Dia: 27 d’octubre de 2016
Hora: 6 de la vesprada
Café: hi haurà café en ﬁnalitzar el seminari

Els alumnes del màster hauran de conﬁrmar l’assistència enviant un correu electrònic amb el nom i
DNI a avantrop@yahoo.es per tramitar els cer"ﬁcats.

Contacte Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
Tel. 963883628 / 963883622
centredocumentacio.etnologia@dival.es

Lloc
Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
c/ Corona, 36 - València

biblioteca.etnologia@dival.es
Accés
Entrada per la porta principal del Museu y a través del
Pa"o II del Centre Cultural de la Beneﬁcència
Per saber més, visiteu el blog de
la Biblioteca del Museu Valencià
d’Etnologia www.etnobloc.es

«Espigolant la Par'da de Dalt, Campanar i el Pouet. Femení-plural »

noves possibilitats que s'obrin de transmissió de coneixements des de les veus de l'experiència, on radica, fonamentalment, la intenció d'aquest projecte,

La Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia torna després d’es"u amb la col·laboració amb el Màster Oﬁcial
Interuniversitari de Ges"ó Cultural i l’Associació Valenciana d’Antropologia. El 27 d’octubre acollirem el tercer
seminari de Café i Antropologia : dijous antropo-lògics
a la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia. Rebrem a professors i alumnes per passar la vesprada
parlant d’antropologia acompanyats d’un bon café. Si
vos interessa assis"r i no sou alumnes del màster esteu
igualment convidats i convidades.

Seminari impar't pel col·lec'u Les Espigolaores

com a reﬂexió i qües"onament compar"t en un sen"t
ampli.

El seminari es desenvolupa al voltant del treball d'inves"gació i creació audiovisual que el col·lec"u de Les
Espigolaores estan realitzant al voltant de la memòria
oral i el paper de les dones de l'Horta, en concret de les
dones de l'Horta de la Par"da de Dalt, Campanar I el
Pouet. El seminari abordarà dos aspectes entrellaçats:
d'una banda, quin ha sigut el paper de les dones a l'horta de Campanar, per tal de respondre a qui i com narra
la història, i amb això la imatge sobre la conﬁguració
dels espais i/o territoris; d'altra, l'Horta, com a territori
concret, en el que intervenen, no soles les pràc"ques i
dinàmiques de les persones que l'habiten, sinó tota una
sèrie de polí"ques i estratègies en diferents capacitats
d'acció i decisió.

Les Espigolaores és un col·lec"u d'inves"gació militant i transdisciplinar, conformat per Alba Herrero
Garcés, Guille Palau Salvador, Natalia Castellanos Ayala, Sarai Fariñas Ausina y Teresa de la Fuente Espinosa. És tracta d'un col·lec"u jove centrat en la inves"gació i documentació audiovisual del paper de les
dones de l'Horta des d'una perspec"va feminista.

La recuperació dels sabers i percepcions de les dones

Espigolar fa referència a les persones que es dedica-

l'horta és clau per a aproximar-nos a la complexitat

ven i es dediquen a espigolar, a “arreplegar tot allò

territorial. Par"r de la seua memòria oral, ens permet,

que un altre ha deixat”.

d'una banda reconstruir la història de l'horta des d'una
perspec"va feminista, des de les seues percepcions i
subjec"vitats i, d'altra, visibilitzar una sèrie de coneixements invisibilitzats que ens ajudaran a repensar el present. És ací, en la centralitat del femení-plural i en les

Les realitats, històries i experiències que han viscut les
dones rurals, els aprenentatges i coneixements que
guarden dins d'elles, podrien ser, aquelles coses que
s'han deixat ací, de costat, després de la collita principal.

