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CONTINGUT 

Descripció  Aquesta exposició és el resultat de la concessió del premi a la millor iniciativa 
institucional del 2021 de la XII edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, 

convocats per la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la 

Diputació de Girona. 

 

L’any 2020 la Comissió d’Igualtat de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró va iniciar un 

projecte per reivindicar la jornada del 8 de març, Dia Internacional de les Dones batejat 

amb el títol «10 dones il·lustres, 10 il·lustradores». 

 

Les protagonistes van ser-ne deu il·lustradores professionals que van retratar, seguint el 

seu propi estil, deu dones referents per les aportacions que han fet en coneixements, 

reivindicacions o lluites socials i que, malgrat els intents de fer-les invisibles, han estat 

pioneres en els respectius camps. L’acció va tenir continuïtat l’any 2021 i aquest mateix 

any 2022, amb el retrat de quatre dones il·lustres més, aquest cop vinculades a la ciència 

i l’actualitat, que s’han afegit al projecte, acabant per configurar aquesta exposició de 14 

dones il·lustres retratades per 14 il·lustradores. 

 

Any producció 2022 

Característiques - 14 plafons dividits en dues parts: il·lustració i text. Aquest que consta de la 
biografia de la dona il·lustrada i d’un breu curriculum de la il·lustradora. 

- 1 plafó introductori amb informació i dades de la mostra. 

- Plafons muntats sobre suport de pegasus penjats a parets, directament o 
des de guies. 

Suport Pegasus perfilat 

Mesures 15 plafons UV Foam Pegasus 19 mm. de 70x120 cm 

Elements de senyalització 

Banderola No 

Elements de sala 

Plafons 15 



   

 

Cartel·les No 

Fulls sala No 

Mobiliari No 

Audiovisual No 

 

REQUERIMENTS TÈCNICS SALA D’EXPOSICIONS 

Ubicació Preferentment planta baixa 

Superfície  

Internet No cal 

Il·luminació Focal 

Connexió elèctrica No  

Seguretat Si 

Transport/muntatge Oficina de Difusió 


