
                                              

 
        

 

 
Programa de la jornada «Experiències en l’aplicació de la 
perspectiva de gènere o feminista a museus i patrimoni» 

 
 
                

9:00-9:30 • Arribada i entrega de documentació  
 

9:30-9:40 
 

• Cinc anys de treball i amistat: Presentació del Grup de treball de «Museus i 
Gènere», Ricard Huerta (Universitat de València) 

 

9:40-10:10 • Presentació de la «Herramienta MAV para la Igualdad» i primers resultats, 
Beatriz Mérida (Mujeres en Artes Visuales - MAV) 

10:10-10:40         Adquisicions 
 
• Política d’adquisicions amb perspectiva de gènere, Liliane Cuesta  

(Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González Martí) 

10:40-11:15          Pausa i esmorzar 

11:15-13:30         Documentació i investigació 
 
• Arxius en clau feminista, Remei Perpinyà (Universitat Autònoma de 

Barcelona) 
 

• Rellegint la casa en clau de gènere, Carme Bergés (Museu de Cervera) 
 

• El palau de Dues Aigües com a espai domèstic (1843-1907). Una mirada de 
gènere i classe, Liliane Cuesta (Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts 
Sumptuàries González Martí) 
 

• Com aplicar la perspectiva de gènere en la investigació dins d’una comunitat 
pescadora? El cas pràctic de Cambrils, Aïda Sánchez (Universitat Rovira  
i Virgili) 

 
• Educar en la igualtat. Experiència pràctica de pedagogia de gènere a La 

Encartada Fabrika-Museoa. Maria José Torrecilla (La Encartada  
Fabrika-Museoa, Balmaseda) 

13:30-14:45         Pausa per dinar 



 

 

14:45-16:05         Comunicació 
 
• El condensador de Fluzo o com divulgar la història amb perspectiva de 

gènere, Marga Sánchez (Universidad de Granada) 
 

• L'altra cara de la història. Audiovisita des del punt de vista de les dones, 
Griselda Aixelà i Mercè López (Museu d'Història de Catalunya) 

 
• Les dones del Ter. Gènere, classe i memòria en la construcció del patrimoni al 

Museu del Ter, Carles Garcia (Museu del Ter) 

 
16:05-17:00 

Exposició 
 

• Les coses que foren. Com hem mirat, des del gènere, les col·leccions del 
museu, Sílvia Planas (Museu d'Història de Girona) 

 
• Absència i presència de la dona a Cal Trepat, Roser Miarnau  

(Museu Comarcal de l'Urgell – Tàrrega) 
 

17:00-17:55 Educació i mediació 
 

• Joguets i gènere. Un projecte més enllà del Museu, Eva Pascual 
(Museu del Joguet de Catalunya) 
 

• Disseny per a la inclusió. Algunes reflexions sobre la perspectiva de gènere en 
un projecte museu-escola, Carmina Borbonet (Museu del Disseny  
de Barcelona) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

                          
                                  

 
 
 
 
 
 

 


