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Jornada d’Accessibilitat i Diversitat 2019 
 

 

 

 

 

 

El museu com a interruptor:  

encenem les llums que tothom portem a dintre! 

 

A l’última Jornada Apropa hem escoltat diversitat de veus de dones que ens han 

obert la mirada, ens han fet pensar i ens han inspirat. Són aquestes: 

1. La veu dels col·lectius de dones vulnerades: la seva realitat,  

necessitats i expectatives.  

2. La veu acadèmica: “Las mujeres cambian los museos”,  

conferència de Marian López Fernández-Cao 

3. La veu professional: “Kit de herramientas para un museo igualitario”, 

presentació a càrrec d’Encarna Lago  

4. La veu dels museus: projectes inspiradors de col·laboració  

amb entitats de dones 

Hem après tant de totes elles que ho volem compartir! Per això t’animem a llegir 

aquest document-resum. 

Museus dones  
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Ser dona no és fàcil. Els patrons heretats d’una cultura fortament patriarcal i sexista segueixen ben 

arrelats en la nostra societat. Per això ser dona implica viure una situació de desigualtat, 

discriminació. Però si a més a més tens una discapacitat, ets migrada o vius en situació de pobresa, 

les dificultats augmenten.    

De quins col·lectius parlem? 

 Dones víctimes de violència masclista 

 Dones migrades 

 Dones vinculades a l’exercici de la prostitució 

 Dones amb discapacitat/diversitat 

 Dones transgènere 

 Dones refugiades 

 Dones gitanes 

 

Dones víctimes de violència masclista 

De violència masclista n’hi ha que és explícita i visible (assassinat, violació...), i n’hi ha també que és 

implícita i invisible (a la publicitat, als mitjans, en els salaris...). Preguntem-nos: Alguna dona 

totalment immune? Resposta: Cap 

 

 

La Ruth ens explica les conseqüències de la violència masclista:  

“Són danys de tipus conductual, emocional, cognitiu i relacional. Afecten no només a la persona 

sinó també al seu entorn familiar i social”.  

Per això ens assenyala algunes necessitats i desitjos: 

 Activitats culturals per compartir amb els fills i filles, especialment si són adolescents 

 Activitats culturals que donin visibilitat a dones artistes, contemporànies o d’altres 

èpoques 

“La violència masclista és una vulneració dels drets humans, perquè quan parlem dels drets de 

les dones estem parlant de drets humans”.  

 

Ruth Capdevila, directora del Servei d’Atenció, Recuperació  

i Acollida (SARA) de l’Ajuntament de Barcelona 
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 Exposicions, obres que donin visibilitat a dones que trenquen estereotips 

 En definitiva, activitats que dignifiquin la dona! 

 

“La cultura és un regal per l’ànima, et fa reflexionar i et retorna la dignitat”. Testimoni d’una 

supervivent de la violència masclista 

 

Dones migrades 

Des de l’Associació Intercultural Diàlegs de dona, la Mercè Amor ens parla de les aules d’acollida i 

socialització que tenen al barri del Raval per a dones migrades. Tenen 220 alumnes i una llista 

d’espera de més de 70.  

Quin és el perfil d’aquestes dones? 

 Són principalment de la Índia, Pakistan, Síria i Marroc. 

 Nivell d’estudis escàs o inexistent 

 Han vingut reagrupades pel seu marit (no com les d’origen latinoamericà) per 

cohesionar el nucli familiar i tenir cura dels fills. 

 Viuen aïllades en l’àmbit domèstic 

 

 

 “Fem classes d’alfabetització perquè la llengua és el vehicle fonamental de comunicació amb el 

veïnat del barri”. I és que la integració amb els veïns és un dels objectius. “Treballem pel 

coneixement mutu, pel respecte a la diferència, per la convivència dins el barri”. 

