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Concurs ’fem films, fem
pau’
Fins el 15 d’octubre de 2013
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Violència de Gènere

One person likes this. Be the first of your friends.

Entrevista a Elisenda Albertí, autora de ’Dones de
Barcelona’
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"Només el 6,7% del nomenclàtor a Barcelona
porta nom femení, és un reflex de la història
de les dones "
dimarts 10 d'abril de 2012
Autora de Dones de Barcelona, una obra que
porta el subtítol d’Històries i llegendes
barcelonines des del segle IV fins al XIX. En
total cinquanta-una històries (de vegades
reals i de vegades, imaginàries) que surten
de l’oblit per reivindicar una Barcelona que
també té dones en la seva història.
En aquest boom recent de la Barcelona, fruït de
la mateixa marca de Barcelona, i de la que és
deutor llibres com el d’Idelfonso Falcones ¡,
entre d’altres, es trobava a faltar una perspectiva en femení de la
Història de la Ciutat Comtal. Una manca de visió que s’uneix al (també
històric) dèficit de la perspectiva de gènere en la Història.
Dones de Barcelona, és doncs un recull que no pretén ser exhaustiu
però sí representatiu “des de l’editora Eulàlia Ferrer fins a la bitllaire
estalviadora, de la superdotada Juliana Morell a Santa Eulàlia; també hi
ha històries particulars, com la de Francisca Trobada i col·lectives, com
la de les bugaderes d’Horta”, tal com diu a la contraportada del llibre.
-Com va ser que va publicar aquest llibre?
L’editorial era del meu pare, vaig agafar l’editorial i vam començar una
nova col·lecció d’històries Aquest, però és el segon llibre d’Albertí
després de Dames, reines, abadesses. Divuit personalitats femenines a
la Catalunya medieval (2007) i des que al 1997, es va fer càrrec de
l’editorial del seu pare, Albertí edicions
[http://www.albertieditor.cat/index.php#].

Casal Inglés en Barcelona

www.EnglishBcn.com
3 a 9 años. Profesores Nativos. 15% descuento
en Julio

Universitat de Barcelona

ub.edu/masterspropis
Ocupa’t del teu futur a la universitat amb més
de 500 màsters

Educació infantil
www.escolareinaelisenda.com
Escola Reina Elisenda Llar d'infants-ParvulariPrimària

La Figuera i les Tallades
www.grupeduca.org
colònies escoles,families,estiu treball
síntesi,esplais,calçotades

Si vols publicitar-te en aquesta pàgina, fes clic
aquí [http://donesenxarxa.cat/Tarifes-dePublicitat-de-Dones-en]

Llibre Recomanat

Bloc

-Per què les dones?

Bloquesfera
Angels M.
Castells

Malos tiempos y
malas leyes
para las
mujeres

El primer que vaig trobar va ser el poder biogràfic de les dones. Però la
veritat és que m’anaven sortint les històries de les dones de Barcelona
quan vaig fer el primer llibre, fils que surten de més fils.
-I per què no entra al S. XX?
Primer, perquè les sensibilitats són més properes encara, i potser no
podria haver-ho explicat amb tanta llibertat, i després perquè potser ho
deixo per més endavant

(h)adas.
mujeres que
crean,
programan,
prosumen,
Multimedia
teclean

Comunicación
Activa

Cristina Fallaras

El Caparazón

El caparazón en
el mundo:
próximos
eventos en los
que estaremos
Laboratori
d’idees

Siempre
acabarás
tropezando
contigo misma

-Com són les dones del seu llibre?
Primer de tot, n’hi ha que són històries reals, però algunes també són
llegendes sobre personatges femenins. A les històries he posat tota la
informació que tinc. He intentat trobar el fil d’on surten les llegendes.
Una part important és el de la vida diària que feien a la ciutat.
He intentat que al llibre es plasmi de tot, dones riques, humils, de totes
les classes socials i estaments, cultes i incultes.
A més, es proposa diferents itineraris..

Cristina Fallarás al XIX Còctels &
Blocs

Ginatonic

¿Qué significa
volver a brillar?

