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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 i o  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. 

 

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 



	

https://empar.lachunga.es	
empar@lachunga.es	
+34	644	522	546	

	
3	

	

 
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. 

-Pre- 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 lu i 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 

25 de març 2022 a el tatre de godelleta  

27 de maig Espai cultural “La granja” Santa cruz de Tenerife, Canarias  

Junio Can Figueroles, Mataró, Barcelona 

ESTRENO FESTIVAL MATARRANYA INTIM 2022 

 


