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L’arqueologia del gÈNERE
I LES ACTIVITATS de manteniMENT

 estat actual de la recerca i l’ensenyament universitari

per més informació

EL CAMP DE LES LLOSES   1 de desembre de 2017

GAMARRA & GARCIA
conservació i restauració S.L.

GAMARRA & GARCIA
conservació i restauració S.L.

GESTIÓ DEL PATRIMONI
HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC

Col·laboradores/rs

Tàcita Muta

Preu 30€ (inclou esmorzar, dinar i certificat)
Ingrès BBVA
Número de compte ES81 0182 1815 1602 0165 1574

Un cop fet l’ingrès enviar el comprovant a: 
campdeleslloses@e-tona.net / info@acucall.net

Horari: de 9:00 a 19:00h.
Les ponències i debats es realitzaran a la sala de plens de l’ajuntament de Tona.
Carrer de la Font 10. Tona.

inscripcions



L’aplicació de la perspectiva de gènere en arqueologia és deutora dels 
moviments reivindicatius feministes que han denunciat la subjugació 
de les dones mitjançant les estructures patriarcals i han plantejat la 
necessitat d’analitzar les “raons” per les quals s’havia arribat a 
aquesta situació.

L’Arqueologia del Gènere forma part de les arqueologies crítiques que 
qüestionen les bases sobre les quals s’ha bastit el discurs i la praxi 
arqueològica. Especialment ho és, amb la interpretació, 
suposadament objectiva d’aquest passat, que es presenta com un 
procés evolutiu que, inevitablement, justifica el present.

L’Arqueologia del Gènere assumeix la influència que el context 
formatiu i ideològic de la persona que investiga té en la interpretació 
que aquesta fa del registre arqueològic i denuncia els biaixos 
androcèntrics, eurocèntrics i positivistes amb els quals s’ha estudiat 
el passat. 

Exemple d’aplicació d’un punt de vista diferent és l’Arqueologia de les 
Activitats de Manteniment: una nova visió del treball, especialitzat en 
la cura i el benestar de les persones, que s’esdevé en la quotidianitat i  
que ha estat tradicionalment responsabilitat de les dones i que mai ha 
tingut reconeixement social ni econòmic, ben el contrari han estat  de 
forma recurrent menystingudes. Són treballs, però, imprescindibles 
per a la vida humana, sense els quals no hi hauria vida social. 

Al IV workshop s’elaborarà un estat de la qüestió actual de la 
investigació en Arqueologia del Gènere i de la seva necessària 
impartició a la universitat 

presidenta de sessió: Maria Ángeles del Rincón Martínez. Professora jubilada de Prehistòria, UB

9:00h. Presentació
Il·lm Sr. Josep Salom. Alcalde de Tona.
Serveis Territorials a la Catalunya Central. Departament de Cultura. 
J.M. Rueda (Director del Museu d’Arqueologia de Catalunya). 
AcuCALL

9:30h. “Treball i poder en els orígens de la discriminació”
Assumpció Vila i Mitjà,  arqueòloga, professora d’investigació CSIC (jubilada), Barcelona

10:00h. “Arqueologia del Gènere i de les Activitats de Manteniment”
Sandra Montón Subias,  investigadora ICREA, UPF. Barcelona

10:30h. Pausa · café

11:00h. ¿Cómo sabemos si había desigualdad de género en la Prehistoria? 
Una propuesta metodológica
Sandra Lozano Rubio, doctora en Prehistoria, UPF. Barcelona

11:30h. “Uma ausência presente. Uma presença ausente. 
Os estudos de género na arqueologia em Portugal” 
Ana Cristina Martins, investigadora IHC Instituto de História Contemporânea Facultad de Ciências 
Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa

12:00h. “Cuidando las actividades de mantenimiento: Una reflexión sobre 
la investigacion,  la docencia y la divulgación”
Margarita Sánchez Romero, profesora de Prehistoria, Universidad de Granada

12:30h. “La docencia e investigación sobre Arqueología y Género. 
Una experiencia desde la Universidad Autónoma de Madrid”
Lourdes Prados Torreira, profesora titular de Arqueologia, Universidad Autónoma de Madrid

13:15h. Visita al Camp de les Lloses.

14:30h. Dinar 

presidenta de sessió: Agnès García-Ventura. Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva ,IPOA, UB

16:00h. “Experiència docent i investigadora en Arqueologia 
de les Dones a la UAB”
Cristina Rihuete Herrada, investigadora postdoctoral, Universitat Autònoma de Barcelona

16:30h. “¿Arqueologia Queer o Arqueologia Transfeminista? 
Últimos Enfoques en el Estudio del Género en el Pasado”
Enrique Moral, investigador de la Universidad Complutense de Madrid

17:00h. “El Camp de les Lloses: una mirada al asentamiento 
a partir de las actividades de mantenimiento”
Montserrat Duran i Imma Mestres, Centre d’Interpretació del Camp de Lloses.
Maria Dolors Molas, professora d’Història Antiga, Universitat de Barcelona

17:30h. Discussió i clausura

“L’Arqueologia del Gènere defensa una ciència amb 
principis ètics que permetin explicitar com es produeix 
el desenvolupament de les injustícies, les desigualtats i 
les invisibilitzacions de determinats sectors de la 
població en funció del sexe, l’edat, la classe, l’ètnia, la 
condició sexual i la ideologia.”

se
ss

ió
  m

at
í

se
ss

ió
   

ta
rd

a


