HI HAVIA UNA VEGADA .... DONES

CONTES ALS MUSEUS DE VILANOVA I LA GELTRÚ

CENTRE D’INTERPRETACIÓ
DEL ROMANTICISME MANUEL DE CABANYES

DISSABTE 16 DE MARÇ A LES 11.30 HORES

El Dia Internacional de les Dones s celebra el 8 de
març de cada any. Una commemoració reconeguda
per l’Organització de les Nacions Unides (l'ONU).
És un dia què s’aprofita per commemorar i reclamar
el paper de les dones en la lluita pels seus drets, per
la igualtat i la justícia de dones i homes.
És una oportunitat per a la reflexió i el debat i, per a
promoure activitats que promoguin la visibilitat i
l’apoderament de les dones. Un dels moments que
tenim tots i totes per a participar en la construcció
d’una ciutat que cregui fermament en la igualtat i
els valors que se’n desprenen.
EL Far, el Museu Víctor Balaguer, Can Papiol, el
Museu del Ferrocarril i el Centre d’Interpretació del
Romanticisme Manuel de Cabanyes preparem
diferents propostes i experiències, al llarg de l’any,
per a difondre els nostres museus des d’una
perspectiva de gènere. Ho fem amb la voluntat
d’explicar protagonismes de les dones a cada un
dels nostres equipaments, que són en definitiva,
reflex de la nostra societat: les dones artistes, les
dones treballadores a mar i al món del ferrocarril,
les dones de les cases museus ... Ho fem fruit que
compartim que alguns d’aquests àmbits són “món
d’homes” en què el paper de les dones s’ha oblidat
o obviat. També perquè elles han tingut dificultats
per a poder mostrar-se o s’han topat amb sostres
de vidre per trencar.
Enguany, els museus plantegem la proposta Hi
havia una vegada dones. Contes als museus de
Vilanova . Volem que nens i nenes i els seus pares i
mares escoltin els relats, contes i històries, als
nostres museus, des d’una perspectiva nova: la
igualtat, la contribució de les dones a la història de
la nostra ciutat, al nostre país i al món. La visibilitat
i la seva participació en els àmbits professionals i
quotidians, les aportacions fetes sovint des de
l’anonimat, els silencis i, per altra banda, els
estereotips a trencar per a millorar la societat que
volem igualitària.
Som museus que hem treballat per enfortir el
nostre patrimoni com a eina d’expressió i identitat.
Museus que ens volem vincular a la ciutat i al país,
ampliant-ne l’accés, la participació i la seva funció
social i educadora.

En aquest sentit, tots els museus implicats a Hi
havia una vegada dones. Contes als museus de
Vilanova hem ofert i volem oferir experiències que
inspirin i que ens portin a expressar i generar
esperit crític.
D’aquí neix la proposta que s’ha preparat per a la
commemoració del 8 de març , perquè creiem que
els feminismes i la igualtat han de tenir
protagonisme en tots els àmbits de la vida social,
política, econòmica, en els espais educatius i de
creació cultural. Per tant, també en els museus de la
ciutat de Vilanova i la Geltrú . Hi havia una vegada
dones. Contes als museus de Vilanova ens
permetrà compartir els valors de la igualtat en clau
infantil i juvenil a través de contes, relats i històries
de dones.
En el cas del Centre d’Interpretació del
Romanticisme Manuel de Cabanyes hem previst la
participació de tres dones: les escriptores i
poetesses Rosa Nogué i Teresa Costa-Gramunt. i la
psicòloga ecofeminsta i membre del Casal de
Dones, Rosa Vendrell.

Les tres contistes explicaran Contes i històries
d’Emliy Dickinson, El Regal de Rosa Mª Nogué i
amb il·lustracions de Glòria Fort, i altres narracions
de nenes i dones que ens inspiren: princeses
avorrides de ser roses, princeses amb empremta,
prínceps ventafocs i nenes que volen alt...

ELS ALTRES MUSEUS DE LA CIUTAT
Museu del Ferrocarril de Catalunya
Les guardeses, les primeres ferroviàries, a càrrec de
Monte Panero
Dissabte 23 de març a les 11:30 h
Amb l’entrada del Museu,
Entrada gratuïta

Museu Romàntic Can Papiol
El CIRMAC recupera El Regal un conte amb
orientació no sexista que qüestiona els tòpics de la
divisió d’actituds i aptituds segons el sexe que es
reprodueixen en el joc i a la vida social, que serà
explicat per la pròpia autora .
Els altres contes i històries visibilitzen i difonen la
figura d’Emily Dikinson i plantegen la literatura
infantil - i els contes – des d’una òptica feminista i
per a la recerca de la igualtat real: Les nenes seran el
que vulguin ser i Hi ha alguna cosa més avorrida
que una princesa rosa? de Raquel Diaz Reguero.

Coco Chanel, a càrrec de l’actriu Carme Jariod
Data a determinar
Gratuït

Espai Far
Isabel Barreto. La reina de Saba del mars del sud, a càrrec
de Montse Panero.
Dissabte 30 de març a les 11.30 h
Gratuït

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Frida Kahlo, a càrrec de l’actriu Carme Jariod
Data a determinar
Gratuït

