Onze dones de la Gràcia actual ens apropen amb aquest llibre a les vides de
divuit dones de pes, que des de diferents àmbits i durant 180 anys, entre
1835 i 2015, han format part de la història de Gràcia.
Les autores volen compartir amb els veïns i les veïnes de Gràcia aquesta
memòria col·lectiva i per això es complauen a convidar-vos a les presentacions
programades als diferents equipaments dels barris del Districte.

Calendari de presentacions
31 gener, a les 18.30 h

19 de febrer, a les 18.30 h

Biblioteca Vila de Gràcia 				 Centre Cívic La Sedeta
c. Torrent de l’Olla, 104
c. Sicília, 321
Presenta la sessió: Neus Arqués, escriptora.

Presenta la sessió: Marta Abelló, activista veïnal.

Participen les següents autores:
> Mònica Aparicio, ens parlarà de la biografia de la
poetessa Clementina Arderiu (1889-1976)

Participen les següents autores:
> Rosa Bofill, ens presentarà la vida de la treballadora 		
i lluitadora antifranquista Isabel Vicente 		
(1917-2000)

> Sara Reñé, ens aproparà a les vides de la pintora 		
Remedios Varo (1908-1963) 				
i de la fotògrafa Margaret Gross (1902-1985)
> Àngels Tomàs, ens aproximarà a les vides de la
treballadora del tèxtil Emèrita Arbonès i Sarrias
(1920-2015) i de la modista i activista 		
Otília Castellví i Fontanet 			
(1907-2000)

5 de març, a les 19 h

7 de març, a les 19 h

c. Cardener, 45

c. Aldea, 15

Presentació la sessió: Josefina Altés, activista cultural
de Gràcia i coautora.

Presenta la sessió: Àngels Tomás, activista i consellera
de dona del Districte de Gràcia.

Participen les següents autores:
> Conxa Garcia, ens parlarà sobre la metgessa
Dolors Lleonart i Casanovas (1866-1936)

Participen les següents autores:
> Maud Franzen, ens descobrirà la vida i la tasca
de la pedagoga i mestra d’educació especial 			
Maria Mullerat i Bassedas (1903-1996)

Casal de barri Cardener				 Centre cívic de El Coll 					

> Rita Martínez, ens parlarà de la biografia de la
Teresa Claramunt i Creus sindicalista i feminista
(1862-1931)

> Josefina Altés, ens aproximarà a les germanes
Maria Teresa i Rosa Balcells, pianista i arpista
respectivament

> Sara Reñé, ens aproximarà a l’escriptora i esperitista 		
Amàlia Domingo Soler (1835-1909)

> Montse Sales, ens descobrirà la biografia de 			
l’Ángeles López de Ayala (1858-1926),
republicana i lliurepensadora

> Eulàlia Ribot, ens aproximarà a la 		
Francisca Rius i Sanuy dibuixant i escriptora
(1891-1967)

> Anna de la Varga, ens parlarà sobre l’editora
Núria Folch i Pi (1916-2010)
> Conxa Garcia, ens presentarà la biografia 		
de la pedagoga i mestra Maria Baldó i Massanet
(1884-1964)
> Conxa Garcia, ens aproximarà a la pedagoga 		
i investigadora Dolors Canals i Farriols 		
(1913-2010)

