2000€ 21 i 28 de Març
11 i 18 d'Abril

SEGONA FASE
COACH PERSONALITZAT  PER CADA ÀREA

Sorpresa!
Alguns dijous tindrem sessions extres
amb coach referents en cadascuna de
les àrees, al mateix horari. Poden ser en
línia o presencials.

Si encara tens dubtes o
necessites més informació,
contacta amb nosaltres a

través del correu electrònic:
bruixola@donacanco.com

o al telèfon: 644184379

Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona


