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On són les dones a la mar?



A la mar, les dones sempre hi hem sigut...



 Havia d’assenyalar-nos els principals reptes que té 

la dona que avui dia viu de la marOBJECTIUS

DONA’M LA MAR és un projecte de recerca, transversal,
que:

 Havia d’ajudar-nos a entendre com s’explica la mar: 

què es visibilitza i que s’invisibilitza

 Ens ha de portar a reorientar la narrativa del 
Museu des d’un punt de vista més igualitari

Incorporar la perspectiva de gènere en una 
institució VOL DIR portar a la pràctica una sèrie
d’accions que facin visible i valorin el relat de 
les dones (històricament ocultades)



TAULES de
REFLEXIÓ

El projecte està 
articulat entorn una 
recerca estructurada 
en cinc GRUPS DE 
DISCUSSIÓ 



TAULES de
REFLEXIÓ

La recerca es 
complementa amb 
ENTREVISTES 
PERSONALITZADES a 
cada una de les dones 
dels grups de discussió



3 de maig





5 de juliol





4 d’octubre



On són les dones?

Les dones són als vaixells fent de marineres, 
de capitanes, de pescadores, de remolcadores, 
d’investigadores, de cuineres, d’aventureres, 
d’esportistes... 

Les dones són a la mar, només cal fixar-hi la mirada

CONCLUSIONS



CONCLUSIONS

 Que la dona en el camp marítim, EXISTEIX! per bé que 
és minoritària 

L’estudi posa de manifest :

 Que es troba OBSTACLES al llarg de la seva carrera: 
- la família
- el camp marítim
- les supersticions sobre la mala sort que porten,
- les actituds paternalistes i menysteniment

 Que el camp marítim tendeix a EXCLOURE la dona, 
perquè premia atributs reservats socialment a l’home: 
la força, el risc, l’aventura, l’exotisme.



CONCLUSIONS

 El Museu hauria d’aconseguir convertir-se en un 
espai  de discussió viva entorn al tema per tal de 
generar opinió pública

 El projecte ha fet canviar la mirada de la gent del 
Museu

 També ha fet canviar la mirada de les dones que 
treballen a la mar

 Les dones de la mar volen estar representades en 
els discursos del Museu

 Les dones de la mar han vist el Museu com un lloc 
de trobada i de sororitat

El paper del Museu Marítim 



RESULTATS

Publicació d’un 
llibre periodístic 
sobre la recerca  



RESULTATS

 Hem aconseguit un bon IMPACTE
a nivell de difusió a través dels 
mitjans de comunicació

https://www.lavanguardia.com/vida/20180607/444200956375/mujeres-marinas-denuncian-sentirse-cuestionadas-como-tripulantes-o-capitanas.html
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/20180530/nuria-obiols-siempre-he-preferido-que-me-llamen-capitan-6845369
https://www.nuvol.com/noticies/el-paper-de-les-dones-als-museus-fets-no-paraules/
https://www.ara.cat/estils_i_gent/mar-tambe-dones_0_2030197007.html




 Prenem consciència de l’ús del LLENGUATGE INCLUSIU

RESULTATS



RESULTATS

 Estem generant ACTIVITATS per a diversos públics



RESULTATS

 Estem generant 
ACTIVITATS per a 
diversos públics



RESULTATS

Martina Pérez
Fent pràctiques pel títol d’oficial de màquines de la 
Marina Mercant

Sílvia Puig
Estibadora del Port de Barcelona



RESULTATS

Maribel Cera
Pescadora del port de Sant Carles de la Ràpita

Uxia López
Biòloga marina de l’Instituto Español de Oceanografia



Imatges de dones adobant xarxes



RESULTATS

Bàrbara Cornudella
Regatista d’èlit

Magalí Colomer
Jutge de regates



RESULTATS

Cristina Caparrós
Armadora del Port de Barcelona

Cristina Garriga
Pescadora del port de l’Estarti



RESULTATS

Elvira Pujol
Faronera del Far de Cap de Creus



RESULTATS

Isabella Humphrey
Navegant, fent un delibery

Alba Jurado
Investigadora en l’àmbit de la pesca



RESULTATS

Núra Obiols
Capità Marítim del Port de Tarragona

Eulàlia Pujol
Cap del Centre de Coordinació de Salvament de 
Barcelona



RESULTATS

Olga Penín
Marinera de la marina mercant

Verónica Anchuela
Primer oficial d’un remolcador d’altura 



RESULTATS

Pilar Pasanau
Regatista i capità de la marina mercant

Anna Corbella
Regatista



RESULTATS

Realització d’una 
petita exposició 
amb les fotografies  
recollides

Març 2019 



RESULTATS

CONCLUSIONS

Presentació 
Conclusions
Donam la mar

Presentació 
pública de les 
conclusions del 
projecte

Març 2019



RESULTATS

Edició de fulls de 
sala per canviar 
la mirada i la 
narrativa del 
Museu

Gener 2019
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