La Mercè ha vingut acompanyada de la Fàtima Choudhury, alumna i voluntària de l’associació. Amb 

una pronunciació més que correcta, llegeix: 

“Cuando llegué a Barcelona me di cuenta de que mi vida no sería fácil. Estaba muy sola. El mundo 

me resultaba muy extraño. No entendía el idioma. No conocía a nadie. Las profesoras nos enseñan 

el idioma, nos dan vida, esperanza y confianza, cosas importantes que tanto necesitamos las 

mujeres inmigrantes”. Testimoni d’una alumna pakistanesa 

 

 

 

  

“La motxilla de dol migratori que porten, pesa molt: tenen por de sortir de casa  

i l’espai públic no el consideren un espai de gaudi.”  

Mercè Amor, coordinadora de l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona 

 

 



 
 

4 
 

Dones vinculades a l’exercici de la prostitució 

El Lloc de la dona és una entitat religiosa, també del Raval, que acull dones en contextos de 

prostitució i víctimes d’explotació sexual. El perfil de la fundadora, dona molt culta i filla de mare 

artista, fa que la formació i l’art siguin eixos fonamentals de l’entitat. Per això el seu principal 

objectiu és la formació i capacitació laboral de les dones que atenen, unes 350 a l’any. El taller 

ocupacional de costura n’és un exemple. 

Quin és el perfil d’aquestes dones? 

 La majoria provenen de Nigèria i també de Latinoamèrica 

 Acostumen a patir migranyes, depressió i ansietat 

 Tenen l’autoestima molt baixa i es culpabilitzen 

 Se senten molt soles i rebutjades  

 Expressen desconfiança (moltes han estat enganyades, o són víctimes de proxenetes 

que les exploten) 

 Tenen por, sobre tot a presentar qualsevol tipus de denúncia 

 Moltes d’elles viuen en situació d’extrema pobresa: no tenen llar ni tenen cobertes 

necessitats bàsiques com el menjar o la roba 

 Pateixen una forta estigmatització i aïllament social 

 

 

Dit això, la Mar destaca tot un seguit de valors que tenen aquestes dones, com ara: 

 Una gran capacitat de resiliència i de resistència 

 Ancoratge vital en la seva religió: són dones molt creients, interpreten la realitat des d’una 

cosmovisió basada en el “Déu dirà” 

 Capacitat d’establir xarxes de solidaritat interna i d’ajuda mútua 

 Fortalesa interior, vitalitat i alegria 

Sobre això últim, la Mar recorda el relat d’una d’elles quan li explicava la seva història: 

“Travessar l’estret amb la patera va ser una experiència molt forta per a mi. Jo mai havia estat 

damunt l’aigua. Mirava la gent que tenia al voltant i veia que tothom tenia por. Les cares eren de 

pànic i jo no sentia por. I em preguntava com és que jo no tinc por? Com és que la meva ment és 

tan forta? I no t’ho sabria explicar, però sé que aquesta fortalesa en el meu interior existeix”. 

 

 

“Són dones, són immigrants i a més a més realitzen una activitat molt mal vista, malgrat la 

hipocresia de la nostra societat que demana la prostitució i alhora la rebutja”. 

Mar Galceran, coordinadora de El Lloc de la Dona 
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Què necessiten aquestes dones? 

 Sentir-se ben mirades, sentir-se valorades pel que són i no pel que fan: “quan vaig a 

qualsevol lloc, em miren i em repassen de dalt a baix, em veuen com una prostituta i no 

com una persona” 

 Adaptació al seu nivell d’estudis i de domini de la llengua, que és molt baix. 

 Eixamplar els entorns de relacions socials i participar en activitats amb persones d’altres 

col·lectius  

 

Dones amb discapacitat/diversitat 

És el torn de la Carmen Arana, presidenta de l’associació Temyque (Tengo Esclerosis Múltiple y 

Qué), formada principalment per dones atès que la EM afecta a les dones en un 70%. Fa uns deu 

anys que va en cadira de rodes i les ha vist de tots colors: se sent doblement discriminada pel fet de 

ser dona i amb discapacitat. És combativa i té un gran sentit de l’humor! 

