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Amb motiu del 90è aniversari de la proclamació de la II República (el 14 d’abril de 1931), el
Museu d’Història de Girona proposa el cicle de conferències Republicanes centrat en la
història de les dones que varen tenir un paper important en la gestió de la cultura, l’educació, la política i la societat d’aquella època, i que varen contribuir a canviar significativament
el seu entorn social i ciutadà. Igualment, les presentacions faran incís en els canvis que va
comportar la II República en termes d’igualtat en els drets civils i jurídics.
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Dimecres 14 d’abril
La dona gironina durant la República: la construcció d'un ideal

Amb Gemma Busquets Ros, periodista
Els ideals republicans significaven incorporar la dona a tots els àmbits en igualtat amb
l’home a través de tres objectius: el dret a vot, legalitzar drets fonamentals com el
divorci i l’avortament, i la participació activa en la política. Prenent de fil conductor el
model de dona que projectava la premsa i la publicitat i a través d’articles d’opinió,
analitzarem la construcció d’aquest ideal, que es mou entre la feminitat, el feminisme,
i el despertar de la consciència política, posant èmfasi en la vida de la noia gironina
comuna.

Dimecres 28 d’abril
Aurora Bertrana, textos i articles per a la República

Amb Neus Real Mercadal, historiadora de la literatura i professora de la UAB
Aurora Bertrana es va presentar a les eleccions del 1933 i fou la primera dona de les
llistes d'ERC. Molt activa en la lluita pels drets de les dones, va escriure articles
reivindicatius en diverses tribunes periodístiques i es va convertir en una veu de
referència en aquest àmbit. La seva empremta en el camp del feminisme és pionera
i resulta, encara avui, una de les més significatives en la història recent de Catalunya.

Dimecres 12 de maig
Les mestres de la República

Amb Salomó Marquès Sureda, professor jubilat d’Història de l’Educació a la UdG
Quan l'analfabetisme era un mal crònic i no hi havia escoles per a tothom i milers
de nens corrien pels carrers, malnodrits, amb la salut precària; quan no hi havia
espais per jugar i imperava la manca d'higiene i de cultura, va néixer una generació
de mestres que, amb el referent d'Europa, va crear una escola nova i moderna
adaptada als nous temps, que tenia l’objectiu de formar una ciutadania lliure, culta
i amb veu pròpia.

Dimecres 14, 28 d’abril i 12 de maig, a les 6 de la tarda
Conferències de 60 minuts

Assistència presencial amb aforament limitat
degut a les circumstàncies sanitàries actuals, amb
reserva prèvia a www.girona.cat/museuhistoria.

Conferències virtuals Les conferències es
gravaran i, posteriorment, es penjaran al canal de
youtube de Girona Cultura TV.

L'activitat es desenvoluparà seguint les mesures
de prevenció de la COVID vigents
www.girona.cat/museuhistoria
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