Al voltant del 17 de maig, i amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia,
la Lesbofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, s’han organitzat un conjunt d’activitats
de sensibilització i reivindicació.
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA
“TIERRA DE DIOS”

ACCIÓ REIVINDICATIVA I DE
VISIBILITZACIÓ

Johnny Saxby és un jove granger de
Yorkshire que intenta evadir-se dels
seus problemes amb l’alcohol i el
sexe. Quan durant la primavera arriba
al poble un immigrant romanès per
treballar en la cria d’ovelles, la seva
visió de la vida canviarà de forma
radical.

Pintada de passos de vianants i pilones.

Dia: divendres 11 de maig, a les 22 h
Lloc: Espai Maragall
Entrada gratuïta. Activitat emmarcada
dins la Setmana Europea.
XERRADA INFÀNCIA TRANS
A càrrec de Michela Mariotto antropòloga
especialista en infància trans.
Dia: dimarts 15 de maig, a les 16.30 h
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca
Josep Soler Vidal
CONTACONTES INFANTIL
Gogaritxi ens explicarà tres contes
sobre les diversitats. Ara em dic Joana,
Velletes i Cua de sirena.

Dia: durant la setmana del 17 de maig
Llocs: pas de vianants del carrer Sant
Pere, avinguda Eramprunyà-plaça
Catalunya i Gavà Mar. Pilones al carrer
Pompeu Fabra.
TEATRE – LA REINA DE GRÀCIA
Cia. Teatr3s
Dakota és una ànima lliure, alegre,
esbojarrada, llenguda i una apassionada
de la vida. Encara que sigui una
desgraciada, perseguida per la solitud,
viu com vol i fa el que li dona la gana. Per
això i per altres raons és la reina del seu
barri: la Reina de Gràcia.
Després de l’espectacle hi haurà un
col·loqui a càrrec de l’entitat Generem,
Associació Trans.
Dia: diumenge 20 de maig, a les 19 h
Lloc: Espai Maragall
Preu: 8 euros

A càrrec de Gogara

EXPOSICIÓ: “CALL ME DAKOTA”.

Dia: dimarts 15 de maig, a les 17.30 h
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal

Una recreació fotogràfica del món de
Dakota, la Reina de Gràcia.

ACCIÓ ATUREM ELS RUMORS!

Lloc: Espai Maragall

Acció de sensibilització en què es
reflexionarà entorn rumors i mites LGTBI.
Hora: durant l’hora del pati el 16 i 17
de maig
Lloc: Institut El Calamot i Institut
Bruguers

CAMPANYA A LES XARXES SOCIALS
El meu armari és així. I què?
#STOPLGTBIFÒBIA
#ATUREMELSRUMORS
Fes –te una foto i comparteix a Instagram!

Vols formar part de la Comissió Jove LGTBI?
Informa’t a: lacasagran@gava.cat

