
 

MAPA - RECORREGUT DE L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Organitza:  Amb el  suport de: 

 

Vocalia de dones de Cerdanyola 

 

 

 

 

GRUP MIGRADAS 



 

 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 

“FRENTE AL ESPEJO” 

FEMINITAT I EMPRENEDIORIA AL BARRI DE CERDANYOLA 

 

Del 27 de març al 2 d’abril 

Visiteu l’exposició situada als diferents comerços participants  

La botiga de L’Amistat 

La Tiendita Vintage 

Peluquería Julissa 

Peluquería Àngela 

 

(Mapa a la darrera pàgina) 



 

 

Qui som  

 

Som un col·lectiu de dones immigrants, residents a la ciutat de 

Mataró, ens reunim sota el nom de Migradas per visibilizar-nos a 

través d'accions de contingut social relacionades amb el tema de la 

dona i la immigració, vinculades a la Vocalia de dones del barri 

Cerdanyola, Mataró. 

 

 

El projecte fotogràfic “Frente al espejo”  

 

Neix de la necessitat de donar una mirada des de la pròpia immigració 

sobre la immigració de les dones a la ciutat de Mataró.  

 

Veure'ns a nosaltres mateixes als espais en els quals ens empoderem i 

reconeixem com a dones immigrants.  

 

Hem pensat treballar en aquest primer projecte, amb el concepte del 

femení, i centrar-nos en la part ESTÈTICA.  

 

Ens preguntem 

 

Com entenem i vivim la nostra feminitat nosaltres les dones 

immigrants en aquest nou espai? 

� Per donar una resposta a aquesta pregunta anem a registrar a 

través de la fotografia, en primer lloc el món de les perruqueries 

i tendes de roba: dos dels espais en els quals les dones 



immigrants han creat un nínxol de negoci amb les seves 

característiques particulars segons el lloc de procedència. 

 

� Les experiències generades al voltant d'un fet aparentment 

intranscendent, són una lectura necessària per comprendre els 

processos d'integració, apoderament i diàleg que estableixen en 

les societats actuals, les dones immigrants. 

 

Objectius 

 

- Visualitzar la presència de dones emprenedores i immigrants que 

han muntat negocis relacionats amb l'estètica. 

- Desmuntar narratives victimistes sobre el subjecte migrant. 

- Promoure entre les dones el món de la emprendedoria.  

- Promoure el teixit comercial del barri de Cerdanyola, especialment 

femení. 

 

El treball fotogràfic ha estat fet per la fotògrafa mataronina 

OLGA BOIX  

 

 

 

 

INAUGURACIÓ I VISITA GUIADA  

DILLUNS DIA 27 de MARÇ a les 19.30h a: 

Perruqueria Julissa Av. Ramon Berenguer nº 97-B 


