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Tel. 93 370 51 52 
b.prat.am@diba.cat 

dones@elprat.cat 
 

  
CURS  La representació de 

 
Maria Dolors Molas  

Helena González 
 

DIMARTS 1  i  DIMECRES 2  
DESEMBRE 2015   

18 H - 20 H 

  

les nenes 
a la literatura 



Presentació 
	  
On són les nenes en el món grec? I com són les 
nenes a la cultura popular del segle XXI? Quina mena 
de vincles familiars i socials apareixen de manera 
més habitual en les representacions culturals? Com 
hi apareixen les relacions filla-mare? Sempre han 
estat metàfores de la innocència i la vulnerabilitat? 
Com podem llegir la violència exercida contra les 
nenes? Com són els seus cossos? Hi ha figures 
d’empoderament en el món grec i el s. XXI?  Per què 
diem “nenes” quan volem dir “adolescents”?  
  
Aquest curs ofereix una combinació de perspectives, 
èpoques, àmbits culturals i textos que serviran per 
analitzar la representació de les nenes en els seus 
extrems, als textos i imatges de l’Antiguitat i a la 
cultura popular de la contemporaneïtat, des de la 
Grècia clàssica fins al segle XXI.  
 
Anna Martín Cuello 
Regidora d’Igualtat, Joventut i Solidaritat 
Ajuntament del Prat de Llobregat 

Organitzen	   Hi	  col·∙laboren	  

GRC	  Creació	  i	  pensament	  	  
de	  les	  dones	  

Biblioteca	  Antonio	  Mar<n	  	  	  
Xarxa	  Dones	  del	  Prat	  	  
@DonesdelPrat	  	  

Programa  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A la Biblioteca Antonio Martín 
             Gratuït 

Dimarts 1 de desembre de 2015, de 18 a 20 h 
On són les nenes en el món grec? Literatura i 
imatges 
Maria Dolors Molas Font, investigadora de Tàcita Muta -
Grup d'Estudis de Dones i Gènere a l'Antiguitat, 
Universitat de Barcelona 
 
Dimecres  2 de desembre de 2015, de 18 a 20 h 
I com són les nenes que trobem a la cultura 
popular del s. XXI? 
Helena González Fernández, investigadora del Centre 
Dona i Literatura, Universitat de Barcelona 
 
             
Es lliurarà un certificat d’assistència a totes aquelles persones 
que el demanin: b.prat.am@diba.cat 
Ludoteca infantil per a infants a partir de 3 anys prèvia 
demanda al telèfon 93 370 51 52 i a l’a/e: 
b.prat.am@diba.cat amb activitats per fomentar l’escriptura 
creativa. 
 

  
CURS  La representació de les nenes 

a la literatura 


