
                 

OBJECTIUS:

La setzena edició del curs Els Dilluns amb l’Alcúdia està 
dedicada a les dones, al que coneixem d’elles a través del 
registre arqueològic, de les imatges, o dels textos escrits 
que han arribat fins als nostres dies. Sorprèn com, encara 
avui, cal fer un esforç per a trobar la dona en molts discursos 
històrics generalistes i només es tracta la seua presència, 
el paper que tenia en la societat i la transcendència que 
tenia en el marc de les investigacions de gènere. Aquest 
curs constitueix un intent més per visibilitzar i divulgar 
l’activitat de la dona en la Història, en aquest cas emprant 
com a plataforma un fòrum consolidat de trobada que des 
de fa 15 anys s’ha encarregat, amb gran èxit, de portar el 
coneixement científic a la societat.

De la mateixa manera, i amb l’ànim de transcendir la 
mateixa Alcúdia i el seu marc cronològic, s’ha tractat de 
proposar conferències que tracten períodes diferents, espais 
geogràfics i contextos culturals. A través de metodologies 
i fonts d’informació igualment variades, el curs tractarà 
com la imatge de la dona i els seus rols socials han quedat 
reflectits en l’art prehistòric, en el registre arqueològic ibèric 
i la seua iconografia o en els papirs grecs de l’Egipte d’època 
hel•lenística i imperial. També com alguns estudis contribueixen 
a trencar falsos mites i permeten tractar aspectes com la 
violència cap a les dones en l’antiga Roma. Finalment, una 
mirada cap a contextos més recents permetrà endinsar-se 
en la presència i la visibilitat de les dones en les èpoques 
moderna i contemporània. 

La imatge de la dona no solament es construeix en el procés 
d’investigació científica. Resulta fonamental la manera en què 
aquesta història és traslladada a la societat, a través de diversos 
recursos divulgatius. Un dels més potents són les imatges, 
per sobre de les paraules, i aquestes tenen, i han tingut, una 
gran transcendència en els discursos museogràfics i en altres 
mitjans de difusió. Desentranyar com ha evolucionat el paper 
de la dona en aquests relats serà una altra de les temàtiques 
que es tractaran en el curs, i posaran el focus d’atenció en la 
responsabilitat social de la nostra feina no solament com a 
científics, sinó com a transmissors del coneixement.

 
DESTINATARIS:

Estudiants de la Universitat d’Alacant, estudiants 
d’altres universitats, qualsevol persona interessada a 
realitzar el curs.

REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DEL DIPLOMA O 
CERTIFICAT:

Control d’assistència. Es podrà faltar a un 10% del curs 
per obtenir el corresponent diploma de crèdits.

Es valorarà a partir d’una memòria o resum del contingut 
global del curs o d’algunes de les seues conferències.

PROGRAMA

04/11/2019 (ponència + torn de preguntes)

17:00 – 18:00 Sonia Gutiérrez Lloret (Catedràtica 
d’Arqueologia UA; Directora científica 
Fundació l’Alcúdia)

 «Mujeres, Historia y Arqueología: 
¿mirar o ver?»

18:00 – 19:30 María Pastor Quiles (Investigadora 
Predoctoral UA)

 «Androcentrismo y sexismo en las 
concepciones de la Prehistoria a través 
de sus representaciones visuales»

19:30 – 21:00 María Lillo Bernabéu (Col•laboradora 
honorífica UA)

 «Mujeres y símbolos femeninos en el 
Arte Rupestre prehistórico»

11/11/2019  (ponència + torn de preguntes)

17:00 – 19:00 Ignasi Grau Mira (Catedràtic d’Arqueologia 
UA) 

 «Mujer y sociedad ibérica»

19:00 – 21:00 Patricia Rosell Garrido (Investigadora 
Predoctoral UA)

 «La imagen de la mujer íbera 
contestana»
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18/11/2019 (ponència + torn de preguntes)

17:00 – 19:00 M. Paz López Martínez
 (Professora titular UA)
 «La mujer en el Egipto de época 

Helenística e Imperial: su reflejo en 
los papiros griegos»

19:00 – 21:00 Rosalía Rodríguez López (Catedràtica de 
Dret Romà UAL)

 «La violencia hacia las mujeres en la 
antigua Roma (título provisional)»

25/11/2019 (ponència + torn de preguntes)

17:00 – 19:00 Inmaculada Fernández Arrillaga 
(Professora titular UA)

 «El día a día de las mujeres en la 
modernidad»

19:00 – 21:00 Miguel Ors Montenegro (Doctor en 
Història i director de la Càtedra Pedro 
Ibarra)

 «Mujeres ilicitanas del siglo XX en la 
Cátedra Pedro Ibarra»

30/11/2019 (Sessió pràctica en la Fundació 
l’Alcúdia)

10:00 – 14:00 Mercedes Tendero (llicenciada en Història 
i responsable de l’Àrea d’Arqueologia 
de la Fundació l’Alcúdia) i Ana M. Ronda 
(doctora en Arqueologia i responsable 
de l’Àrea de Catalogació de la Fundació 
l’Alcúdia). 

 «Mujer y arqueología en L’Alcúdia»

Coordinació: Virginia Barciela González
Coordinació técnica: Mercedes Tendero Porras

Llengua vehicular : castellà  |  Import: gratuït
Crèdits: 2 (vàlids per a titulacions de Grau. Pendent d’aprovació)

Lloc de realització:
Centre de Congressos Ciutat d’Elx. Fundació L’Alcúdia



2 Crèdits (vàlids per a titulacions de Grau. Pendent d’aprovació)
Elx, del 4 al 30 de novembre de 2019

Hora: 16:30h
Lloc: Centre d’Interpretació L’Alcúdia.

3 de febrer, 16:30h: 
• Salomé y la reina de Saba. 
 King Vidor, 1959, 139 min.
 
10 de febrer, 16:30h:
• Juana la Loca.
 Vicente Aranda, 2001, 108 min.
 
17 de febrer, 16:30h: 
• Ravenous. 
 Antonia Bird, 1999, 103min.
 
24 de febrer, 16:30h:
• El piano.
 Jane Campion, 1993, 121 min. 
 
2 de març, 16:30h:
• Frida. 
 Julie Taymor,  2002,120 min.
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