
Activitats amb motiu del Dia Internacional de la 
Dona 
 
 
MEV, Museu d’Art Medieval 
 
La dona en època medieval 
Dissabte 11 de març a les 17 h 

Noble, pagesa, monja o artesana... Què en sabem de la vida de les dones 
medievals? Quin era el seu paper en una societat de caràcter fortament 
patriarcal? Davant de cada obra es parlarà d’aspectes concrets: Eva, la Mare de 
Déu, la maternitat, vida quotidiana, vestits i modes, la higiene... Amb aquesta 
visita mirarem les obres des d’una altra perspectiva analitzant el paper i 
simbologia de la dona en aquesta època. 

Activitat presencial gratuïta 
 
Museu d’Art de Girona 
 
Inauguració de l’exposició temporal "Esclats d'un instant, 70's. L'aportació 
de les artistes al fons d'art del diari Avui" 
Dissabte 11 de març a les 12 h 
 
El Museu d’Art de Girona presenta una nova lectura del fons d’art del diari AVUI, 
adquirit per la Generalitat de Catalunya el 2011. L’exposició exhibirà una àmplia 
selecció de les obres donades per les artistes del moment com a suport al 
projecte editorial del primer diari en català després de la dictadura.  La mostra, 
comissariada per Elina Norandi, esdevé una bona foto fixa de les artistes 
catalanes en actiu en la dècada de 1970 del segle XX i també un testimoniatge 
del seu compromís social i cultural.  S’hi podran veure obres de més de 50 
artistes i de tècniques i formats molt diversos. 
 
L’exposició, de fons propis, tindrà una durada d’un any i comptarà amb una 
segona part, el 2024, dedicada d’igual manera a les artistes de la dècada de 
1990 que van tornar a fer aposta pel creixement d’aquest fons d’art vinculat al 
diari AVUI. 
 
Visita “En clau de dona” a l’exposició permanent 
Diumenge 12 de març a les 11:30 h 
 
Una visita comentada a la col·lecció permanent del Museu en clau de gènere, 
que vol posar en valor i difondre el paper de la dona al llarg del temps i com 
l’art n’ha estat un reflex. Al llarg d’aquest recorregut descobrirem les dones que, 
davant o darrere les obres, són presents al Museu i reivindicarem les seves 
històries. 
 
Activitat de pagament i amb reserva prèvia 



Museu d’Art de Cerdanyola 

Dones, artistes i protagonistes 
Dimarts 7 de març a les 18:30 h 
 
Visita comentada al museu on es posarà en valor la presència creixent de les 
obres de dones artistes a la col·lecció del MAC.   
 
Activitat presencial gratuïta 
 
Instal·lació d’Eugènia Balcells. Selfportrait 
Del 9 de març al 31 d’agost 
 
Eugènia Balcells és una de les figures clau de l’art Conceptual. Forma part d’una 
nissaga d’artistes molt vinculada a la població, neta de l’arquitecte Eduard M 
Balcells i neboda de Carles Buïgas. Al MAC es presentarà la peça "Selfportrait" 
que ha estat adquirida recentment per la Generalitat i dipositada al museu.  
 
Museu Joan Abelló de Mollet del Vallès 
 
Càpsula: Les artistes a la Col·lecció Abelló 
Esther Boix a càrrec de Mercè Briones 
Dimecres 8 de març 
 
Amb motiu del Dia de la Dona, presentarem una nova càpsula sobre les artistes 
de la col·lecció Abelló; enguany, la historiadora de l'art  Mercè Briones, ens 
parlarà de la figura d'Esther Boix. 
 
Canal youtube del Museu Abelló 
 
Visita a la Casa del Pintor Abelló amb clau de gènere 
Diumenge 12 de març a les 11 h 
 
On són les dones als museus? Redescobrim la col·lecció de la Casa del 
Pintor aplicant  la perspectiva de gènere per tal de remarcar i donar a conèixer 
quines dones artistes tenim presents a la col·lecció i, d'altre banda,  reflexionar 
sobre el paper de la dona com a objecte artístic. 
 
Activitat gratuïta amb reserva 
 
Museus de Sitges 
 
Visita guiada “Una Mirada feminista al Museu del Cau Ferrat” 
Diumenge 5 de març (català) i 12 de març (castellà) 
 
La visita guiada Una mirada feminista al Cau Ferrat permet rellegir la col·lecció 
permanent del Museu de Cau Ferrat en clau de gènere per posar en valor el 
paper de les dones en l’àmbit de l’art. La iniciativa convida a reflexionar sobre 



l’escassedat d’obra de dones artistes que hi ha al fons de Santiago Rusiñol i, 
sobretot, a analitzar la representació de les dones que són exhibides en les obres 
artístiques (idealitzades, mares, esposes o amants d’artistes consolidats) 
 
Activitat gratuïta. Prèvia reserva al web 
 
Presentació del llibre “Quan les dones havien de pintar flors. El 
modernisme a Catalunya” a càrrec de l’autora Consol Oltra Esteve  
Divendres 10 de març a les 18 h al Museu de Maricel 
 
Quan les dones havien de pintar flors de Consol Oltra Esteve (Ed. Miquel A. 
Salvatella), presenta les pintores catalanes del Modernisme i ofereix un tast de 
la seva obra. El llibre combina imatges d’obres de les pintores amb cites i poemes 
de diverses autores literàries i recull una mostra de l’expressió artística de les 
darreries del s. XIX, en un moment en què les dones s’obrien pas a l’escena 
cultural començant a fer públiques les seves creacions i participant en 
exposicions. 
 