“Fem activitats de risc: parapent, barranquisme, bany amb taurons... encara que sembli mentida.  

La logística no és fàcil. Portem una persona voluntària per a cada una, que no pot ser un familiar  

(a casa estem massa sobre protegides!). Aquestes activitats empoderen molt però no tothom les 

vol fer. Per això també anem al teatre o als museus”. 

 

Fa una llista de reptes i necessitats: 

 L’anomenada “accessibilitat universal” encara és un tema pendent. Per tot arreu hi ha 

barreres que impedeixen o dificulten l’accés. 

 Sovint les exposicions no estan adaptades per a visitants en cadira de rodes: els rètols, 

les cartel·les o les obres exposades tenen una alçada inadequada. 

 En alguns teatres, com el TNC, els espais reservats per a les cadires de rodes són a dalt 

de tot i molt lluny de l’escenari. “Si tens problemes de visió o d’audició, no t’assabentes 

de res. Nosaltres no podem escollir fila o seient com fa qualsevol persona. A nosaltres 

ens col·loquen allà on toca i punt”. (Destaca que en aquest aspecte la Sala Villarroel o el 

Teatre Goya estan molt millor). 

 Les biblioteques tampoc estan molt ben adaptades. Tot és molt amunt. 

 Els actes populars, com la cavalcada de Reis per exemple, han de preveure un lloc 

adequat per a les persones en cadira de rodes, que es vegi bé i que quedi integrat en la 

festa. 

“Tenir accés a la cultura és tenir accés a l’educació, a una educació complementària  

que per a moltes dones és la principal i única”. 

Carmen Arana, Presidenta de l’associació Temyque 
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 Les concentracions i actes feministes no sempre tenen en compte que hi ha 

dones amb cadira de rodes i de vegades simplement no hi poden accedir. 

 Els cartells o la publicitat d’un acte, com el d’aquesta jornada, rarament 

incorporen la imatge d’algú amb cadira de rodes. “I també existim i volem fer-nos 

visibles” 

 

Reclama ser consultades i tenir veu a l’hora d’organitzar alguna activitat o muntar algun 

esdeveniment, i acaba amb un lema contundent: “Res per a nosaltres sense nosaltres” 

 

Dones transgènere 

L’Associació Acathi treballa amb persones migrades, refugiades i LGTB.  

La Silvana González, 23 anys i voluntària d’Acathi, és colombiana i dona trans. Va venir a Barcelona 

fa un any i mig fugint d’un entorn terriblement hostil per a ella.  

“Acathi me brindó colaboración para iniciar un proceso trans, con el tema hormonas y tal. También 

me orientaron sobre cómo pedir asilo político aquí, pues en mi país era perseguida por mi 

condición sexual. Yo vivía en la calle y me ayudaron a ser persona. Ahora soy refugiada y vivo en un 

piso de acogida con otras mujeres trans: he encontrado una familia”. 

“En mi caso no solo he hecho una transición de cuerpo, sino también de país. Soy mujer trans, 

refugiada y emigrante”. 

“Acá puedo ser yo y luchar por mi sueño”. 

 

 

Quin és el perfil de les dones ateses per Acathi? 

 És un col·lectiu LGTB que acompanya persones migrants trans o qualsevol altre 

identitat de gènere. 

 El 95% de les persones ateses són sol·licitants d’asil o refugiades 

 Més de la meitat són dones trans, lesbianes o bisexuals 

 Les dones trans són les més estigmatitzades i rebutjades socialment 

 Els enormes prejudicis que hi ha dificulten molt l’accés al mercat de treball o 

l’accés a llogar un habitatge.  

 

“Gracias a Apropa he tenido la oportunidad de entrar en el Liceu y en la Sagrada Familia: esto es 

muy importante para mí, un verdadero lujo”. 

