Benvolgudes,
Des de la nostra Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, amb l'ajut de l'Institut de
Cultura de Barcelona per a la realització de projectes puntuals artístics, literaris, tecnològics, etc.,
estem organitzant la 1a Jornada de Presència, visibilitat o invisibilitat de les dones acadèmiques
de l'àmbit de les Humanitats.
Una primera jornada acotada a l'àmbit de les humanitats, en concret a les acadèmies catalanes de
Belles Arts, Bones Lletres i Ciències i Arts, totes elles de gran tradició que arranca al segle XVIII i
que apleguen un gran ventall d'especialitats: història, literatura, música, pintura, escultura, ceràmica,
disseny, arqueologia, museografia, etc.
Es tracta d'una trobada d'acadèmiques per debatre conjuntament uns determinats punts de partida:
a) l'oportunitat o no del seu accés al reconeixement acadèmic; b) l’oportunitat o no de gestió de la
institució; c) les desigualtats proporcionals en nombre; desigualtats entre acadèmies, etc.
Aspectes que es poden ampliar segons les diverses aportacions de la mesa.
Alhora que, evidentment, ens proposem trobar punts d'interès comuns entre les diferents acadèmies
i fer-los extensius a la resta, de manera que en un futur la jornada impliqui un major nombre
d'acadèmies, i poder endegar estudis conjunts sobre dones acadèmiques de caràcter històric, artístic,
científic i social.
Sota aquests paràmetres us volem convidar a formar part de la mesa per tal que presenteu un dels
aspectes que considereu d'interès segons els postulats anteriors i de rellevància dins la vostra
especialitat.
Seran convidades totes i tots els acadèmics de les diferents institucions.
El debat es recollirà on-line en el web de la nostra acadèmia.
La data prevista és el 14 de desembre, a la seu de la nostra acadèmia, a partir de les
17,30 a 18h. Visita col·lectiva a l’Acadèmia
18 a 18,15h. Benvinguda i Obertura 1º Jornada pel President de l'Acadèmia
18,15 a 20 h. Presentació de la mesa i debat públic.
Agraírem molt a totes les que no pugueu estar presencialment a la Jornada, ens feu arribar via mail:
secretaria @ racba.org, el vostre parer sobre el tema. El text, que serà llegit en el vostre nom
durant la sessió, s' incorporarà a les aportacions generals.
L'acte, que serà públic contarà com a convidades especials: Dolo Pulido, Merçe Otero i Julia Lull
membres de Ca la Dona.
Esperant la vostra participació rebeu una molt cordial salutació
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