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EIX  DE TREBALL DONES I MEMÒRIA 2022-2023 

Introducció 

La història de les dones, llevat de reines, santes i altres dones singulars, ha estat 
sistemàticament distorsionada i amagada, fins que dones historiadores van trencar amb 
moltes dificultats, sobretot en un principi,  aquesta dinàmica. Primer amb diverses jornades 
d’estudis, amb la presentació de comunicacions i ponències resultats de les seves 
investigacions,  fins aconseguir que en les universitat hi hagués un departament d’investigació, 
anàlisi i estudis de la història de les dones. El repte després ha estat, i és, passar del 
reconeixement del paper de les dones en la historia, a introduir una nova mirada feminista a 
qualsevol investigació.  

Si en el camp científic de la historiografia aquesta ha estat la realitat, en el de la Memòria no 
ha estat menys difícil aflorar les aportacions de les dones al llarg dels temps. Un exemple, els 
esforços d’alguns ajuntament democràtics per avançar en l’equilibri dels nomenclàtors 
perquè els diferents carrers de pobles i ciutats recordin, també,  les aportacions de les dones.  

En aquesta línia l’Ateneu Memòria Popular vol col·laborar a fer justícia i rescatar la memòria 
democràtica de les dones de Catalunya i més concretament de Barcelona des de principis del 
segle XX a l’actualitat, a través de diferents activitats. 

 

1. PRESENTACIÓ DE LLIBRES 

Presentació de llibres, escrits per dones, sobre històries protagonitzades per dones.  

• 14 de març. A les 18:30h. Presentació del llibre: Hilda Agostini. Les armes de la 
raó d’una mestra republicana, protestant i maçona. Autores Rosa Toran i Celia 
Cañellas. Lloc La Model  

 

• 26 d’abril. Isabel Ruiz, Dentro. Novel·la gràfica que retrata la vida de les preses 
polítiques en les presons franquistes.  L’autora, il·lustradora i investigadora, es la 
creadora de la Colección Mujeres integrada per sis àlbums. Lloc. La Model 

 

• 2 de juny. Soledad Bengoechea, Trencant barreres, dones pioneres catalanes al 
segle. XX. Lloc. Espai Assemblea de CCOO. 
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2. COL.LABORACIÓ JORNADES FEMINISTES DEL BORN 

 

• 24 de març. A les 18h. Participació moderant una Mesa en les Jornades 
Feministes que organitzarà el Born. Lloc El Born 

 

3. PARTICIPACIÓ EN L’ANY VICTÒRIA PUJOLAR AMAT 
 
Col·laboració de l’AMP amb l’Institut Català de les Dones en la celebració de l’any 
Victòria Pujolar Amat. 
 
Exposició Victòria Pujolar de l’1 al 25 d’abril al vestíbul de CCOO de Catalunya 
(Barcelona). Conjuntament amb l’Associació d’Expresos polítics, la Fundació Cipriano 
Garcia i la Fundació Nous Horitzons.  
 
1 d’abril inauguració exposició. Breu intervenció de l’AMP en nom de les quatre 
entitats, de la comissària de l'exposició i la posada en escena de la peça teatral, Un 
diàleg entre la Teresa Pàmies i la Victòria Pujolar.  
 
 

4. ELABORACIÓ DE VIDES DE DONES QUE SINTETITZIN DIFERENTS MOMENTS DEL 
PERIODE ESCOLLIT 

 
14 de Març. Presentació de l’Eix Dones i Memòria. Lloc La Model  
 
Octubre 2021- octubre 2022.   
 
Aquest és l’eix central d’aquesta línia de treball de l’AMP. El primer pas ha estat la creació 
d’un grup de treball que des d’octubre de l’any passat reflexiona i debat la manera d’encarar 
aquesta activitat. 
 
Objectiu: rescatar els valors ètics de les  particulars lluites de les dones;  que no sempre són 
les clàssiques lluites socials col·lectives: revoltes, manifestacions, vagues, reivindicacions.  
Pensem amb la lluita quotidiana de les dones per sobreviure elles i les seves famílies: 
diferents treballs subalterns, cura de les criatures, de les persones malaltes, de les persones 
grans; de la cultura, de l’esbarjo... 
En resum, donar a conèixer la història de les dones de les classes subalternes de Catalunya,  i 
en concret de la ciutat de Barcelona, per poder-la mostrar i difondre per mitjà de diferents 
mètodes pedagògics.  
 
És pretén aconseguir-ho a través de la vida de diferents dones  per abraçar el període 
escollit.  

a) Identificació dels subperíodes (segle XX  fins l’actualitat) 
 en els que es pot dividir el treball :  

✓ Principis de segle 
✓ República 
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✓ Franquisme 
✓ Transició  
✓ Segle XXI 

b) Recerca dels coneixements existents (investigacions, llibres, tesis, articles, 
testimonis orals...)  
c) Anàlisi de la informació obtinguda 
d) Elaboració de la Vida de les dones 
e) Elaboració dels materials de difusió 
 
 

5. Col·laboració amb Amical Brigades Internacionals en la celebració anual del comiat 
de les Brigades a Barcelona el 28 d’octubre 1938. (en procés de concreció) 
 
El divendres 21 d’octubre, taula rodona sobre el paper de les dones brigadistes i també 
la relació de les dones del país amb els brigadistes.  
 
Dissabte 22 d’octubre, a les 12 del matí. Acte record del comiat als brigadistes i a les 
brigadistes. 
 
Diumenge 23 d’octubre, representació de l’obra Una nova primavera que parla de les 
brigades i d’altres, per exemple, de la Maria Sans infermera voluntària a l’hospital de 
Mataró.  
 
Presentació de la traducció del llibre “Courage under fire” que recull la biografia de 20 
americanes que formaren part de les brigades internacionals. L’autora viu a Nova York 
però veurem la possibilitat perquè pugui venir a Barcelona.  
 
 

6. JORNADA DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS  ELABORATS I DEL PLA PEDAGOGIC DE 
DIFUSIÓ DELS MATEIXOS 

Novembre/desembre 2022. Lloc La Model 

a) Presentació de la Jornada, dins del context de la Línia de Treball Dones i Memòria 
b) Mesa d’exposició de les Vides de les dones que s’hagin elaborat 
c) Mesa de presentació del material de difusió i del Pla de difusió als Instituts de 

secundaria de Barcelona  
 

7. PLA DE DIFUSIÓ PEDAGOGIC ALS INSTITUTS DE SECUNDÀRIA DE BARCELONA  

Elaboració del material. 2022-23 

Principi del  2023 pla d’actuació en col·laboració d’Ensenyament i elaboració calendari visites 
Instituts. 

Tercer i quart trimestre 2023, visita als Instituts. 


