
 
  

 

 

INFORMACIÓ GENERAL

MUHBA Plaça del Rei
Sala de Martí l’Humà

Entrada gratuïta 

Informació i reserves
Tot i que l'entrada és gratuïta, 
cal fer la reserva prèvia al web: 
barcelona.cat/museuhistoria/reserves

barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura
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BARCELONA:
CIUTAT, 
HISTÒRIA I 
MEMÒRIA 
EN FEMENÍ
SEMINARI
MUHBA PLAÇA DEL REI
5-6.02.2020



DIMECRES 
5 DE FEBRER

15.30 h 
Obertura a càrrec de Jordi 
Rabassa, regidor de Ciutat 
Vella i Memòria Democràtica

PENSAR, ESCRIURE I DIR 
HISTÒRIA DE LES DONES

16.00 h 
La història que reconeix 
autoritat femenina
María Milagros Rivera 
Garretas, Centre de recerca 
Duoda, UB

16.30 h 
Taula-diàleg amb la partici-
pació de Núria Jornet-
Benito, UB; Patrícia-Victòria 
Martínez i Àlvarez, UB, 
i Isabel Segura Soriano, 
historiadora

18.00 h 
Pausa

FONTS PER A LA HISTÒRIA 
I MEMÒRIA DE LA CIUTAT I

18.30 h 
Barris que ens parlen 
de dones des de les fonts 
històriques
Isabel Segura Soriano, 
historiadora

18.50 h
Fonts per a l'estudi 
dels espais de religiositat 
femenina a Barcelona: 
arxius monàstics i 
documents 
Núria Jornet-Benito, 
Facultat d’Informació 
i Mitjans Audiovisuals i 
IRCVM, UB

 
  

 

L’experiència, el saber i el pensament d’algu-
nes de les moltes historiadores que diuen i 
escriuen història de les dones, entren en 
diàleg en aquest seminari, tot eixamplant la 
memòria de la ciutat de Barcelona. Al voltant 
de tres blocs temàtics diferents es dialogarà 
i es donarà a conèixer com s’han deixat de 
banda paradigmes historiogràfics patriarcals, 
com s’han creat paraules que diuen la història 
en femení, com s’han descobert  fonts que  
narren experiències de dones diverses 
—desplaçades dels mandats de cada època— 
i com s’ha aprofundit en la seva anàlisi, i es 
mostraran els camins que han recorregut
aquests estudis dins i fora del món acadèmic. 

Coordinació científica 
Patrícia Martínez i Àlvarez

19.10 h
Fonts notarials per a 
l’estudi d'experiències 
de dones a l’especieria 
medieval: Constança 
Estanyol, vídua 
Luz Ballart, UB

19.30 h
Cos, ment i ànima: 
dones i assistència a 
la Barcelona medieval
Delfi I. Nieto-Isabel, 
IRCVM, UB

19.50 h
Diàleg general

DIJOUS 
6 DE FEBRER

FONTS PER A LA HISTÒRIA 
I MEMÒRIA DE LA CIUTAT II

16.00 h 
Dones defensant els 
seus drets: processos 
i requeriments notarials 
a finals de l’edat mitjana 
Mireia Comas Via, UB

16.20 h 
La conflictivitat familiar 
amb veu i emocions de 
dones: al·legacions 
jurídiques i plets a la 
Barcelona moderna
Mariela Fargas Peñarrocha, 
UB

16.40 h
Anònimes als peus 
de la impremta: la viuda 
de Brusi 
Marta Ortega Balanza, Unitat 
d’Igualtat; Tàcita Muta, UB

17.00 h
Fonts per a l’estudi del 
servei domèstic: 
la Barcelona contemporània 
Tura Tussell i Latorre, UB

17.20 h
Diàleg general 

18.00 h 
Pausa

HISTORIADORES QUE FAN
HISTÒRIA DE LES DONES
A BARCELONA

18.15 h
Aprendre a viure, 
ensenyar a viure 
Teresa Vinyoles, historiadora

18.35 h
Fer recerca en història 
del treball de les dones 
a la ciutat de Barcelona 
(XVIII-XX)
Mònica Borrell-Cairol, UB

18.55 h
Les dones barcelonines 
a través de fonts jurídiques: 
recerca, feminisme i 
educació
Isabel Pérez Molina, 
historiadora

19.15 h
La lenta incorporació de 
la historiografia de les 
dones a la historiografia 
de la ciutat
Elisa Varela Rodríguez, UdG

19.35 h 
Diàleg general

19.55 h 
Experiències feministes 
a Barcelona: relats, 
imatges i memòria 
Patrícia-Victòria Martínez 
i Àlvarez, UB

20.25 h
Cloenda


