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La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya, formada per equipaments museístics i 
monumentals d’arreu del país que comparteixen un interès museogràfic, científic o territorial per la història, 
té com a objectiu, entre d’altres, generar una narració coherent i global de la història de Catalunya i establir 
sinergies que permetin coordinar polítiques de difusió, conservació i dinamització cultural del patrimoni 
històric que entre totes i tots gestionem.  
 
En aquesta línia, l’any 2017 es va constituir el grup de treball “Museus i gènere” com a observatori de la 
perspectiva de gènere als museus d’història i monuments, amb la voluntat d’adequar els nostres relats a la 
realitat social del segle XXI. El grup vol fomentar noves mirades en els discursos, les metodologies i les 
implementacions museogràfiques dels equipaments amb una clara vocació educativa i contribuir, així, a la 
conscienciació de la ciutadania respecte a la necessitat de crear una societat més justa i igualitària.  
 
Amb aquesta premissa, l’any 2018 es va elaborar un manifest de compromís per reivindicar la cultura de la 
igualtat, revisar la transmissió inconscient d’una visió androcèntrica del món i introduir la perspectiva de 
gènere als museus i monuments. La nostra voluntat és avançar cap a uns museus i uns monuments 
més inclusius, on tota la diversitat de gènere si trobi representada. 
 
També s’ha impulsat l’organització d’uns seminaris participatius de formació amb l’objectiu d’aplicar la 
perspectiva de gènere als museus i monuments a través de totes les funcions que ens defineixen: 
exposició, educació, documentació, recerca, adquisició, conservació, comunicació...  
  
Aquests seminaris han de servir pe analitzar les funcions del museu i plantejar una reflexió sobre els 
criteris que orienten la museologia, les narratives expositives, l’estratègia comunicativa, l’acció educativa, 
la recerca i l’adquisició de col·leccions des la perspectiva de gènere.  
 
Objectius transversals 
 

 Copsar el biaix de gènere present en els continguts museològics i en els criteris museogràfics 
predominants. 

 Rellegir discursos històrics des de la perspectiva de gènere i (re)situar el paper de les dones 
en la història i en la societat. 

 Fomentar que en les manifestacions culturals de qualsevol mena no es reprodueixin 
estereotips ni prejudicis sexistes. 

 Promoure la creació i la divulgació d’obres que presentin innovacions formals favorables a la 
superació de l’androcentrisme i del sexisme. 

 Promoure que la perspectiva de gènere s’incloguin en els plans de treballs dels museus i en 
totes les seves àrees. 

 
HORITZÓ 

 

 Recollir i compartir bones pràctiques museístiques en l’àmbit de la perspectiva de gènere. 

 Reforçar el Grup de treball “Museus i Gènere” de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments 
de Catalunya. 

 Elaborar una Guia per a la inclusió de la perspectiva de gènere als museus, que inclogui una 

reflexió teòrica sobre que entenem pel concepte de gènere i les seves dimensions, com 
abordar l’aplicació d’aquesta nova mirada a través de les funcions del museu, un glossari i 
una bibliografia.   

 
DOCUMENTACIÓ 
 
Continguts 
 

 La funció dels museus com a creadors de coneixement i pensament crític. 

 Les relacions entre saber i poder: el coneixement situat. 
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 La invisibilitat de les dones i els seus rols, considerats papers poc rellevants i en conseqüència 
poc documentats. 

 La memòria històrica de les dones i identitats de gènere subalternes. 

 Les dones i identitats de gènere subalternes al catàleg documental dels museus. 
 
