
Compromís de l’Arxiu amb la perspectiva de gènere 

 

L’Arxiu Històric de Terrassa i l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, hem decidit 
donar un pas decisiu i sense retorn en el camí de la integració de la perspectiva 
de gènere i el respecte a la diferència.  

 

Per a fer-lo efectiu adquirim els següents compromisos: 

- Planificar amb perspectiva de gènere, totes i cadascuna de les activitats que 
fem i a promoure-la i estendre-la a totes aquelles activitats a les què donem 
acollida: visibilització i presència activa de dones en ponències, xerrades, 
conferències, etc., tenir present els usos del temps, la conciliació de la vida 
laboral i familiar, integrar l’espai de cures en les activitats que organitzem, paritat 
en l’oferta, llenguatge inclusiu, i en definitiva, treballar perquè el desequilibri 
existent pel dèficit flagrant de representació pública que actualment tenen les 
dones, quedi superat, i fer-ho promovent les dones visibilitzades i no 
sexualitzades ni cosificades. 

- Representar la diversitat de dones de la ciutat de Terrassa, del Vallès 
Occidental, del país, etc., tenint en compte les diferents edats —les dones que 
apareixen a les imatges acostumen a ser joves i blanques—, aspectes físics, 
capacitats, orígens, estrats socials, ètnies, etc. 
- Potenciar la imatge no estereotipada de persones que se surten de la 
normativitat de gènere, sigui per la seva orientació sexual, per la seva identitat 
de gènere i/o expressió de gènere. Posar especial èmfasi en la visibilització de 
les dones lesbianes i trans. 
- Respectar i promocionar activament la paritat en les activitats pròpies, i 
sol·licitar respecte de la paritat en les activitats acollides. 

- Fer desagregació de dades per sexes, sempre en la recollida d’informació, 
l’elaboració d’indicadors, etc. 

- Integrar la perspectiva de gènere en la política d’adquisicions i ingressos de 
fons i fer polítiques proactives de cerca de fons documentals produïts per dones 
i/o que donin testimoni de les activitats de les dones a la nostra societat. 

- Tenir cura d’utilitzar sempre un llenguatge inclusiu i respectuós amb les dones. 

- Establir contacte amb les diferents entitats, institucions i col·lectius que treballin 
temes diversos amb perspectiva de gènere i que ens puguin facilitar recursos de 
referències per a facilitar ponents dones en les diferents disciplines de la cultura, 
la ciència, i per extensió en tots els àmbits de la vida pública. 

Connectar i coordinar-nos amb organismes públics que treballen, difonen i 
estenen la igualtat de gènere, l’eradicació de les violències masclistes, i la 
visibilització i la participació de les dones en la vida pública. 

 



Pel què fa als materials que produïm 

- Parar especial atenció a l’ús del llenguatge. Fer servir un llenguatge inclusiu, 
respectuós amb la perspectiva de gènere i que no invisibilitzi les dones. Fugir 
sempre de la utilització d’un llenguatge sexista i androcèntric. Fer difusió amb 
perspectiva de gènere. 

- Procurar que a les imatges triades a on apareguin persones, sempre que sigui 
possible, buscar que apareguin també dones, i en la mateixa proporció que 
apareixen els homes. 

- Procurar sempre deixar palesa l’existència i l’activitat realitzada per les dones, 
en totes les èpoques i en tots els àmbits de la vida. 

- Procurar sempre que les exposicions, les de producció pròpia i les que acollim 
al nostre espai, els seus continguts i com els expliquen, tinguin present el paper 
de les dones, la seva participació i la seva aportació, sigui quina sigui la temàtica 
i la època que es vulgui tractar. 

- Treballar activa i proactivament per assolir un equilibri de gènere en 
conferències, xerrades i debats, tant en els que organitzem com en els que  
acollim. En la composició de les taules, les persones que fan de ponents, així 
com els torns de paraula, volem de la participació activa de les dones. 

 

Pel què fa a l’espai 

- Procurar disposar d’un espai de cures, per facilitar l’assistència de les dones a 
les activitats que organitzem i estendre-ho també, en la mida del possible, a les 
activitats que acollim.   

- Procurar adequar l’equipament, per tenir sempre disponible un espai de 
canviador per a criatures, i un espai d’alletament, disponible segons demanda. 

 
Pel què fa a la comunicació 
- Treballar per una comunicació no androcèntrica, no racista, no etnocèntrica, no 
LGTBIfòbica, etc. I en general, vetllar activament per no reproduir ni propiciar, 
cap tipus de violència o discriminació ni cap a les dones ni cap altre sector, 
col·lectiu ni grup, ni en l’espai físic ni en l'espai virtual. 
Prioritzar missatges com: 

 Esmentar i reconèixer les dones com a persones actives en la vida pública 
de la ciutat mitjançant les informacions de la web i les xarxes socials. 

 Subratllar les contribucions de les dones en àrees on tradicionalment han 
estat subrepresentades (ciència i tecnologia, política, cultura...) i mostrar 
diferents models de dones. 

 Universalitzar els temes que promouen la reflexió sobre la nostra societat 
des d'una perspectiva de gènere i feminista (violències masclistes, cura, 
cosificació...). 



 Generar i promoure nous referents d'homes que se surtin de la 
masculinitat hegemònica, per exemple, representant als homes en 
actituds o rols tradicionalment femenins. 

 Evitar el paternalisme o sensacionalisme vers les dones. 
 Visibilitzar la capacitat de les dones per lluitar contra les situacions de 

pobresa i violència. 
 Donar veu als esdeveniments que tinguin relació amb l’Arxiu, convocats 

explícitament per organitzacions feministes o dones de diversos 
col·lectius i donar-los la importància que mereixen. 

 


