


ESPECTACLE INFANTIL. 
MERAVELLOSAMENT DIFERENTS! 

Tots els colors de l’arc de Sant Martí tenen la 
seva pròpia llum i brillen per si sols, són tots 
preciosos i meravellosament diferents.
A càrrec de Rosa Pinyol.
Dia: dimarts 14 de maig
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal, a les 17.30 h

STRIKE A LA LGTBIFÒBIA!

Acció de sensibilització al pati adreçada a 
l’alumat de secundària.
Dia: 15 i 16 de maig 
Lloc: Institut El Calamot i Institut de Bruguers 
 

XERRADA. 
CONTRA L’HOMOFÒBIA: INFORMACIÓ

A càrrec d’Oscar Blázquez Burguete, 
psicopedagog clínic, formació LGTB positiva.
Dia: divendres 17 de maig 
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal, a les 18 h

GALA PEL RESPECTE I LA IGUALTAT!

A càrrec de la companyia Los Gamusinos. 
Dia: dissabte 18 de maig  
Lloc: Espai Maragall, a les 20 h
Preu: 6 euros

ESPAI CREATIU: STOP LGTBIfòbia!

Vine a l’Espai Jove La Casa Gran i participa en 
la creació de missatges contra la lgtbifòbia! 
Lloc: Espai Jove La Casa Gran, durant tota la 
setmana del 17 de maig. 
 

ACCIÓ A LES XARXES SOCIALS  
#ATUREMELSRUMORS 
#GAVÀ4LGTBI  
#GAVÀPERLADIVERSITAT

A través de vídeos trencarem mites i rumors 
respecte al col·lectiu!
@Gavà4lgtbi  
@aturemelsrumors 

Saps  que  Gavà disposa d’un Servei d’Atenció Integral a la Diversitat 
sexual, afectiva i de gènere? 
Informa-te’n a atenciolgtbi@gava.cat, i a Instagram @Gava4lgtbi

Amb aquest lema Gavà treballa durant tot l’any per la defensa i la visibilització 
dels drets LGBTI i per l’eliminació de qualsevol mena de discriminació. Tot 
i això, i tenint definides accions capdavanteres adreçades al col·lectiu 
de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 
(LGBTI), l’últim informe de l’estat de l’LGBTI-fòbia a Catalunya mostra que 
les incidències i les agressions segueixen augmentant. Agressions físiques, 
verbals, amenaces i assetjament, que en un gran nombre ni tan sols es 
denuncien… Per tant, hem de seguir desplegant mesures contra la fòbia i 
la discriminació.  

Gavà disposa del Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Sexual, Afectiva i 
de Gènere (SAI), que és un servei de qualitat i de proximitat adreçat a les 
persones que pateixen, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació 
o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 
És també un espai de sensibilització i d’informació per a persones i entitats. 

El 17 de maig es commemora el Dia Internacional contra l’LGBTI-fòbia 
i aquesta data esdevé una ocasió especial per remarcar aquesta tasca de 
visibilització i de rebuig a qualsevol discriminació.  

A través d’un conjunt d’activitats adreçades a totes les edats, es vol 
promoure la sensibilització i el respecte a la diversitat sexual i de gènere.

Volem que Gavà sigui una ciutat lliure de LGBTI-fòbia i on la diversitat sigui 
un valor de ciutat!

Raquel Sánchez
Alcaldessa de Gavà
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