Resum de les ponències 
 
El cranc que es volia escapar de la seva galleda. De l’homosexualitat al gènere fluid, 
Sílvia Morell Capel 
 
La metàfora del cranc (de l’autor Terry Pratchett) s’utilitza per explicar com les normes socials ens 
pressionen i ens classifiquen. Si el cranc aconsegueix escapar-se de la seva galleda caurà en una altra 
galleda, és a dir, en una altra categoria sexual, i no se’n podrà deslliurar mai. 
Farem una visió històrica de com va néixer l’homosexualitat com a patologia sexual i de com ha anat 
evolucionant fins a la seva despatologització el 1973. I com el trastorn d’identitat de gènere o 
transsexualitat deixa de ser considerat un trastorn mental el 2012. 
Presentarem una revisió del naixement de les categories sexuals i la seva evolució en el temps, i de com 
aquest procés ha influït en la salut psicològica de les persones i com, des de fa un temps, les crítiques des 
del construccionisme i la teoria queer han proposat i han fet visibles totes les orientacions i identitats 
úniques de cada persona. 

 
Participació cultural i economia de cures, Clàudia Torremadé Martínez 
 
Quin és el subjecte a qui es dirigeix la producció cultural? Què fa possible que aquest subjecte pugui 
gaudir d’aquesta oferta? Des de les economies feministes es convida a la revisió de totes les esferes de la 
vida per tal de detectar què s’està posant al centre i reivindica el paper indispensable de les cures. És 
interessant plantejar de quines maneres podem incorporar aquestes reflexions en la participació cultural i 
preguntar-nos quin paper podem assumir per tal de contribuir al reconeixement social de la centralitat de 
les cures en la vida col·lectiva. 
 
Les dones en el Museo de Jaén, Francisca Hornos Mata 
 
Plantejament general de la realitat de les exposicions del Museo de Jaén, analitzant les fases històriques 
d’aquesta institució des que es va crear fins als nostres dies. Analitzarem, des de la perspectiva de la 
documentació de les col·leccions, el paper que s’ha atorgat a les dones com a categoria, com a persones 
de les comunitats que han poblat l’alt Guadalquivir, com a artistes plàstiques, com a professionals de la 
investigació i com a professionals de la conservació del patrimoni històric. En definitiva, compartirem un 
camí envers un museu més igualitari, un museu amb més valors per als nens i les nenes, un museu amb 
capacitat d’aplegar noves preguntes, noves respostes i nous desafiaments davant del món contemporani, 
tot plegat en les coordenades d’un antic museu provincial. 
 
Aproximació al Museo del Traje des de la perspectiva de gènere, Fátima García Andrés 
 
Amb l’objectiu de promoure una presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i cultural 
pública, i intentant tornar el protagonisme social i cultural de les dones a les col·leccions dels museus, es 
durà a terme una anàlisi de la documentació interna i de la documentació exhibida publicada del Museo 
del Traje. Aquesta primera aproximació al Museo del Traje des d’una perspectiva de gènere tenia com a 
finalitat establir un seguit de recomanacions per tal d’assolir un discurs expositiu igualitari en matèria 
museística, però 
sobretot havia de suposar l’inici del canvi: un punt de no retorn. 

 


EXPOSICIÓ 
 
Continguts 
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 El discurs visual: la representació de gènere en objectes, documents, imatges, infografies i suports 
audiovisuals i multimèdia, i també en espais i àmbits del museu. 

 Els relats històrics i museístics: la representació de gènere en el text, els rols implícits i les 
desigualats que se’n deriven. 

 Revisar des de la perspectiva de gènere les exposicions permanents i temporals dels museus: un 
itinerari alternatiu. 

 
Resum de les ponències 
 
Fer-se preguntes: perspectives feministes en la història de l’art, Lluïsa Faxedas Brujats 
 
Ja fa més de quaranta-cinc anys que una colla d’historiadores de l’art pertanyents sobretot a l’àmbit 
anglosaxó es van plantejar, des d’una mirada feminista, la necessitat de revisar el relat de la història de 
l’art com a disciplina científica per tal d’incloure-hi el llegat, l’experiència i la producció de les dones 
artistes, així com de qüestionar-se les formes de representació del cos femení. 
La importància d’aplicar una perspectiva feminista a la història de l’art és cabdal, d’una banda, perquè 
l’absència en l’educació i als museus d’obres produïdes per dones i la manca d’un discurs que ho expliqui 
comporta una invisibilització del paper de la dona i la impossibilitat d’oferir referents positius a les següents 
generacions; i, de l’altra, perquè la manca d’anàlisi crítica de la representació de les dones condueix a la 
repetició d’estereotips. En aquesta intervenció revisarem les aportacions principals de la història de l’art 
feminista i les preguntes clau que se’n deriven, així com algunes de les respostes que hi podem oferir. 
 
