
Els Museus tenen la fi nalitat de conformar i conservar un patrimoni propi 
d’obres, a més d’investigar, documentar, exposar i divulgar l’activitat crea-
dora. Estos centres s’han constituït al llarg del temps en els principals ens 
de legitimació de la cultura visual i fi nalment presenten el relat de tota una 
comunitat o territori. 
 
Per esta raó, els museus, tant públics com privats, han de treballar a favor 
de la igualtat com a dret fonamental recollit en la Constitució Espanyola 
i, posteriorment, desenvolupat en la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. No obstant això, històricament no s’ha fet justí-
cia, perquè no s’ha reconegut a les dones com a agents actius de la cultura, 
ni s’han visibilitzat les seues obres. És un deure social ineludible vetlar per 
la recuperació de la seua memòria i dignitat, per a impedir que continue 
desapareixent el seu llegat, aconseguint així que es reconega el valor i el 
lloc que mereixen al si d’una cultura més justa, completa i democràtica. Per 
això, este Manifest en favor de la Igualtat en els Museus i Centres d’Art, pro-
posa que estos s’hi adheresquen al propòsit de crear un Portal d’Igualtat en 
les seues pàgines web a fi  d’obtenir una major visibilitat de les aportacions 
de les dones artistes, especialment de les pròpies de cada territori.

En concret, recomanem començar per: 

1.   Analitzar l’estructura, les col•leccions, les línies de treball, així com les 
accions que s’estan duent a terme per a aconseguir Museus i Centres d’Art 
en igualtat que atenguen els codis i manuals de les bones pràctiques. 
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2.   Completar els fons museístics, en funció de criteris igualitaris. Estes ac-
cions són indefugibles en els centres d’art contemporani. Allà on no siga pos-
sible, es realitzarà una relectura dels fons des d’una perspectiva feminista. 
 
3.   Promoure exposicions i activitats, amb una dotació econòmica sufi-
cient, relacionades amb els buits i les absències d’obra artística i intel•lec-
tual realitzada per dones. 

4.   Impulsar la creació d’equips d’investigació paritaris que estudien i do-
nen visibilitat a les formes de creació d’artistes dones de totes les cultu-
res, atenent la seua posició en relació amb qüestions de classe social, edat, 
geografia i orientació sexual. 
 
5.   Vetlar per l’equitat representativa en els òrgans de govern, càrrecs di-
rectius i personal contractat en els museus. 
 
Amb l’objectiu de rubricar el compromís amb els punts anteriors, i aconse-
guir una redistribució, representació i reconeixement just per a les dones, 
es proposa la incorporació d’un Portal d’Igualtat en els Museus i Centres 
d’Art, de manera que siguen visibles i  estiguen disponibles per al públic les 
línies de treball, en relació amb les col•leccions, les exposicions i les activi-
tats realitzades des del vessant de la igualtat. 
 
Igualment s’estableix el compromís de treballar amb els observatoris cul-
turals públics ja existents, per a la incorporació d’anàlisi i informes que aju-
den a la incorporació de polítiques d’igualtat en els plans estratègics, i ac-
cions per a dur a terme des dels Museus i Centres d’Art, tot comptant amb 
la representació social i les bones pràctiques. 
 
Davant de la situació actual provocada per la crisi de la COVID-19 que aug-
menta les bretxes de gènere instem els Museus i Centres d’Art Contem-
porani perquè se sumen a la tasca de recuperar la salut cultural, contant i 
reconstruint, en profunditat i en igualtat de condicions, els relats que sus-
tenten les vides de tots els éssers humans. 
 
Esta iniciativa, inicialment dirigida als Museus i Centres Artístics de   l’Estat Espan-
yol, desitgem que puga traslladar-se també a  un àmbit internacional. 
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