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Reducció de les Desigualtats
Cartell de la xerrada col·loqui Les ONGs vistes
des dels ulls de les dones, 2012, Llinars del
Vallès. Arxiu Municipal de Llinars del Vallès.

Cartell de la xerrada col·loqui Les ONGs vistes des dels ulls de les dones, 2012, Fons de l’Associació de Done
Vallès. Arxiu Municipal de Llinars del Vallès.

El desè  dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 tracta de  la reducció de les
desigualtats, la pobresa extrema i la fam, i invertir més en salut, educació, protecció social i ocupació
decent, especialment a favor de la gent jove, les persones migrants i altres col·lectius vulnerables. Un bon
exemple d’aquesta lluita són les associacions i entitats socials que existeixen en els nostres municipi.

El document que presentem és una mostra d’aquest activisme. El cartell de la xerrada col·loqui Les ONGs
vistes des dels ulls de les dones a càrrec de Ruth Mañero (@ruth-manero) que es va fer el 5 d’octubre de
2012 organitzada per l’Associació de Dones de Llinars del Vallès. La conferenciant és una periodista i
escriptora que presideix l’ONG AMIC i dirigeix la Fundació Ivan Mañero. Les dues organitzacions tenen
com a principal objectiu millorar les condicions de vida dels infants i de la resta de la comunitat al barri
d’Hàfia a la capital de Guinea Bissau, a través de l’organització de projectes sanitaris i educatius.

El document prové de la donació que va fer l’Associació de Dones de Llinars del seu fons a l’Arxiu
Municipal el 26 de novembre de 2019. La donació consistia en els cartells i fotografies de les seves
activitats, això com una còpia del material digital utilitzat per fer el llibre commemoratiu dels 10 anys de
l’Associació, 10 anys de l’Associació de Dones de Llinars. L’entitat la formen un grup de dones molt
sensibilitzades amb els problemes que es deriven de la violència masclista i les situacions de vulnerabilitat
que viuen moltes dones, però per altra banda també estan molt implicades en la vida cultural i l’activisme
social del poble, organitzant i promovent activitats pròpies. Algunes de les activitats que promou són:
xerrades informatives, tallers, taules rodones i debats, vídeo fòrums, concerts i exposicions. També
col·laboren amb diverses entitats del poble i  participen de les activitats que es celebren al poble.
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Les donacions dels fons documentals de particulars i entitats dels municipis o vinculades a ells,  com el
cas que presentem, fomenten una de les principals tasques dels arxius municipals, recuperar i conservar
el patrimoni documental del municipi. Els arxius, també, assessoren a les organitzacions en el tractament
dels seus fons documental.
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Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona. Tel. 934 022 222
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