Silvana González, voluntària d’Acathi 
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Pel que fa a les necessitats, hi ha una gran coincidència amb el que ja s’ha dit: 

 Poder accedir a la cultura per visibilitzar el col·lectiu 

 Sentir-se respectades 

 Teixir xarxes de relacions lliures d’estereotips 

 

Acabades les presentacions de la taula rodona, dels molts suggeriments i reflexions que van sorgir 

en el debat obert, destaquem: 

 Les visites culturals amb col·lectius de dones que no coneixen bé la llengua 

resulten més profitoses i atractives si s’acompanyen d’un taller pràctic (com ja 

s’ha fet al Palau Güell o al Museu del Disseny). 

 Totes aquestes dones són valentes, amb una gran experiència i coneixement de 

la vida. Tenim molt per aprendre d’elles! 

 

 

 

La veu acadèmica: “Las mujeres cambian los museos”,  

conferència de Marian López Fernández-Cao 

 

D’aquesta interessantíssima conferència, recollim aquí només algunes idees clau que reforcen la veu dels 

col·lectius de dones que han parlat.  

“Las mujeres en general, y más aún las mujeres vulneradas, tienen lo que Sandra Harding denomina 

“privilegio epistémico”: el conocimiento específico, marginal, que desde el centro dominante no se 

tiene. Aprovechar el potencial de ese conocimiento es una forma de enriquecer la función pública 

del museo.” 

“La cultura no puede ser estática. Aquel “discurso autorizado” (objetivo, neutro y aceptado) del 

museo tradicional ha quedado obsoleto. Hay que deconstruirlo para incorporar este conocimiento 

(subjetivo, dialéctico y crítico) de los grupos sociales marginales como son las mujeres doblemente 

vulneradas.” 

“El arte no es solo un producto estético sino el resultado de una experiencia humana que se abre a 

numerosas lecturas. Las obras de arte pueden convertirse en puertas donde las personas se sientan 

identificadas con determinadas emociones asociadas al trauma, la vergüenza, la culpa o el dolor, de 

manera que la obra de arte ayuda a legitimar esas emociones. Y cuando abrimos esa puerta, el 

museo se convierte en un foro crítico, participativo, empático.” 

“El museo debe convertirse en un espacio “seguro” que incluya el respeto, la comunicación, el 

encuentro, la confianza y la escucha de los colectivos que hasta ahora no lo consideraban como 
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propio. Cuando lo hace, el museo se convierte en un espacio de legitimación social que dignifica a la 

persona y la empodera. “ 

Marian López acaba la seva conferència amb una petició per als i les professionals de la gestió 

cultural.   

 

 

 

Alguns dels projectes, coordinats per la conferenciant, i que va comentar durant la seva exposició 

són aquests: 

- Madrid, ciudad de las mujeres, sota el paraigua del projecte europeu  DIVERCITY, 

Diving into Diversity in Museums and in the City. 

 

- Aletheia: Artes, arteterapia, trauma y memoria emocional. Projecte d’investigació. 

 

- El arte abre ventanas. Deconstruir la masculinidad en personas privadas de libertad. 

Grup d’investigació sobre les aplicacions de l’art en la integració social. 

 

 

 

La veu professional: “Kit de herramientas del museo sostenible,   

igualitario e inclusivo: del patriarcado al feminismo, del 1% al 99%”, 

conferència d’Encarna Lago  

 

Encarna Lago ens parla des de l’experiència d’una funcionària que porta 38 anys treballant en el món dels 

museus, com a vigilant-guia en els inicis i com a gestora des del 1999. És una activista compromesa i 

convençuda, que transmet passió per la seva feina i remou consciències.  

“Los museos, como medios de comunicación con credibilidad, hemos estado al servicio del poder. 

Pero un museo es una institución pública sin ánimo de lucro que debe trabajar en red para ponerse 

al servicio de la sociedad.  

