PROPOSTA DE TREBALL DE RECERCA
La lluita dels col·lectius LGTBI a Catalunya
Títol
provisional
Objectiu
principal
Objectius
secundaris

La lluita dels col·lectius LGTBI a Catalunya.

Conèixer el recorregut de la lluita pels drets dels col·lectius LGTBI a Catalunya a
partir de les fonts documentals.
 Situar el marc cronològic de les fonts disponibles, aproximadament entre
els anys trenta i noranta del segle XX, amb especial èmfasi en el final del
franquisme i la transició, moment en què s’articula el moviment LGTBI a
Catalunya.
 Contextualitzar les fonts en relació al període polític i social, tenint en
compte la legislació i les polítiques coercitives i de repressió.
 Definir quin tipus d’informació poden aportar les fonts i quina no. Precisar
quin enfocament ens donen les fonts i a quin col·lectiu representen.

DEFINICIÓ DE LA RECERCA

 Contextualitzar la informació extreta amb els diferents enfocaments i
reivindicacions que es donaven en els col·lectius LGTBI. Distingir
divergències i estratègies conjuntes i la confluència o no amb el feminisme.
 Conèixer activistes, entitats, col·lectius i partits que treballaven i treballen
pels drets LGTBI, les estratègies de clandestinitat durant el franquisme i la
transició i l’activitat durant la democràcia.
 Identificar esdeveniments, fenòmens i fets històrics del moviment LGTBI a
Catalunya a partir de les fonts, incidint especialment en actes,
manifestacions, campanyes i actes de repressió.
 Valorar l’evolució dels col·lectius des del passat fins a l’actualitat i els
reptes de futur.
Recursos
d’informació



Fons:
-

Fons ANC1-415 Moviment Gai (Armand de Fluvià i Escorsa).
Fons ANC1-788 Colita.
Fons ANC1-1050 Associació per a les Nacions Unides a Espanya
(ANUE).
Fons ANC1-59 Armand de Fluvià i Escorsa.
Fons ANC1-116 Antoni Gutiérrez Díaz.
Fons ANC1-16 Col·lecció Salvador Ferrer Picàs.
Fons ANC1-78 Col·lecció de Cartells de Joventut.
Fons ANC1-585 Josep Maria de Sagarra.
Fons ANC1-929 Partido Feminista de España – Club Vindicación

-



Observacions

Feminista.
Fons ANC1-928 Lídia Falcón.
Fons ANC1-230 Partit Socialista Unificat de Catalunya.
Fons ANC1-673 Nacionalistes d’Esquerra (NE).
Fons ANC1-550 Servei d’Informació i Promoció d’Activitats Juvenils
(SIPAJ).
Fons ANC1-236 Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (Presó
Model).

Recursos de l’ANC a la xarxa:
-

Arxius en línia. Cercador de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

-

Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat.
Catàleg de la Biblioteca de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

-

REVERTER ANTOLÍ, Mireia, “La catalogació del fons bibliogràfic
Armanda de Fluvià i Escorsa”, a ANC, Butlletí de l’Arxiu Nacional de
Catalunya, núm. 25-26, juliol 2010, p. 25-26. Disponible a [Consulta
28/05/2019]:
http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/Butlleti_ANC/Butlletins/ANC2
5-26.pdf

-

ANC, “La catalogació del fons bibliogràfic Moviment Gai (Armand de
Fluvià i Escorsa)”, a ANC, Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya,
núm. 18, novembre 2007, p. 19. Disponible a [Consulta 28/05/2019]:
http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/Butlleti_ANC/Butlletins/ANC1
8.pdf

-

PENELO WERNER, Susana, “La col·lecció bibliogràfica del fons
Partido Feminista de España – Club de Vindicación Feminista”, a
ANC, Butlletí de l’Arxiu Nacional de Catalunya, núm. 46, febrer
2017,
p.
13-18.
Disponible
a
[Consulta
28/05/2019]:
http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/Butlleti_ANC/Butlletins/ANC4
6.pdf

Alguns documents es poden consultar a Arxius en línia i d’altres, per les seves
característiques, s’han de consultar de forma presencial a l’ANC. Alguns fons
són de consulta restringida. Part d’alguns fons són documents bibliogràfics i
s’han de cercar a la Biblioteca de l’Arxiu, a través del Catàleg de Biblioteques
Especialitzades de la Generalitat.