Exposiciones virtuales. El proyecto “Relecturas. Itinerarios museales en clave de género”, Liliane 
Inés Cuesta Davignon 
 
Una de las formas de repensar y releer la exposición permanente de los museos para introducir la 
perspectiva de género es la creación de recorridos o exposiciones virtuales usando las nuevas 
tecnologías. En 2017, la Universitat de València puso en marcha el proyecto “Relecturas. Itinerarios 
museales en clave de género”, que ofrece recorridos con perspectiva de género por las exposiciones 
permanentes de seis museos de Valencia y su área metropolitana: Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias González Martí, Museu de Prehistòria de València, Museu Valencià d’Etnologia, Museu 
d’Història de València, Museo del Palmito de Aldaia y Museu Comarcal de l’Horta Sud de Torrent. 
 
Projecte Pastwomen: dibuixant les dones del passat llunyà, Paloma González Marcén 
 
Al segle XIX, els pintors romàntics i orientalistes i les primeres representacions dels humans primitius van 
generar tota una sèrie d’imatges que van establir cànons de representació de dones i homes del passat 
llunyà associats a valors culturals i morals específics. Actualment, aquestes connotacions de les 
reconstruccions visuals arqueològiques continuen apareixent en els suports comunicatius en tot tipus de 
contextos (museus, educació, publicitat, etc.). A més de revisar aquests cànons de representació dels 
cossos humans en situacions històriques del passat llunyà, presentarem el projecte “Pastwomen”, que té 
com a objectiu crear noves imatges del passat arqueològic basades en una perspectiva crítica de les 
relacions de gènere. 
 
Gènesi d’una exposició: La ciutat de les dames. Dona i creació artística a Girona (segles X-XVIII), 
Anna Gironella Delgà 
 
L’objectiu de la meva intervenció serà exposar els plantejaments que van guiar la confecció de l’exposició 
“La ciutat de les dames. Dona i creació artística a Girona (segles X-XVIII)”, realitzada al Museu d’Història 
de Girona la primavera del 2008. La mostra volia donar espai i protagonisme exclusiu a les dones de 
Girona i al lligam que bastiren amb les arts des de l’època medieval fins a la moderna.  
Partíem de la constatació de conèixer pocs noms de dones gironines —o vinculades a la nostra ciutat— 
relacionades amb l’art al llarg de la nostra història i del convenciment que segur que van existir. Per a 
recuperar-les va caldre, i cal, llegir amb una altra mirada les fonts documentals i obres artístiques. 
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La recuperació d’una figura calidoscòpica: Aurora Bertrana, Neus Real Mercadal 
 
En el marc de l’Any Bertrana, muntar una exposició doble per posar de costat un personatge de la talla de 
Prudenci Bertrana i la figura molt més desconeguda de la seva filla, Aurora Bertrana, per donar-ne a 
conèixer la vida i, sobretot, la trajectòria literària, implicava reptes diversos. Aquest taller relata el procés 
que, des de la conceptualització inicial de l’exposició fins al seu muntatge material, va optar per donar un 
protagonisme equivalent a tots dos escriptors i destacar, molt especialment, la singularitat d’Aurora 

Bertrana. A partir d’una interpel・lació inicial als participants, s’hi explicaran el sentit tant dels cinc àmbits 

en què es va organitzar la secció dedicada a l’autora com de la 
seva formalització. 
 