“Hagamos del museo un espacio que también pertenezca a los grupos excluidos,  

haciéndoles sentir personas valiosas.” 

Marián López Fernández Cao 

http://madridciudaddelasmujeres.es/
https://www.ucm.es/aletheia/que-es-aletheia
https://www.ucm.es/eartdi/noticias/presentacion-del-libro-el-arte-abre-ventanas-una-guia-para-repensar-la-masculinidad-en-personas-privadas-de-libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Encarna_Lago
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“El feminismo no excluye a nadie, es inclusivo por definición. Porque cuando se trabaja por la 

igualdad de las mujeres, se trabaja la diversidad. Diversidad de raza, origen, clase, orientación 

sexual, o de cualquier otro tipo.” 

“Hay que pasar de la reflexión a la acción. El museo es un ente vivo y dinámico, sigue el proceso de 

crecimiento de una planta:  

1. Hay que preparar la tierra, tomando conciencia desde lo individual a lo colectivo 

2. Hay que abonar la tierra, a través de la formación 

3. Hay que sembrar, haciendo propuestas de acción 

4. Hay que cuidar lo que crece, desarrollando los proyectos” 

Las obras que se exponen en el museo no son objetos cosificados, son testimonios humanos. 

“Donde los demás ven objetos y colecciones, nosotras vemos personas”.  

Alguns dels projectes, realitzats o en curs, comentats durant la seva exposició són aquests: 

- ‘Nosotras en red’. En colaboración con el Museo Thyssen, confluyen artistas, 

comunidad, colectivos, educadoras, asociaciones. 

 

-  ‘Transcender, transmitir, transformar’. “Como tenemos una comunidad marroquí 

muy numerosa, nos fuimos a hacer activismo a Marruecos. Allí salieron pidiendo 

igualdad en galego, y en Lugo salieron pidiendo igualdad en árabe”. 

 

-  ‘Percepción cromática de mujeres de diferentes culturas, ¿de qué color perciben el 

mundo las mujeres de Lugo?’. “Me refiero a las mujeres en toda su diversidad, claro. 

Sirvió para acercarnos unas a otras, para conocernos”. 

 

- ‘Procesos del desvanecerse’. Arte-diálogo sobre el Alzheimer, y Arte-diálogo sobre 

discapacidad y violencia de género. 

 

- ‘Mujeres mirando mujeres. Eliminando los límites autoimpuestos’. Proyecto online y 

totalmente horizontal donde comisarias y críticas hablan de mujeres artistas. 

 

 

 

 

 

 

  

“Lo social lo tienes que llevar en vena porque es TU responsabilidad”. 

Encarna Lago 
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La veu dels museus:  

projectes inspiradors de col·laboració amb entitats de dones 

 

“Gèneres i transgèneres”, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani,  

Palma de Mallorca. 

La perspectiva de gènere com a línia estratègica i transversal 

Des del 2013 la investigació en matèria de gènere és una línia estratègica del museu, que 

impregna les actuacions de tots els departaments: des de la revisió de la col·lecció i les activitats 

educatives que tracten la temàtica, fins la botiga (hi ha un Punt G amb bibliografia especialitzada) 

o el pictograma híbrid dels lavabos.  

L’àrea d’educació fa xarxa amb les entitats i col·lectius de Palma (dones musulmanes, LGTB, etc) 

per treballar tot un seguit de projectes transversals des de l’art contemporani amb una nova 

mirada en clau de gènere.  

 

“Senyes d’identitat. Retrats de dones”,  

Fundació Joan Miró amb l’entitat Hèlia Dones i Clicme. 

