
17 DE MAIG DE 2019
DIA INTERNACIONAL 
CONTRA L’HOMOFÒBIA, 
LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA 

28 DE JUNY DE 2019
DIA INTERNACIONAL 
DE L’ORGULL LGTBI

Amb el suport de: Hi col·laboren:

TAULA DE GÈNERE, 
FEMINISMES I LGTBI

TAULA DE GÈNERE,
FEMINISMES I LGTBI

CICLE DE CINEMA DOCUMENTAL
MÉS INFORMACIÓ
Regidoria de Drets Civils i Gènere
Gènere, Feminismes i LGTBI

C. de Vidal, 146 . Tel. 93 724 61 68 
genere@ajsabadell.cat
web.sabadell.cat/genere
web.sabadell.cat/dretscivils
     sbddretscivils 
     @sbddretscivils

SABADELL AMB ELS 
DRETS DE LESBIANES, 

GAIS, BISEXUALS, 
TRANS I INTERSEX

DIMECRES 19 DE JUNY
17 h · Complex de Gent Gran del Parc Central 
(c. de Diego de Almagro, 44)
“PRIDE”
Basada en fets reals, relata la història d’un grup 
d’activistes homosexuals i lesbianes que es posa a 
recol·lectar diners per ajudar a les famílies afectades 
per la vaga de miners britànics el 1984. Això va 
suposar l’inici de la històrica aliança Lesbians and 
Gays Support the Miners, entre la comunitat gai i els 
miners. 
Organitza: Ajuntament de Sabadell
Col·labora: Complex Gent Gran Parc Central

DIJOUS 27 DE JUNY
21.30 h · La Capella (Parc de Can Gambús)
“UNA MUJER FANTÁSTICA”
Marina i la seva parella, vint anys més gran, planegen 
un futur junts. Després de la sobtada mort d’ell, 
ella haurà d’enfrontar-se a les sospites, prejudicis 
i violència de la seva família, que la considera una 
aberració per ser una dona transsexual. Marina haurà 
de lluitar i resistir per arribar a demostrar qui és ella: 
una dona fantàstica.
Organitza: Ajuntament de Sabadell
Col·labora: La Capella



ACTIVITATS TALLERS

*Activitats organitzades per la Regidoria de Drets Civils i Gènere de l’Ajuntament de Sabadell

DIMECRES 8 DE MAIG 
> 12 h · