IX Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat
“EL LLEGAT DE LES DONES”

Data: 30 de novembre de 2018
Lloc: Torre de la Creu
Passeig de Canalies, 14. Sant Joan Despí

PRESENTACIÓ
El concepte de patrimoni és clarament androcèntric, reflecteix uns
discursos i unes narratives amb els ulls dels homes. Vincula l’herència
del passat a la transmissió paterna. Altrament parlaríem de matrimoni.
Diversos diccionaris etimològics posen de relleu que mentre el patrimoni (pater-monium) posa l’accent en la transmissió vertical dels valors,
que són llegats d’una generació a l’altre, la idea de matrimoni (matermonium) emfatitza una transmissió de valors horitzontal, a través del
contacte directe entre mares i filles i fills. Estem un altre cop davant de
la dicotomia entre allò públic i allò privat, entre allò rellevant socialment i
allò que només ho és personalment.
Òbviament la vida privada ha generat un patrimoni menys ric i menys
ostentós que la vida pública. Els palaus, les grans estructures funeràries o les esglésies deixen pas, en aquest terreny, a patrimonis de la vida
quotidiana, amb una funcionalitat molt ben definida.
Però el discurs i la narrativa històrica s’ha creat a través del patrimoni
de filiació masculina i allò vinculat a la història de les dones ha quedat
relegat a un segon pla.
En aquesta Jornada del Patrimoni del Baix Llobregat ens plantegem un
doble objectiu: donar eines per posar en valor el patrimoni vinculat a
l’activitat de les dones i per generar un discurs no androcèntric del
patrimoni que tenen les nostres ciutats i viles.

PROGRAMA
09:30 h Recepció i lliurament de documentació
10:00 h Benvinguda institucional
Àlex Medrano. Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan Despí
Conxita Sánchez. Presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
Elsa Ibar. Directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
Oriol Lladó. Diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona
Josep Perpìnyà. President del Consell Comarcal del Baix Llobregat
10:30 h Ponències
Isabel Segura. Historiadora, investigadora i escriptora
Mercè Tatjer. Catedràtica de Didàctica de la Universitat Barcelona. Experta en geografia i història
urbana
11:30 h Pausa- cafè
11:45 h Any Jujol 140. Àlex Medrano. Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan Despí
12:00 h Diàleg
Montserrat Duran. Historiadora de l’Art. Cap de l'Arxiu Municipal de Sant Joan Despí
M. Luz Retuerta. Directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
Isabel Segura. Historiadora, investigadora i escriptora
Mercè Tatjer. Catedràtica de Didàctica de la Universitat Barcelona. Experta en geografia i història
urbana
Modera: Laia Coma. Pedagoga. Doctora en didàctica del patrimoni i professora de la Facultat
d’Educació de la Universitat de Barcelona
12:45 h Taller
“Eines i experiències per visibilitzar el llegat de les dones” a càrrec de Laia Coma

Inscriu-te aquí

13:45 h Cloenda
Lluís Monfort. Conseller de Cultura del Consell Comarcal del Baix Llobregat
---------------------------------------------------------------------------------------------------Dinar opcional

--------------------------------------------------------------------------------

-

16:00 h Visita. Ruta de dones de Sant Joan Despí, a càrrec del Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat ( durada màxima 2 hores).