Com una exposició pot generar-ne una altra de dignificació de la dona 

Aquest projecte fotogràfic, que va durar quatre mesos, s’emmarcava en el context de l’exposició 

de Lee Miller, fotoreportera de guerra vinculada al moviment surrealista i molt marcada 

emocionalment pels abusos sexuals que va patir. Les participants es feien un autorretrat com a 

resultat d’un exercici introspectiu, que va acabar amb una exposició complementària a la de Lee 

Miller, a la mateixa sala de la Fundació Miró. 

 

 

 

 

 

“Vestir i desvestir cossos: la tipografia com a introducció a la lectoescriptura”, Centre d’Art La 

Panera, Lleida. 

El resultat de la coordinació amb un Pla de barris ja existent 

Com un centre d’art pot interactuar amb les entitats del seu barri? La Roser Sanjuan, del Servei 

Educatiu de La Panera (que es troba en el centre històric, amb molta població nouvinguda i amb 

un 30% de persones que no coneixen l’idioma), reconeix que van fracassar en l’intent de contactar 

directament amb les entitats, fins que es van coordinar amb el “Pla de barris” i concretament amb 

els cursos d’alfabetització que es duen a terme. El fet de tenir anualment un tipògraf en residència 

“Va ser un projecte molt dignificant per les dones que hi vam participar: ens va 

permetre fer-nos visibles, sortir de l’aïllament, recuperar el nostre jo”. 

Lola Cañavera, participant en el projecte Senyes d’identitat 

https://www.esbaluard.org/ca/programas/generes-i-transgeneres/
https://www.fmirobcn.org/ca/activitats/accessibilitat/18/senyes-d-identitat-retrats-de-dones
http://www.lapanera.cat/home.php?op=9&module=programacio&cad=1&item=174
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a La Panera va permetre introduir la forma i la imatge de les lletres en aquests cursos 

d’alfabetització ja existents. Així van aconseguir que les dones migrades entressin al centre d’art! 

 

“Dona’m la mar”, MMB-Museu Marítim de Barcelona 

Un canvi radical de mirada: hi ha dones en el món del mar! 

El cas del Museu Marítim, un museu on la presència de la dona ha estat inexistent, ens descobreix 

tot un procés de canvi de mirada i de narrativa, que es produeix no només dins el museu sinó 

també en les mateixes dones vinculades d’una manera o altra al món del mar.  

Tot va arrencar del Pla d’igualtat del museu: calia fer alguna cosa per donar visibilitat al paper de 

la dona en el mar.  

“Vam buscar a l’arxiu quines fotos hi havia on hi sortís alguna dona. N’hi havia dues. Vam fer una 

crida per les xarxes socials i la sorpresa va ser la immensa quantitat d’imatges arribades de tot 

arreu: estibadores, capitanes de la Marina mercant, investigadores de les Ciències del mar, 

remolcadores, pescadores, esportistes, fins i tot una faronera! (la del Cap de Creus, ara jubilada). 

La cosa va donar per fer una exposició, tot i que no era aquesta la intenció”. 

Mireia Mayolas, Cap del Servei Educatiu del MMB 

A partir d’aquí el museu ha organitzat taules rodones i trobades de dones vinculades al món del 

mar, i ha incorporat la perspectiva de gènere en la narrativa de la col·lecció i de les exposicions. En 

definitiva, tot un canvi de mirada que obre noves perspectives en el camí cap a la igualtat i el 

reconeixement del paper de la dona. 

 

 

 

Fem d’interruptors? 
(La Mar Galcerán, coordinadora de El lloc de la dona, va acabar la seva presentació amb aquestes paraules. 

Nosaltres també hem volgut recollir-les per tancar aquest document.) 

 “Una vegada una de les dones que acollim ens va dir: vosaltres heu estat el meu interruptor, jo 

tenia una llum a dintre i no ho sabia. Aquesta és la nostra missió: tan de bo quan vingui un 

col·lectiu d’aquestes dones al vostre museu, sigueu interruptors per fer descobrir la llum que 

tothom porta a dintre”. 

 

https://www.mmb.cat/projectes/donam-la-mar/

