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Presentació: 

Necessitem museus accessibles, igualitaris i inclusius. Museus que treballin a partir del 
respecte, la participació i de l’espai comú. Per arribar-hi, és necessari un canvi de mirada: 
escoltar, compartir i expressar la pluralitat de totes les persones.  

En aquesta jornada escoltarem la diversitat de veus de dones en situació de vulnerabilitat, 
comptarem amb la participació d’entitats socials que treballen amb el col·lectiu així com 
professionals de la gestió cultural, l’educació artística, la perspectiva de gènere i dels serveis 
educatius de museus.  

Serà una jornada per imaginar un museu obert, flexible, múltiple i, sobretot,  
un museu on hi siguem totes incloses.  

A la fila zero, comptem amb la presència de les següents entitats socials: Noestasola, 
(Associació dones supervivents violència masclista), Cocemfe Barcelona, Heritage for Peace, 
Federació ECOM, Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (ACAPPS), 
Fundació Metges del Món, DINCAT Plena Inclusió Catalunya, Catalònia Fundació Creactiva, 
Associació Benestar i Desenvolupament, Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen. 
 

Organitzat per: 

 
 

 

Amb la col·laboració de: 

 
 
 
Apropa Cultura amb el suport de: 
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9.00h  Acreditacions. 

9.15h  Inauguració i benvinguda.   
Marko Daniel, Director de la Fundació Joan Miró. 
Assumpta Soler i Farràs, Cap del Departament d’Estratègia i Coordinació  
de l’IMPD de l’Ajuntament de Barcelona. 
Sonia Gainza, Directora d’Apropa Cultura. 

9.30h  Taula rodona: Dones en situació de vulnerabilitat 
Característiques, realitats i reptes del col·lectiu.  

 Persones víctimes de situacions de violència masclista.  
Ruth Capdevila, Directora del Servei d’Atenció,  
Recuperació i Acollida (SARA) de l’Ajuntament de Barcelona.  

 Dones migrades.  
Mercè Amor, coordinadora general del projecte d’acollida,  
llengua i socialització de l’Associació Diàlegs de dona. 
Fàtima Choudhury, alumna de l’associació i monitora del Casalet infantil. 

 Dones vinculades a l’exercici de la prostitució.  
Mar Galceran, coordinadora de projectes de El lloc de la Dona.  

 Dones amb diversitat funcional/discapacitat.  
Carmen Arana, presidenta de l’associació Temyque (Tengo Esclerosis 
Múltiple y Qué).  

 Dones trans.  
Cristina García, treballadora social de l’Associació Acathi, Migració,  
Refugi i LGTBI.  
Silvana, voluntària de l’entitat.    
 

10.45h Conferència: Las mujeres cambian los museos 

Marián López Fernández Cao, professora d’Educació Artística a la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha posat en marxa el màster interuniversitari en 
Arteràpia i Educació Artistica per la inclusió, ha col·laborat en diversos projectes 
europeus sobre art, diversitat i inclusió, i ha dirigit projectes d’investigació sobre 
gènere i museus. Directora del Instituto de Investigaciones Feministas entre el 
2007 i el 2011 i ha estat la presidenta de la Asociación MAV, Mujeres en las Artes 
Visuales. Ha publicat nombrosos llibres sobre art i inclusió social, artteràpia i art i 
igualtat, així com guies educatives per Educació Primària sobre art, educació i 
equitat.   
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11.30h  Pausa. Esmorzar a càrrec de la Cooperativa Mujeres Palante,  
amb més de 10 anys d’acompanyament a les dones.  
 

12.00h Conferència:  
Kit de herramientas para un museo igualitario, sostenible e inclusivo: 
del patriarcado al feminismo, del 1% al 99% 

 Encarna Lago, gestora cultural i gerent de la Rede Museística de Lugo des de 2006, 
responsable del Plan de Género e Igualdad de la Rede, coordina el Congreso 
Museos, Género, Arte y Educación (2012-2019). Docent en el Títol Propi 
Especialista en l’aplicació de la perspectiva de gènere a les indústries culturals i del 
Títol Propi Tec. Aux. en entorns culturals de la Universidad Complutense de 
Madrid. Dirigeix el Plan Inclusivo de la Red Museística des de 1999. Comissària de 
nombroses exposicions, ha participat a fòrums de gestió, sostenibilitat, igualtat i 
inclusió. El seu model de gestió i treball en xarxa ha rebut diversos premis 
nacionals i internacionals.  

 

12.45h Projectes de Museus i Centres d’Art en col·laboració amb entitats de dones. 

 Servei educatiu i Perspectiva de gènere. Es Baluard.  
Eva Cifré, responsable del servei educatiu de Es Baluard, Museu d’Art 
Modern i Contemporani de Palma.   

 Senyes d’identitat. Retrats de dones. Fundació Joan Miró i Hèlia Dones. 
Montse Quer, responsable d’accessibilitat de la Fundació Joan Miró. 
Carla Rigol, psicòloga de l’associació Hèlia Dones. 
Lola Cañavera, participant del projecte Senyes d’identitat. 

 Projectes del Centre d’Art La Panera: Vestir i desvestir cossos;  
La tipografia com a introducció a la lectoescriptura.  
Roser Sanjuan, responsable del Servei Educatiu del Centre d'Art la Panera.  

 Dona’m la mar. Museu Marítim de Barcelona. 
Mireia Mayolas, responsable del Servei Educatiu del Museu Marítim. 
 

13.45h  Preguntes, aportacions i debat. 

 

14.00h Finalització 


