


L’exposició està dedicada a les dones i a la conquesta 
dels seus drets a través del temps. El recorregut permet 
copsar la realitat de les dones des del món grecoromà 
fins als nostres dies i com, al llarg del temps, han lluitat 
per superar la marginació i conquerir la igualtat i la lli-
bertat, tot obligant a introduir canvis en la societat.

Activitats a l’entorn de l’exposició.
Visites comentades gratuïtes, 
els diumenges a les 12 h i a les 13 h. Durada: 1 h

Visites comentades per a grups, amb reserva prèvia 
al telèfon: 93 225 42 44. Durada: 1 h. Preu: 56,05 €/grup.

Itinerari A peu per lA BArcelonA De les Dones 
i visita a l’exposició. Durada: 2 h 30’
Diumenges a les 11 h. Preu: 6 €/persona
per a grups, de dimarts a diumenge, 
amb concertació prèvia. Preu: 95 €/grup
Informació i reserves al telèfon: 93 225 42 44. 

Espectacle teatral AneM A Fer unA MusA 
de Q-Ars Teatre. els dies 26 d’abril, 24 de maig, 
14 de juny i 5 de juliol, a les 20 h. Preu: 5 €. 

Cinema i debat. A partir de documentals sobre els moviments rei-
vindicatius que neixen als anys setanta. A les 19 h.
8 maig: Alcem-nos! una història del moviment d’alliberament de 
les dones 1970-1980, de Carole Roussopoulos. França, 1999 / 90’ 
/ VO francès, subtítols en català.
15 maig: la quadratura del cercle. Història del Bloc Feminista de 
Tarragona (1977-2001), de Les filles de Lilith. Espanya, 2005 / 47’ 
/ VO català.
22 maig: I moltes altres dones..., de sònia Trigo, Begoña Montal-
bán, María Romero, Ana Nahxeli Beas, Andrea Corachán i Marta 
Muñoz. Espanya, 2007 / 26’ / VO català.
Aguantando el tipo, de Encarna Martínez, Núria París, Karo Noret, 
Nathalie Archer. Espanya, 2007 / 23’ / VO català i castellà.
29 maig: A la vuelta del grito, de colectivo cine de clase. espanya, 
1978 / 40’ / VO castellà.

La Nit dels Museus. 17 de maig, nit de portes obertes.
Veus literàries amb Monika Zgustovà i Empar Moliner, a les 20 h.
Espectacle ELS AMANTS DE LILITH de Lídia Pujol, a les 22 h.

el dissabte 14 de juny, tot el dia, les dones reivindicarem la nostra 
presència en la Història.

Activitats educatives. 
El museu ofereix visites i itineraris per al cicle superior de primària i 
per a secundària, amb guies especialitzats, amb l’objectiu de mos-
trar com les dones han lluitat per millorar la seva situació, i com 
aquests moviments han incidit en la transformació de la societat.
Informació i reserves al telèfon 93 225 42 44.