Les Bàrbares, defensores i curadores de la Girona assetjada, Cristina Ribot Bayé 
 

Aquest taller té per objectiu posar en valor el paper d’un col・lectiu de dones que, en el si del conflicte de 

la Guerra del Francès a la ciutat de Girona, van desenvolupar una labor important en la defensa i curació 
dels malalts i ferits del bàndol espanyol i de la societat civil gironina durant el setge de 1809. Més 
conegudes com “Heroïnes de Santa Bàrbara” o la “Companyia de dones de Santa Bàrbara”, l’agrupació, 
partint d’una estructura militar, es dividia en quatre esquadres comandades per Angelina Bivern, Maria 
Custí, Llúcia Jonama de Fitzgerald i Raimunda de Nouvilas. 
 
D’ençà d’aquest conflicte bèl·lic que va enfrontar els bàndols espanyol i napoleònic, la historiografia ha 
parlat poc d’aquestes dones i, quan se n’ha parlat, s’ha fet des d’una òptica absolutament estereotipada i 
mitificada, tractant-les i lloant-les com a dones amb virtuts associades a la masculinitat, és a dir, “con 
mucha gallardía y espíritu varonil”. Tanmateix, s’ha menystingut la seva tasca de vetlladores i curadores, 
un rol que tradicionalment ha estat associat a la feminitat i que s’ha reservat a l’espai íntim de la llar.  

A fi de desactivar les desigualtats socials a l’entorn d’aquest episodi bèl・lic, es fa necessari rescatar de 

l’oblit la figura d'aquestes 141 “heroïnes” que, desinteressadament i en oposició a la guerra, van unir-se 
per liderar les tasques de curació de la Girona ferida i assetjada. 
 
 
COMUNICACIÓ 
 
Continguts 
 

 Rols i estereotips de gènere als mitjans de comunicació i al sector cultural. 

 La comunicació inclusiva i feminista als canals i materials de difusió dels museus. 

 Anàlisi dels discursos de gènere als museus i equipaments culturals. 
 
Resum de les ponències 
 
Amb ulls de segle XXI: la perspectiva de gènere als museus, M. Àngels Cabré Castells 
 
Aquest 2018, la Generalitat de Catalunya ha encarregat per primer cop un projecte d’intervenció en els 
espais públics per a la integració de la perspectiva de gènere. L’està duent a terme l'Observatori Cultural 
de Gènere, que fa temps que reclama a les administracions accions destinades a rectificar realitats 
culturals esbiaixades. El projecte consisteix a visitar una cinquantena de centres culturals —museus 
inclosos— per detectar fins a quin punt la mirada de gènere és present en la seva manera de treballar i en 
les seves programacions. La intenció final és transmetre als equips de gestió la necessitat de fer un canvi 
de paradigma en la cultura, peça essencial en la construcció d’una societat sotmesa a les demandes del 
segle XXI. 
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Museos, género y responsabilidad social: el gran reto de la comunicación inclusiva, Encarna Lago 
González 
 
Diecinueve años de proyectos y experiencias, errores y algún acierto, como el nacimiento del “Plan de 
géneros, museos, arte, educación y migración de RMP”; acciones que van, de lo micro a lo macro, 
modificando el camino de la utopía, a través de la acción y el trabajo en red, el diálogo, la educación, la 
planificación, la investigación, la implementación y la evaluación. En la Red Museística de Lugo 
trabajamos profesionales “insistencialistas” que insistimos e insistimos en promover un cambio y 
transformación social; somos mediadorxs palabrerxs* entre las voluntades comunitarias, voluntades 
profesionales y voluntades políticas en el cumplimiento de la ley de igualdad. 
¿Cómo pasar de la teoría a la realidad? A través de nuevos procesos, una comunicación global, revisionar 
y releer con nuevos ojos el museo. Una nueva museología nos llevará hacia un nuevo sistema de valores, 
nuevos discursos, nuevos proyectos museológicos, nuevas museografías y nuevas actividades, con el 
objetivo de conseguir un museo inclusivo, un museo social que promueva el desarrollo integral. 
 