Montserrat Boix

¿Demasiado
duro para
mostrar las
imágenes en el
TD?
Lourdes Muñoz
Santamaría

Post
democracia,
partido abierto
Amparo Bernad

Lo que importa
es lo que está
dentro del
cerebro
Apunts de la
Carme Sánchez

60 voces

Laia Pajuelo

“Acomiada les
velles, grasses,
lletges,
fastigoses o que
no tinguin el
look Prada”

Sí, els capítols són sis recorreguts, Santa Anna-Catedral-Boqueria,
Llibreteria-Reina Elionor-Vidre, Carme-Pedró-Cendra, Peu de la CreuRamelleres, Sant Pere-Santa Caterina i Princesa-Montcada-Flor de
Lliri, però és només una proposta, un guió obert. Es pot llegir de moltes
maneres.
-Ha estat difícil fer una història de les dones?
Molt difícil, hi ha poca cosa editada, arxius vas trobant pistes, però
costa buscar informació. Hi ha molts llibres sobre Barcelona, però pocs
sobre les dones.
I això es nota, només el 6,7% del nomenclàtor porta nom femení, és un
reflex de la història de les dones i això és el problema amb el que ens
trobem .
Anem pel carrer, veiem plaques commemoratives, noms d’edificis i la
majoria són personatges que han estat reconeguts. Però d’aquests molt
poc són femenins, dones importants que han viscut a la ciutat i han fet
coses a la ciutat.
-Ja, una història sense dones..
La majoria de les dones escriuen de les dones, tot i que no té perquè
ser així.
La dona, fa poc anys que té accés a la informació. Quan abans no
sabia ni llegir ni escriure. Els homes han tingut més accés a la cultura.
Els homes han escrit sobre els grans personatges de la història. Hi ha
dones personatges de la història però manca el punt de vista femení.
Pensa que per a l’església les dones érem com un gos (sense ànima),
fa relativament poc que està considera d’igual a igual.
Hostal Radio
60,91 ! - Booking.com
Precio Mínimo Garantizado

Gemma Bloc

Dues sabates
vermelles

Afegir un comentari
Es diu a les webs locals
Viladecans

#4J #DONESDECIDIM
QUE NO ENS RETALLIN
EL DRET A
L’AVORTAMENT
Terrassa
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L’AVORTAMENT
Santa Coloma
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EL DRET A
L’AVORTAMENT

Darrers articles a la mateixa secció
El Primer de Maig de Virgina Bolten
Les dones de les resistències
Neus Català, “Teníem molt endins que lluitaven pels drets de
les dones. Érem republicanes”
"L’essència del cooperativisme entronca amb l’economia
feminista, que no busca el lucre sinó el benestar de les sòcies i
els socis”
Que la veu no s’apagui
Mary Nash: "La manca de referència de les dones en la
història, no és un només un dèficit important, és que hi ha una
manca en la manera d’entendre el passat"
Més enllà de la Història
Les dones del 18 de juliol
Històries de la història de la invisibilització
Vida, vida, sempre vida
1|2

Sant Boi

#4J #DONESDECIDIM
QUE NO ENS RETALLIN
EL DRET A
L’AVORTAMENT
Sabadell

#4J #DONESDECIDIM
QUE NO ENS RETALLIN
EL DRET A
L’AVORTAMENT
Pineda

#4J #DONESDECIDIM
QUE NO ENS RETALLIN
EL DRET A
L’AVORTAMENT
Montgat

Altres notícies breus de la mateixa secció
"Una renovada visió" del treball de la dona en la prehistòria
L’ONU recomana al Japó incloure el cas de les ’dones de
confort "en els seus programes educatius
Dues dones biscaïnes, clandestines de la història
L’Institut d’estudis d’Almeria presenta un cens amb 600 dones
represaliades per la guerra
Una ruta feminista per la part antiga d’Ourense ret homenatge
a les dones anònimes
Les Trobades de l’edat mitjana inicien l’estudi de la dona en
l’edat mitjana
María Moliner va ser la primera dona professora de la
Universitat de Múrcia
Mor Sally Ride, primera dona dels EUA que va viatjar a l’espai
El franquisme va tractar d’utilitzar a la dona per apuntalar el
règim

Instituto de la Mujer

El Gobierno rinde homenaje a las
mujeres víctimas de violencia de
género
Inauguración del ciclo de jornadas
‘Mujer, Deporte y Salud 2011’
El Instituto de la Mujer presenta la
serie Igual-es
Mujeres en Red

2-07-2013 Encuentro Feministas en
Movimientos. Paris
24-06-2013 Una mirada a la
Comunicación desde la perspectiva de
género y el activismo feminista
11-06-2013 4 Encuentro Interncional
Cultura, Comunicación y Desarrollo.
“Una mirada a la Comunicación desde
la perspectiva de género” Bilbao
Institut Català de les Dones

22-07-2013 L'Institut Català de les
Dones i Amical Wikimedia
col·laboraran per introduir la
perspectiva de gènere a la Viquipèdia
18-07-2013 Els 15 Serveis d’informació
i atenció a les dones de les comarques
de Girona van atendre l’any passat
més de 3.000 dones
18-07-2013 L'ICD dóna suport a
l'Observatori cultural de gènere, un
projecte que impulsa la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones a la
cultura
Opinadores
Mª DOLORS RENAU
La dignitat dels cossos
Article de Mª Dolors Renau,
pedagoga i psicòloga

