A l'ombra d'un lleó és un projecte interdisciplinari i de col·laboració entre les facultats
de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València i la de Ciències Socials de la
Universitat de València, amb la col·laboració del Servei de Política Lingüística de la
Universitat de València, la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València i l’àrea de
Joventut i Esports i Igualtat de la Diputació de València, que intenta visibilitzar el paper
de les dones com a subjecte actiu en la història de l'art i del pensament.
L'objectiu principal és portar a terme una campanya de divulgació i conscienciació de
llarg recorregut, que ha començat enguany, però amb vista a perllongar-la el temps
que calga fins a aconseguir una major visibilitat del treball intel·lectual i artístic
realitzat per les dones al llarg de la història i en l'actualitat.
Les jornades internacionals que proposem pretenen crear xarxes de col·laboració
interdisciplinàries per a la visibilització de les dones en la història i reforçar el treball
desenvolupat fins ara amb la pàgina web creada amb aquesta finalitat, i amb la
distribució de 100 cartells a la ciutat de València, a la Universitat Politècnica i a la
Universitat de València. Així mateix, s’han imprès 1000 punts de lectura per a la
divulgació de les contínues contribucions (al llarg de la història des de l'antiguitat) de
les dones al desenvolupament humà i a la construcció del coneixement. Moltes d'elles
–escriptores, filòsofes, científiques, músiques, pintores o d'altres àmbits– han fet
aportacions a les humanitats i al coneixement científico-tècnic de tots els temps, i han
establit una clara línia del saber produït per les dones del qual no teníem memòria.
Els estudis de dones ens ofereixen sobrades dades sobre la continuïtat d'aquest saber
al llarg de la història, un fet indiscutible avui dia. Les dones han romàs invisibilitzades
perquè el model de gènere les ha exclòs de l'exercici de poder i la presa de decisions,
trobant-nos amb la configuració d’una visió androcèntrica de l’esdeveniment històric.
En la cerca d'una proposta pràctica sobre els aspectes que haurien de ser tractats,
proposem les següents activitats:
1.- Fòrum de debat, que abaste diferents eixos temàtics (ciència, art, cinema i
literatura) de les aportacions de les dones al desenvolupament humà i la construcció
del coneixement.
2.- Exposició Col·lectiva, dirigit a la ciutadania en general i més específicament a
l’estudiantat de totes dues universitats.