Patrimonio y género en Asturias. Análisis de los equipamientos divulgatives sobre arqueología en 
el territorio en relación con sus discursos de género, Laura Bécares Rodríguez 
 
Analizar los equipamientos museísticos como transmisores del pasado en el que el género es una 
categoría existente y que influye a la persona visitante a la hora de crear un imaginario colectivo e 
identitario es una tarea pendiente hoy en día. En pleno siglo XXI, se trabaja por hacer de los museus 
herramientas al servicio de toda la sociedad, por lo que se debe hacer balance de los estereotipos, vacíos 
y silencios que todavía existen en ellos. A través de mi intervención se planteará una reflexión sobre el 
género en los discursos del patrimonio expuestos en los equipamientos de divulgación arqueològica 
asturianos. De esta forma, se analizará parte de mi tesis doctoral basada en el estudio de 27 casos 
concretos en el Principado de Asturias donde se observa la existencia de sesgos sexistas y la necesidad 
de incluir la perspectiva de género dentro del contenido narrativo. También se planteará la existencia de 
distintas propuestas que permiten la introducción del género, las mujeres y la variabilidad de edad en los 
discursos como agentes activos del pasado. 
 
Grans dones a l’ombra de grans homes, Eulàlia de Ahumada Batlle 
 
A través del perfil biogràfic d’Hermínia Grau i Aymà (1897-1982) i d’Eulàlia Duran i Grau (1934), mare i 
filla, darreres habitants de la casa Duran, coneixerem dues dones que van lluitar per fer-se un lloc en la 
història de la cultura del nostre país. I descobrirem com es va anar teixint el fil de la investigació, des de la 
conversa íntima fins a l’anàlisi de la documentació familiar privada, que ofereix un ampli ventall d’estudis 
sobre la casa Duran i els seus darrers propietaris. 
 
Bruixeria i museïtzació: propostes d’anàlisi i difusió amb perspectiva de gènere, Núria Morelló  
Prenent com a exemple el projecte “Se’n parlave i n’hi havie. Aproximació historicoetnogràfica a la cacera 
de bruixes” (Terres de Lleida i Pirineu Occidental), la sessió aborda el fenomen de la cacera de bruixes i la 
bruixeria sota una perspectiva de gènere. Mitjançant una sessió pràctica ens endinsarem en les 
possibilitats de l’anàlisi, la difusió i la museïtzació des d’una perspectiva no androcèntrica, que apliqui un 
enfocament basat en l’aparell analític de la teoria del gènere i que visibilitzi les dones acusades com a 
subjecte històric. Es plantejarà la qüestió de per què foren principalment les dones les víctimes de la 
persecució, i quines herències culturals i quines construccions socials ens deixa el fenomen en l’àmbit 
contemporani. 
L’objectiu del taller és aplicar una mirada crítica, debatre i fer propostes de millora en la difusió i la 
museïtzació del projecte des d’una perspectiva de gènere. La seva metodologia passa per revisar 
l’exposició del projecte i detectar-ne els elements que inclouen activament i transversalment la perspectiva 
de gènere en l’anàlisi, el tractament i la difusió dels continguts. 
També, veure’n el potencial, les limitacions i les problemàtiques. La sessió es divideix en 4 eixos: 1) 
cacera de bruixes, gènere i teories feministes, 2) explicació del projecte, 3) visita a l’exposició i anàlisi de 
continguts i 4) debat i propostes. 
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EDUCACIÓ  
 
Continguts 
 

 La diversitat d’orientacions sexuals, identitats de gènere i models de família en l’educació. 

 La coeducació en l’educació formal i informal. 

 L’acció educativa dels museus i els equipaments patrimonials des de la perspectiva de gènere. 

 La creació d’activitats i recursos educatius des de la perspectiva de gènere. 
 
Resum de les ponències 
 
Expectatives i estereotips en les interaccions i el traspàs de continguts des d’una perspectiva de 
gènere, Rosa M. Guitart Aced 
 
La proposta es realitza des de perspectives feministes i d’educació crítica, i té com a intenció evidenciar 
com expectatives i estereotips de gènere marquen i orienten les programacions d’activitats educatives, així 
com les interaccions que s’estableixen a l’hora de dur a la pràctica les activitats programades. Es proposen 
reflexions i principis que cal considerar tant en les programacions com en les interaccions que inclouen 
perspectiva de gènere i que aposten pel respecte dels drets de totes les persones, així com per suprimir 

qualsevol discriminació o desigualtat individual o col・lectiva. 

