Oficis i devocions
Criar els fills i el seu benestar, tenir cura dels malalts i
ancians, conservar un llenguatge social o les devocions col·lectives, són dominis invisibles de la dona.

TOSSA D E MA R
“Perquè tots els sopars són cuinats, tots els
plats són rentats, les criatures han estat enviades
a l’escola i s’han obert camí en el món. No queda
res de tot plegat. Tot s’ha esvaït. Ni les biografies ni
els libres d’història no ho mencionen. I les novel·les,
sense proposar-s’ho, menteixen”
Virginia Woolf

Alimentació i feines diaries
L’espai domèstic és, encara avui, principalment femení. En ell es desenvolupen feines i responsabilitats, poc
valorades i mai remunerades, sense les quals cap societat podria sobreviure

Dormitori i ritus de pas
Sota el mite del camp erm que només pot donar fruit
quan és sembrat, per la societat patriarcal, la dona només pot esdevenir Dona, com a esposa i mare.

Sa dona, la pesca i la mar

Fresquera o nevera

La feina de ses dones va ser imprescindible per a l’economia pesquera tradicional. Remendaven ses xarxes,
venien es peix i assistien als pescadors en tot el que
fos necessari. Malgrat tot, sa seua feina es considera
només un complement per a la pesca.

L’excedent de la pesca s’emmagatzemava i conservava per a poder ser transportat o consumit posteriorment. La indústria de la salaó i la conservació d’aliments, eren feines femenines.

Can Ganga
Casa fortificada del segle XVI,
va ser una de las primeres
edificacions construïdes fora de
ses muralles de Tossa.

Sa dona, el camp i ses masies
La producció agrícola i ramadera es desenvolupa a Catalunya a partir del mas. Sa dona, a més a més de tenir totes
les responsabilitats domèstiques i familiars, és fonamental
en el procés de producció.

És coneguda com Can Ganga
o Can Leandro, en referència a
les famílies que hi han viscut.
Edifici restaurat i de propietat
municipal.

