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#HeroinesHistoria

Heroïnes de la història
Cicle que parla de dones empoderades que van fer sentir
la seva veu. Moments històrics que les dones van fer
possibles i en què elles van ser les protagonistes.
Presentacions a càrrec de M. Àngels Cabré, escriptora
i directora de l’OCGènere.
Hi col·labora: Observatori Cultural de Gènere
(https://observatoricultural.blogspot.com.es)

dimecres 24 de febrer, 19 h

Les barcelonines, valentes i intrèpides
Elisenda Albertí, autora del llibre Dones de Barcelona
B. Sant Pau - Santa Creu (Carme, 47 ⁄ Hospital, 56)
dimarts 1 de març, 19 h

Les místiques i els monestirs femenins
Pablo Acosta, doctor en humanitats i professor de la UAB
B. Vallcarca i els Penitents - M. Antonieta Cot
(Pg. de la Vall d’Hebron, 65-69)
dijous 3 de març, 19 h

Les il·lustrades, salonniers amb estil
Isabel Gascón, historiadora
B. Guinardó - Mercè Rodoreda (Camèlies, 76-80)
dilluns 7 de març, 19 h

Les abolicionistes i la resistència
pacífica
Maribel Cárdenas, experta en polítiques d’igualtat i
professora associada a la UAB
B. Poble-sec - Francesc Boix (Blai, 34)
dilluns 14 de març, 19 h

Les sufragistes, lluitadores pel vot
Josep Lluís Martín, doctor en història contemporània
B. Francesca Bonnemaison (Sant Pere més Baix, 7)
dimarts 15 de març, 19 h

Les Guerrilla Girls, la revolta artística
Elina Norandi, historiadora i crítica d’art
B. Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte
(Provença, 480)
dijous 31 de març, 19 h

Les republicanes, aquelles oblidades
Tània Balló, productora i directora audiovisual
Projecció del documental Las sinsombrero
B. Vapor Vell (Ptge. Vapor Vell, s⁄n)