 
Ni princeses ni pirates, educar sense estereotips, Núria Solsona Pairó 
 
Sovint hi ha confusions entorn de l’educació no sexista. Es pensa que la coeducació ja és present a 
l’escola mixta actual. Educar sense estereotips sexistes implica potenciar la igualtat real d’oportunitats i 
l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de manera explícita dels 
sabers de les dones. Cal crear una cultura que s’enfronti al coneixement androcèntric, en la qual les 
tasques atribuïdes socialment als homes i les dones tinguin el mateix valor, alhora que s’avanci cap a la 
desaparició dels gèneres. En definitiva, es tracta d’educar nenes i nens en llibertat, amb les dificultats que 
suposa fer-ho en un món ple d’estereotips.  
 
La coeducación sentimental de los chicos y el aprendizaje de la equidad, Carlos Lomas García  
 
La masculinidad no es solo un hecho derivado del azar biológico sino también, y sobre todo, una 
construcción cultural, es decir, el efecto de un aprendizaje cultural. Por ello no existe una forma universal 
de ser hombre, sinó múltiples maneras de ser hombres en función de las diferencias de classe social, de 
orientación sexual, de ideología, de instrucción cultural, de raza y de etnia. Sin embargo, la hegemonía de 
una masculinidad aliada con los mandatos culturales de las sociedades patriarcales nos obliga a fomentar 
en las aulas formas equitativas y democráticas de masculinidad y a trabajar en las instituciones escolares 
a favor de la coeducación sentimental de los chicos. Porque las formas tradicionales de la masculinidad 
misógina, opresiva y violenta no solo perjudican a las mujeres sino también, aunque de otras maneras y 
en diferente grado, a los hombres. 
 
El món trans en educació i l’experiència Museari, Ricard Huerta Ramon 
 
La realitat LGBTI al món educatiu suposa assumir un canvi de paràmetres que van més enllà del fet legal i 
cultural que ja impregna la nostra societat. Proposem un nou concepte que hem anomenat “transeducat” 
per transformar la realitat educativa, no solament als espais educatius formals (escoles i centres 
educatius), sinó també als entorns informals (museus i centres culturals). Museari Museu de l’Imaginari és 
un museu online i una proposta innovadora per ajudar el professorat i l’alumnat i, en general, tots els 
públics interessats, a recórrer l’art LGBT i les noves tendències artístiques. 
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Històries de vida vora la mar: el paper de les dones a la comunitat pescadora de Cambrils, Aïda 
Sánchez i Cinta Mata 
 
Aproximació a l’exposició “Remendadores”, on s’explicarà, per una banda, la figura de la Montserrat Vidal i 
Barraquer i, per l’altra, el projecte que s’està realitzant, “Històries de vida vora la mar”: el paper de les 
dones a la comunitat pescadora de Cambrils i el valor cultural i patrimonial que té per a la població. Si el 
temps ho permet, s’explicarà la proposta didàctica que s’ha elaborat per a grups d’escoles i instituts. 
 
De l’educació patrimonial a la coeducació patrimonial: com podem introduir la perspectiva de 
gènere durant l’acció educativa?, Maria Cacheda 
 
Taller adreçat a educadores patrimonials en actiu. Ens relacionem de la mateixa manera amb nenes i nens 
durant la mediació? Afavorim espais mixtos equitatius? Els nostres prejudicis ens juguen una mala 
passada inconscientment? Com ens relacionem amb les nenes? I amb els nens? Ens hem aturat a pensar 
com es relacionen entre elles i ells? I amb el material educatiu? Vetllem pel seu ús de manera equitativa? 
Reflexionarem sobre com detectar rols i estereotips de gènere i com podem modificar jerarquies de gènere 
“malenteses” que s’estableixen durant l’acció educativa. Treballarem habilitats per poder o intentar 
modificar-los, i que la nostra mediació sigui més equitativa, justa i democràtica. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


