
 

 
CONTEXT 
 
L’Escola Superior de Bibliotecàries de la Mancomunitat de Catalunya, creada el 1915, estava             
destinada a formar només dones. Aquest aspecte fa anys que es va adaptar als nous temps i ara                  
comptem amb grans professionals indistintament del gènere. 
 
Tot i així, com a la resta de professions, s’hi donen certs greuges derivats de la societat patriarcal en                   
què vivim i que afecten el nostre col·lectiu professional. Aquest és el cas d’alguns aspectes bàsics                
que són encara molt millorables, com la conciliació de la vida familiar i personal, la promoció                
professional o sostre de vidre, els estereotips de gènere, sovint negatius, etc. 
 
Degut a aquesta manifesta situació, s’han unit sis professionals del sector i han constituït el Grup de                 
Treball Bibliotecàries i Documentalistes: dones visibles que compta amb el suport del Col·legi Oficial              
de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC). 
 

 
CONTINGUT 
 
El GT Dones Visibles ha establert dues línies estratègiques que contenen tres objectius estratègics 
respectivament. 
 

LÍNIA ESTRATÈGIA 1 
Visibilitzar i apoderar les dones en tots els àmbits de la professió. 
 
Objectius estratègics 

● Fomentar el llenguatge inclusiu. 
● Difondre la memòria històrica de la professió des de la perspectiva de les dones, així com 

els perfils de les professionals del sector.  
● Construir i fomentar les dones com a temàtica dins dels centres d’informació. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
Vetllar per la situació i els drets laborals de les professionals dones bibliotecàries i documentalistes. 
 
Objectius estratègics 

● Vetllar per la conciliació familiar de les bibliotecàries-documentalistes. 
● Conscienciar i donar eines per prevenir i afrontar l’assetjament sexual o amb origen 

sexual al lloc de treball. 
● Fomentar la carrera i la promoció professional de les bibliotecàries-documentalistes. 
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NEWSLETTER 

Subscripció: http://www.cobdc.net/donesvisibles/newsletter/  
 

 
MEMBRES  
 

● Antonia Reyes (Coordinadora). Biblioteques de Sabadell (BiMS) 
 

● Iria Aparicio. Consultoria Oliver Wyman 
● Montse Argente. Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca de l’Institut Català de 

les Dones 
● Azucena Bernà. Biblioteca pública 
● María José Sola. Biblioteca escolar d’adults (CFA) 
● Montserrat Terrones. COBDC 

 

 
CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ 
 

● Web: GT Dones Visibles 
● Twitter: @GTDonesCOBDC 
● Correu electrònic: donesvisibles@cobdc.org  

 

2 GT Bibliotecàries i Documentalistes: Dones visibles del COBDC. 
Novembre 2018  

 

http://www.cobdc.net/donesvisibles/newsletter/
http://www.cobdc.net/donesvisibles/
https://twitter.com/GTDonesCOBDC
mailto:donesvisibles@cobdc.org

