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SOL·LICITE
Que s’inicie el procés de verificació de les seues dades per a gestionar el seu ingrés com a
membre o col·laboradora de la Xarxa de l’Armari, plataforma desenvolupada des del servei
de l’Armari de la Memòria.

Accepte rebre comunicacions des de l’Armari de la Memòria en relació amb els
objectius de la Xarxa de l’Armari i amb les activitats organitzades per a les persones i
entitats membres o col·laboradores.

larmari@gva.es
larmari.gva.es
Carrer de la Democràcia 77
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre,
Torre 3 · 46018 de València

P E R F I L S A M B E L S Q UA L S
E S S O L· L I C I TA L’ I N G R É S A L A X A R X A
Per favor, marca a continuació el perfil o perfils amb els quals t’identifiques i en relació amb els quals sol·licites l’ingrés a la Xarxa
de l’Armari. Pots marcar una o múltiples caselles, en funció dels teus diferents tasques professionals o vincles amb la realitat LGTBI.
Si no trobes a la següent llista cap perfil amb el qual t’identifiques, no podràs sol·licitar l’ingrés a la Xarxa de l’Armari, però pots participar
i col·laborar amb l’Armari de la Memòria de moltes altres formes: com a persona usuària dels serveis d’arxiu i biblioteca, inscrivint-te i
assistint a activitats i exposicions, fent donacions o depòsits de fons documentals i moltes més. Subscriu-te a la nostra newsletter per
estar al dia de la nostra activitat!

Persones vinculades amb
la investigació en actiu

Professionals de la investigació en l’àmbit universitari
Grups i projectes d’investigació universitaris
Professionals de la investigació independents
Estudiantat universitari amb TFG o TFM aprovat que tracte sobre la realitat LGTBI

Professionals
de la divulgació en actiu

Professionals de la divulgació en l’àmbit editorial
Professionals de la divulgació en activitats presencials
Professionals de la divulgació en xarxes socials

Professionals
del periodisme en actiu

Periodistes de premsa escrita
Periodistes de ràdio o televisió
Fotoperiodistes

Professionals
de la creació en actiu

Creació literària
Audiovisual
Fotografia, fotollibre
Disseny gràfic i editorial
Il·lustració, collage, còmic, novel·la gràfica
Arts plàstiques
Art urbà
Música
Arts escèniques (teatre, performance, etc.)
Drag, cabaret

Professorat en actiu

Personal docent universitari
Personal docent d’educació secundària
Personal docent d’educació primària

Figures històriques
rellevants

Persones destacades en l’activisme LGTBI en èpoques anteriors a l’any 2000
Persones representants en el passat d’entitats o locals LGTBI desapareguts en l’actualitat
Professionals destacades de la cultura LGTBI en èpoques anteriors a l’any 2000
Professionals destacades del pensament i investigació LGTBI en èpoques anteriors a l’any 2000

Activisme
i associacions en actiu

Activistes LGTBI en actiu
Associacions LGTBI
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Altres organitzacions rellevants per a la comunitat LGTBI
Associacions i organismes de memòria democràtica
Associacions i sindicats d’estudiants en l’àmbit universitari
Arxius, biblioteques
i altres centres
documentals en actiu

Arxius o biblioteques LGTBI (públics, privats o personals)
Arxius o biblioteques generalistes (no específics LGTBI; públics, privats o personals)
Professionals de l’arxivística, la biblioteconomia i la documentació

Editorials i revistes
acadèmiques en actiu

Editorials

Centres i plataformes
culturals en actiu

Museus, centres culturals i plataformes en línia

Revistes acadèmiques

larmari@gva.es
larmari.gva.es
Carrer de la Democràcia 77
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre,
Torre 3 · 46018 de València

FO R M A D’ I N G R É S A L A X A R X A
Existeixen dos formes de participació a la Xarxa de l’Armari: membres i col·laboradores.
La principal diferència entre ambdues és que el perfil públic de les persones i entitats
membre apareix al directori de la xarxa disponible en el web de l’Armari de la Memòria.
Les persones i entitats col·laboradores poden participar en igualtat de condicions de totes
les activitats organitzades per a la Xarxa de l’Armari, però el seu perfil no es fa públic
al directori web i per tant la seua participació no és visible per a la resta de persones
usuàries.
A més de la voluntat de la persona o entitat sol·licitant, l’ingrés com a membre de la Xarxa
de l’Armari requereix complir determinats requisits. Si marques la corresponent casella, el
personal de l’Armari de la Memòria et contactarà per a indicar els requisits mínims exigits
per al teu perfil així com la documentació que hauràs de facilitar a continuació per a la
seua revisió, junt amb unes breus notes biogràfiques.
Sol·licite l’ingrés a la Xarxa de l’Armari:
Com a persona o entitat membre (perfil públic: dades visibles al directori web)
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Com a persona o entitat col·laboradora (anònim: dades no visibles al directori web)

INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES TEUES DADES
L’ARMARI DE LA MEMÒRIA (marca corresponent a l’ESPAI DE LA MEMÒRIA LGTBI, servei de la GENERALITAT VALENCIANA amb CIF S4611001A,
amb direcció oficial al Carrer de la Democràcia 77, Ciutat Administrativa 9 d’Octubre-Torre 3, 46018 de València i e-mail de contacte larmari@
gva.es) t’informa que la finalitat per al tractament de les teues dades serà la gestió de la teua inscripció com a membre o col·laboradora de
la Xarxa de l’Armari, legitimada en el teu consentiment (Art. 6.1.a RGPD 679/2016). Les teues dades no es comunicaran a tercers excepte per
al compliment d’obligacions legals. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les teues dades
personals a través de l’adreça de correu electrònic larmari@gva.es, adjuntant a la teua petició una fotocòpia del teu DNI. Si consideres que els
teus drets de protecció de dades han sigut vulnerats, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a
través del seu web www.aepd.es. Més informació en la nostra política de privacitat en larmari.gva.es.