Activitat gratuïta. Aforament limitat 
 
MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
 
Parlem de... Baharestan carpet (Catifa de primavera) Amb Anahita Nassir 
Les protestes a Iran, més enllà del vel 
Dimecres 8 de març a les 17:30 h 
 
Anahita Nassir és politòloga hispano-iraniana i té un màster en Relacions 
Internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves principals 
àrees d’interès acadèmic son l’Iran i el seu encaix geoestratègic en un món 
canviant. Entre el 2003 i el 2012 va ser coordinadora a Casa Àsia i actualment 
treballa a Fundación IBO, de cooperació al desenvolupament. Participa com a 
analista en assumptes perses en diversos mitjans de comunicació per donar a 
conèixer la realitat de l’Iran, un país desconegut i fascinant. 
 
En la seva intervenció Las protestas en Irán, más allá del velo, Anahita ens 
proporcionarà un context per entendre les principals causes que han provocat la 
condició actual de la dona a l’Iran i la seva importància en la lluita pels drets 
humans. 
 
El programa Parlem de... vol generar espais de debat, a partir de les 
exposicions del museu, entre diferents agents i artistes de la ciutat i el públic 
que ens visita. 
 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Places limitades 
 
  



Museu de l’Empordà 
 
Visita guiada i taller per adults 
Dijous 9 de març a les 18:30 h 
 
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, hem organitzat una visita guiada 
a l’exposició “Mey Rahola. Desig d’horitzons“. L’activitat s’acabarà amb un 
taller per donar a conèixer aquesta fotògrafa que quedà en l’oblit durant 
pràcticament 70 anys. 
 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Places limitades 
 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
 
Visites comentades en clau de gènere 
Dones havíeu de ser. Itinerari modern 
Diumenges 5 i 19 de març a les 11 h 
 
Dones havíeu de ser. Itinerari medieval 
Diumenges 12 i 26 de març a les 11 h 
 
Visites incloses a l’entrada. Cal inscripció prèvia al web del museu 
 
Cinema 
Projecció de la pel·lícula Girls | Museum de Shelly Silver 
Dimarts 7 de març a les 17 h a la Filmoteca de Catalunya 
 
Entrada individual: 4€ Reduïda: 3€ 
 
Fundació Apel·les Fenosa 
 
Doora Mar by Victoria Combalía 
Dissabte 25 de març a les 12 h 
 
La historiadora de l’art i crítica Victoria Combalía oferirà una xerrada sobre el 
retrat de Doora Mar que custodia el museu i que està fet a quatre mans, les 
d’Apel·les Fenosa i Pablo Picasso. 
 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Places limitades 
 
Museu d’Art de Sabadell 
Mostra: Dones de galeria, amb la col·laboració dels alumnes del batxillerat 
artístic de l’IES del Vallès 
Del 8 de març al 7 de maig 
 
El Museu d’Art de Sabadell segueix treballant per donar major visibilitat i 
presència a les dones, en el marc d’un projecte més global, que pretén oferir 
lectures i discursos de les col·leccions també en perspectiva de gènere i de 
diversitat sexe afectiva i LGTBI. 



Coincidint amb 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el Museu d’Art de 
Sabadell vol homenatjar a totes aquelles dones representades a la col·lecció. 
Són nombroses les dones retratades pels artistes homes a la col·lecció, però 
només una cinquantena estan documentades amb els seus noms i cognoms, la 
majoria són dones anònimes retratades com a muses inspiradores, són esposes, 
filles o mares que posen com a models per a l’artista home de la família o del 
seu entorn.  

S’exposa una selecció de Dones de Galeria per a ser recordades per la seva 
trajectòria personal o professional, per posar-les en valor tot coneixent-les i 
entendre-les en el context històric i social que han viscut. 

L’objectiu final és fer aflorar les dones, tot impulsant canvis en els discursos per 
incorporar-les als relats dels Museus i de la història. 
 
Més informació a: http://museus.sabadell.cat 
 
Museu de Reus 
Monòleg històric Elisabet Vicent, una empresària al Reus del segle XVII. 
10 de març a les 18 h i a les 19 h 
 
Visita comentada Hi ha dones, al Museu? 
11 de març a les 11 h i a les 12 h 
 
Gratuït amb inscripció prèvia a: https://www.museudereus.cat/ 
  
 
 

http://museus.sabadell.cat/?fbclid=IwAR3n8EZq2p_5Ju7kTyYmr6ezihmHpwbDkU8Ww5sHKKJhys3sA1e36nz70Hs
https://www.museudereus.cat/

