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Més enllà dels grans noms que omplen les enciclopèdies, els carrers que ens envolten estan plens d’històries 

sobre dones que han generat coneixement i cultura, i que han contribuït a millorar l’entorn. En aquesta activitat 

us proposem que participeu en la construcció de Cartografies femenines, un mapa col·laboratiu 2.0 que recull els 

noms de dones que han tingut un paper rellevant en el nostre entorn més proper. 

MEMÒRIA COL·LECTIVA

1. Consulteu la pàgina del projecte Cartografies femenines per descobrir-ne el funcionament. 

2. Quines són les dones del vostre barri, poble o ciutat que mereixen un espai a la història col·lectiva i que 

haurien d’aparèixer al mapa de Cartografies femenines? Investigueu qui són aquestes dones, quina n’és la biografia 

i la trajectòria professional i quines aportacions van fer en el seu camp. Per fer-ho, podeu dividir-vos en grups i 

repartir-vos els àmbits d’investigació per tal d’acotar la vostra feina a un sector concret: ciència, cultura, educació, 

art, història, política, etc. 

Recordeu d’utilitzar totes les fonts possibles: 

• Internet, biblioteques i arxius locals.

• Persones de l’entorn.

• Historiadors i historiadores, periodistes, etc. 

• Entitats culturals de l’entorn. 

• Altres entitats relacionades amb l’àmbit d’investigació que heu escollit. 

CARTOGRAFIES FEMENINES

Col·labora

  Cartografies femenines

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zENWhDldZ6GY.k3JfTHvEpq-0
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REDACCIÓ DE L’ENTRADA

Després de la investigació, seleccioneu aquelles dones de les quals vulgueu fer una entrada i redacteu-la: citeu les 

dades biogràfiques essencials i, sobretot, les seves aportacions a l’entorn o a una disciplina concreta. Per últim, 

podeu afegir-hi una imatge.

UN PUNT AL MAPA

Trieu un punt que sigui representatiu en la història de cada una de les vostres protagonistes per posar-hi l’entrada: 

la casa on van néixer, l’escola on van estudiar, el lloc on van treballar, etc. i afegiu un marcador. Un cop l’hagueu 

fet, afegiu la informació que se us demana: lloc i data de naixement, professió i fites significatives de la seva vida 

personal i professional. 

Ara només us quedarà publicar-lo. Recordeu que en aquest enllaç trobareu instruccions i vídeos tutorials per fer 

servir l’eina. 

TUITEJA-HO!

Compartiu les vostres reflexions i els resultats d’aquesta activitat a Twitter amb el hashtag #wikidones per ajudar 

a la difusió del projecte i per intercanviar coneixement i punts de vista amb altres persones que hi participin.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zENWhDldZ6GY.k3JfTHvEpq-0

