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Elles habiten la ciutat és un projecte de
recerca i mediació cultural impulsat pel
Museu de la Ciutat de Castelló. Es tracta
d’un conjunt d’activitats que té com a
objectiu principal fomentar el coneixement 
de la història i el patrimoni cultural de
Castelló des d’una perspectiva de gènere.

Memòria oral i patrimoni
de la ciutat de Castelló 
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Habitar és construir, cuidar i transformar un lloc. És 
també aquella empremta que deixen les persones en un 
indret. Recopilar aquestes experiències de vida i construir 
un relat en femení és un dels objectius del projecte. Elles 
habiten la ciutat és un projecte d’investigació i mediació 
cultural que fomenta el coneixement de la història recent 
de la ciutat i del seu patrimoni, incorporant la perspectiva 
de gènere.

Està articulat per una sèrie d’activitats: La ciutat escolta 
les dones, un arxiu digital amb entrevistes en profunditat 
que es poden consultar en el web del museu; Les dones 
conten la ciutat, trobades de dones al pati del museu 
per a reflexionar sobre un tema; El patrimoni habitat, 
un catàleg digital de fotos i objectes aportats per les 
participants, i els tallers, amb activitats que conviden a 
la participació i promouen la creació de vincles entre el 
museu i la comunitat.

Tota la informació sobre el projecte, així com els vídeos 
de les entrevistes i les trobades, estan disponibles per a 
consulta en el web del museu: www.mucc.es
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Espai de diàleg i reflexió al pati del museu, on 
quatre dones, conduïdes per una moderado-
ra, conversaran sobre un tema i compartiran 
les seues experiències de vida. El treball 
remunerat de la llar i la cura de persones 
seran els temes d’aquesta trobada, a la qual 
el públic assistent també podrà fer les seues 
aportacions. El vídeo de la trobada estarà 
disponible en el web del museu.

Informació

Data: 9 de març de 2023 

Lloc: pati del Museu d’Etnologia de Castelló

Horari: de 19 a 20 h

Entrada lliure fins a completar l’aforament

Aforament: 50 persones

Públic: jove i adult

Activitat gratuïta

V Trobada de dones: 
l’ofici de les cures (I)
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Visita dialogada a la tercera planta del Museu 
d’Etnologia, dedicada a la casa. En aquesta 
activitat es farà un recorregut per una part 
de la col·lecció de la mà d’una mediadora. 
L’objectiu és generar una reflexió i un diàleg 
participatiu sobre l’espai domèstic i els rols 
de gènere, un lloc de construcció compartida 
del coneixement.

Informació 

Data: 1 de juny de 2023

Lloc: Museu d’Etnologia de Castelló

Horari: de 19 a 20 h

Aforament: 20 persones

Públic: jove i adult

Reserva prèvia: info@mucc.es / 964 735 217

Activitat gratuïta

Visita Habitar una casa
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Les festes de carrer són una celebració 
popular que encara es conserva en algunes 
zones de la ciutat. Un moment de reunió i 
d’esbarjo on els veïns i veïnes dels barri es 
troben. Les Festes d’Agost, tot i que ja no 
se celebren, encara estan presents en la 
memòria col·lectiva de la ciutadania. Aquest 
taller recrearà el moment de la preparació de 
la festa amb l’elaboració de la decoració que 
es feia per a engalanar els carrers.

Informació 

Data: 27 de juliol de 2023

Lloc: pati del Museu d’Etnologia de Castelló

Horari: de 19 a 20 h

Aforament: 30 persones

Públic: jove i adult

Reserva prèvia: info@mucc.es / 964 735 217

Activitat gratuïta

Taller Fem ciutat: 
les festes de carrer
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Trobada al pati del museu, on quatre dones, 
conduïdes per una moderadora, conversa-
ran sobre un tema i compartiran els seus 
coneixements i les seues experiències. En 
aquesta sessió es reprendrà el tema del 
treball de la llar i la cura de persones, però 
en l’àmbit privat. Tindre cura de la casa, 
dels fills o de les persones majors de la 
família són feines que molt sovint porten a 
terme les dones. Com es feien i com es fan 
aquestes tasques ara serà el punt de par-
tida de la conversa. El vídeo de la trobada 
estarà disponible en el web del museu.  

Informació 

Data: 26 d’octubre de 2023

Lloc: pati del Museu d’Etnologia de Castelló

Horari: de 19 a 20 h

Entrada lliure fins a completar l’aforament

Aforament: 50 persones

Públic: jove i adult

Activitat gratuïta

VI Trobada de dones: 
l’ofici de les cures (II)
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El cànem és un material relacionat amb la 
història contemporània de la ciutat, i enca-
ra hui està present, per exemple, en el nom 
d’alguns carrers de la ciutat (carrer Trullols o 
plaça Hort dels Corders). En el procés de fa-
bricació de les espardenyes, les dones tenien 
un paper important: cosir les lones a la sola. 
Aquesta faena, en l’actualitat desapareguda 
a la ciutat, es feia a les portes de les cases 
i era un moment per a compartir vivències. 
En el taller s’explicarà com es desenvolupava 
aquesta activitat de la mà de dones partici-
pants en el projecte.

Informació 

Data: 23 de novembre de 2023

Lloc: pati del Museu d’Etnologia de Castelló

Horari: de 19 a 20 h

Aforament: 30 persones

Públic: jove i adult

Reserva prèvia: info@mucc.es / 964 735 217

Activitat gratuïta

Taller Agulla i cànem: 
cosir espardenyes
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Parlen les dones,
la seva poesia
tendra i forta.
Ben pocs s’aturen
a escoltar aquestes veus,
que, trasbalsades,
un nou llenguatge diuen
nascut al fons dels segles.

Montserrat Abelló


