13è COL·LOQUI HISTÒRIA A DEBAT
Inscripció imprescindible:
Cal enviar un correu a l’adreça: infoghcmataro@gmail.com indicant que es vol participar en el Col·loqui ja sigui presencialment o telemàticament. Rebreu un correu de confirmació amb les instruccions de
funcionament i de com accedir-hi (jitsi meet)

LES DONES EN LA HISTÒRIA
DE MATARÓ I EL MARESME

https://www.facebook.com/ghcmataro/
https://twitter.com/GHCMataro

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Novembre

Divendres 5, dissabte
6 i dissabte 13

Grup d’Història del Casal Mataró

LES DONES EN LA HISTORIA DE
MATARÓ I EL MARESME
El Grup d’Història del Casal de Mataró us presentem una nova edició del
tradicional Col·loqui Història a Debat. Enguany el títol que defineix la temàtica central és Les dones en la història de Mataró i el Maresme i es celebrarà a Mataró durant el mes de novembre de 2021.
No es tracta tant d’inventariar figures i trajectòries com de donar un enfocament que recuperi la visibilitat de les dones en el discurs històric. I és que
un enfocament que introdueixi el factor de gènere en l’anàlisi de les relacions entre homes i dones com a protagonistes dels diferents períodes històrics, així com en l’estudi dels conflictes socials, ha de permetre no només
conèixer el funcionament de les relacions entre homes i dones sinó el de la
mateixa dona amb altres dones i amb les institucions familiars, religioses,
polítiques i de poder en general.
Tres taules de debat tractaran les dones en la Història des de diferents moments i perspectives: Dones, del segle XIX al XX, des l’extensió de l’ensenyament de noies a la primera meitat del segle XIX a la dona i la guerra a
través d’una infermera al front de guerra el 1936. Dones a l’Edat Moderna
amb la seva relació amb el tribunal de la Inquisició o la dona en la institució
familiar. Finalment, La prehistòria i el món romà amb l’aproximació al món
femení de la prehistòria i la imatge femenina en la Iluro romana.
Com en d’altres ocasions, el Col·loqui es complementa amb un nou numero
de la revista Felibrejada on es recullen les contribucions presentades sobre
altres aspectes. Així, s’hi tracta de M. Aurèlia Capmany i Canet de Mar, de
la mestra i alcaldessa Nativitat Yarza, de les mestres Anna Comas, Núria
Masafrets i Encarnació Soler o d’Esteve Albert i Simona Gay, per exemple.
I un darrer bloc de contribucions, ja de tema lliure.

PROGRAMA
La sessió inaugural se celebrarà presencialment a la seu d’Òmnium Cultural Mataró-Maresme (carrer d’Argentona, 59 baix) i també telemàticament a
través de la plataforma Jitsi Meet, les següents sessions se celebraran
telemàticament.

Per participar, ja sigui presencialment o telemàticament caldrà inscriure’s
prèviament.
 Divendres 5 de novembre 19:00 h.

Inauguració del 13è Col·loqui Història a Debat. Les dones en la Història
de Mataró i el Maresme
19:05 h. Col·loqui-debat: Dones, del segle XIX al XX.
Montserrat Gurrera, Els inicis de l’expansió de l’ensenyament de noies a
Mataró (1808 – 1868).
Margarida Colomer, Matilde Leon i Leon. Infermera al front de guerra.
 Dissabte 6 de novembre 18:30 h.

18:30 h. Col·loqui-debat: Dones a l’Edat Moderna
Alexandra Capdevila, Ventures i desventures de les dones dins la institució familiar al Maresme a l’època moderna.
Antoni Llamas, Les dones catalanes davant del tribunal de la Inquisició a
l’època moderna.
 Dissabte 13 de novembre 18:30 h.

18:30 h. Col·loqui-debat: La prehistòria i el món romà
Imma Bassols, El món femení a la prehistòria de les nostres contrades.
Joan Francesc Clariana, Representacions de la imatge femenina a la Iluro romana i el seu territorium.

