
 

 

La Generalitat se suma al projecte 'Bibliotecas en Igualdad' per a donar 
visibilitat a les dones escriptores. 
 
- L'associació Clásicas y Modernas promou amb aquest projecte la 
presència del talent de les dones en la literatura, en l'art, en la ciència i en 
la tecnologia 
 
(26/11/2018) La Generalitat participarà en el projecte "Bibliotecas en Igualdad" 
de l'associació Clásicas y Modernas per a la igualtat de gènere en la cultura per 
a donar visibilitat a les dones escriptores. 
 
"Bibliotecas en Igualdad" és un projecte per a omplir els buits que hi ha en el 
llegat literari de les dones, així com per a exigir la proporcionalitat a partir d'ara 
en l'adquisició d'obres. Mitjançant la utilització de les biblioteques, es busca 
mostrar el talent que han aportat i aporten les dones al coneixement, a la 
literatura, a l'art, a la ciència i a la tecnologia. 
 
Aquesta vesprada s'ha presentat per primera vegada a Espanya, al Monestir de 
Sant Miquel dels Reis, el projecte i s'ha fet la lectura del manifest. La iniciativa 
compta amb el suport de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de l'Institut 
de les Dones i del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. 
 
La participació de la Generalitat inclourà facilitar una ubicació específica a les 
biblioteques públiques amb llibres escrits per dones o títols de temes relacions 
amb elles. 
 
Així mateix, des de la Direcció General de Cultura i Patrimoni es donarà a 
conéixer el projecte en la xarxa de biblioteques públiques de la Comunitat 
Valenciana perquè se sumen a la iniciativa. 
 
En les accions de foment de la lectura que desenvolupa el pla valencià "Llegim 
Llegim Llegim" s'apliquen criteris de paritat perquè les autores puguen presentar 
les seues obres i estar presents en els fòrums de literatura. A més, es vetla per 
garantir i supervisar que entre les compres de llibres que facen les biblioteques 
públiques amb les subvencions de la Generalitat es troben títols d'escriptores. 


