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2ºPremi Concejalía de Igualtat 

del Ajuntament de Valencia, la 

modalitat d'actuacions, bones 

pràctiques i projectes d'igualtat en 

la lluita contra la violència de 

gènere 

Sinopsi de l'obra: 
 

A Empar no li calen paraules per a contar-nos la seua història, en té 

prou amb el gest, la música i l'humor. Ella és alhora les nostre iaies i les 

nostres mares, és el mirall que reflecteix tantes històries de dones. 

Cuidar i estimar els seus sense temps per a pensar en ella mateixa, com 

un donyet que fa un treball invisible, però imprescindible. 

Tema: 

El tema principal de l’espectacle és el maltractament silenciós i treball  

invisible que les dones han rebut mentre es deixaven la  vida cuidant dels 

altres.   

Nom de dona popular a València i acció d’emparar, que és protegir, 

ajudar.  

L'espectacle vol fer reflexionar, sobre els milers de dones que cuiden i 

estimem la seua família, al mateix temps que vol reivindicar i denunciar 

un maltractament silenciós. 

Què farà Empar? 
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Forma de la posada en escena:  

La proposta està concebuda per a carrer y sala, escenaris frontals o 

centrals on l'espai del públic està elevat i fa que la seua visió siga sempre 

de domini sobre l'espai escènic, amb un punt de vista múltiple.  

La comunicació amb el públic serà directa i inclosa, caldrà la seua 

intervenció amb la tècnica del pallasso amb el silenci com a llenguatge 

universal de comunicació. 

 

 

 

Destinataris: 

Públic familiar on les mares, pares, iaos, iaias podrán gaudir de la vida 

d´Empar i viure les seues etapes de la vida i fer entendre la vida  als 

seus Xiquets y Xiquetes  desde la visio de joc del mim i el clown. 
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Enllaços a fotos ,videos i web: 

 
Pàgina Web:   https://empar.lachunga.es 

 
Video 1 min:   https://youtu.be/Lc1eG-kd6pk 

 
Video 30segundos:         https://youtu.be/GcyorkP2u5M 
 

Entrega premi:                   https://youtu.be/-rz-V91O_D8 
 

Video complet:  https://www.youtube.com/watch?v=bxt6RbdfLDQ&t=254s 
 
Fotos:    https://empar.lachunga.es/es/videos/#fotos 

 
 

Dates Creaciò i Curriculum d´Empar: 
 

Juny 2021  

-Aprovada les ajudes IVC (Institut Valencia de Cultura) com projecte emergent 

Octubre 2021  

-Pre-estreno en Picanya , Escola de Art Mintaka. 

-Estreno per IVC  en « Circ Poblats », en la poblacio de Sellent , Valencia, organitzat 

la (APCCV) asociacio de profesionals de circ de la ComunitatValenciana 

Novembre  2021 

- Entrega 2ºPremi de la Concejalía de Igualtat del Ajuntamient de Valencia, En la 

modalitat de actuacions, bones práctiques y projectes de igualtat en la l lui ta  contra 

la violencia de gènere y masclista,.Al IVAM 

-Realizacio del Espectacle Empar a la  población  Les Alqueries del N.P en Castelló. 

Dia de la dona 
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Ficha artística 
 

 
Nom : “Empar”   

 

Actriu-creadora: Ana Sánchez Carrión 
 

Direcciò escènica: Pepa Gòmez  
 
Ajudant de Direcció i  

creació màscara: Carmen Parra 
 

Escenografia: Víctor Fajardo  
 
Realizació escenografia: Lucas Selezio 

de Souza 
 

Vestuari: Patricia Aranda  
 
Llums i Tècnic de so: Paco Martinez 

Lòpez 
 

Web: Marc Moulin-rousell 
 
Cartell:  Aina Espinosa  

 
Video: Estela Luna  

 
Fotografia: Fernando Ibañez 
 

Poesía: Carmelina Sánchez-Cutillas 
 

 

Fitxa tècnica 
 

 
Espectacle:   “Empar” 

 
Durada:            55 minuts.  .  
Muntatge             2 h   

Desmuntatge           60min       

                                                                                                                                                                                               
Disciplina:  Circ i teatre gestual  

Públic :   Familiar i Adult 

 
Espai escènic: 6*4*4m 

                      
 
Equip de so:     Altaveu 15" Das           Audio  

Altea 715A Bi-Amplificado 750W  

Soporte altavoz Guil  
Mesa de mezclas ó 
Reproductor Mp3 

Il·luminació 

Carrer  segons l’horari d’actuació 

Connexió 250W baix de el 
taulat del fanal  y per a la 
farola  y maquina     de fum 

Sala: Plano de llunys 
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