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1918-2018: Un 
segle de vagues 
de dones

Cicle de xerrades i debats

Cicle de xerrades i debats a càrrec de 
diverses historiadores i activistes per 
reflexionar sobre les mobilitzacions 
de dones a Barcelona i Ciutat Vella 
durant 100 anys, des de la vaga de 
dones de gener de 1918 a la 
multitudinària vaga de dones de 
març de 2018.

Organitzat per la Taula de Memòria 
Històrica i Democràtica de Ciutat 
Vella, el cicle fa un repàs històric dels 
moviments feministes com a punt de 
partida per reflexionar sobre les 
actuals mobilitzacions de dones i les 
seves perspectives en una societat 
en les que encara són presentades 
amb un rol menor o subsidiari, 
ocultant-ne la potencialitat com a 
subjectes polítics protagonistes dels 
canvis històrics.

Totes les sessions se celebraran a 
la seu del Districte de Ciutat Vella 
(pl. del Bonsuccés, 3).

17 d’octubre a les 18.30h

La vaga de dones de 1918
a càrrec de Soledat Bengoechea 
i María Cruz Santos

Dones i poder: El cas d’Enriqueta Martí 
a càrrec d’Elsa Plaza

31 d’octubre a les 18.30h

La dona en el món del treball a les fàbriques: 
de la indiana al tèxtil
a càrrec d’Isabel Segura

La revolució i “Mujeres Libres”
a càrrec de Dolors Marín

14 de novembre a les 18.30h

Treballadores contra el franquisme 
a càrrec de Nadia Varo

La Rambla serà feminista o no serà 
a càrrec de Montse Cervera

28 de novembre a les 18.30h

Les vocalies de dones en el 
moviment associatiu de Ciutat Vella
a càrrec d’Eva Fernández

El moviment feminista durant 
la transició democràtica 
a càrrec de Meritxell Ferré

12 de desembre a les 18.30h

Feminismes en el segle XXI i la 
situació del feminisme després de 
la vaga del 8 de març de 2018 
debat amb la participació de totes les ponents de les 
sessions anteriors, acadèmiques, activistes i veïnes 
  


