
                                                                               
 

 
 

SEMINARI 
 

El gènere,  
una categoria  
útil per investigar 
les col·leccions 
del museu?  
 
#museusigenere 

 
 

DATA I LLOC 
 

16 de setembre de 2019 
Al Museu d’Història de Catalunya  

 
 

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA 
 

Formulari d’inscripció AQUÍ 
 

 

Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya  |  93 225 47 00  |  mhc.cultura@gencat.cat  |  mhcat.cat/xarxes 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczcuRYRIbyv3J47Q9gMZ1arv6MlQt0zVczvfQhM02fZ-Oyzg/viewform


                                                                               
 

 
 

 
SEMINARI 
El gènere, una categoria útil per investigar les col·leccions del museu?   
Barcelona, 16 de setembre de 2019 
 
 
PROGRAMA 
 
9.30 a 10 h  Trobada, recollida d’acreditacions i cafè. 
 
10 a 11 h  Ponència de presentació 
 

Margarita Sánchez Romero. Professora Titular del Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universitat de Granada i presidenta de la Asociación Española 
de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM).  

 
• La perspectiva de gènere aplicada a les col·leccions: paràmetres a tenir en 

compte en la tria de l’objecte històric  
• Com fer investigació de gènere dins les col·leccions d’un museu o en el 

patrimoni històric? 
• Exemples de col·leccions actuals que integrin la perspectiva de gènere. 

 
11.15 a 14 h  Experiències 
 

Paulí Dávila o Luis Maria Naya. Hezkuntzaren Museoa. Euskal Herriko 
Unibertsitatea  
 
• Procés de reflexió sobre la tria de la col·lecció permanent i com es va aplicar 

la perspectiva de gènere. 
• Resultats del procés i aspectes positius i de crítica constructiva, sobre el relat 

triat, tenint en compte la visibilitat de la dona en tot el procés del disseny i els 
pocs referents existents. 

 
Teresa Vinyoles. Historiadora medievalista. Una de les pioneres a Catalunya, en 
l’estudi de les dones en la història. 
 
• Inclusió de la perspectiva de gènere en totes les fases del procés 

d’investigació: formació dels equips, disseny de la investigació, metodologia, 
anàlisi de les dades i publicació i impacte dels resultats.  

 
Denis Chevallier, director científic del MUCEMLAB, Marsella. 

 
• Recerca i adquisició de col·leccions amb perspectiva de gènere 
• Com exposar el gènere? L’exposició: Au bazar du genre: féminin-masculin 

en Méditerranée, com a referent. 
 
14 a 15.30 h  Dinar 
 
15.30 a 17.30 h  Taula rodona entre totes les persones participants. Modera: Natza Farré, 

periodista i comunicadora. 
 


