
Dones invisibles
Cicle de debat per conèixer dones que han estat rellevants 
al llarg de la història

El Centre d’Informació i Recursos per a Dones vol donar 
continuïtat a la recuperació del paper de les dones al 
llarg de la història, i organitza, per primer cop, un cicle 
de debat que té per objectiu visibilitzar dones rellevants 
que no han estat reconegudes en el seu moment històric 
i que han quedat en un segon pla. Es tracta d’un espai 
participatiu en format taula rodona, en el qual durant 
tres sessions es pretén donar a conèixer dones que han 
estat pioneres en el desenvolupament de les seves pro-
fessions i disciplines i que han aportat elements clau per 
a la nostra societat actual.

La participació és oberta a totes les persones interes-
sades i que vulguin compartir els seus coneixements i 
inquietuds sobre aquest tema.

La taula rodona serà a càrrec de Mercè Borràs i Pérez, 
especialista en història de les dones, estudiant del 
programa “La universitat a l’abast” de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Totes les sessions són de 18 h a 19.30 h, a Can Jonch, 
Centre de Cultura per la Pau (carrer del Rec, 19)



Cal inscripció prèvia trucant al telèfon 93 842 67 14
Places limitades.

Dimecres 7 de maig

DONES A LA CIÈNCIA
- Hypatia d’Alexandria, la primera astrònoma de l’Antiguitat
- Emilie de Breteuil, física del segle de les llums 
- Ada Lovelace, matemàtica i la primera programadora de la 

història
- Rosalind Frankiln, biòloga i impulsora del genoma humà

Dimecres 14 de maig

DONES A LES ARTS
- Artemisa Gentileschi, pintora del Barroc
- Barbara Strozzi, cantant i compositora a la Itàlia del segle 

XVII
- Camille Claudel, escultora francesa a l’ombra d’Auguste 

Rodin
- Caterina Albert, Víctor Català, novel·lista amb pseudònim

Dimecres 21 de maig

DONES PER LA PAU
- Irena Sendler, “l’àngel del gueto de Varsòvia”
- Agnes Pareyio, activista contra la mutilació genital femenina 

a l’Àfrica
- Caddy Adzuba, la veu de les congoleses silenciades
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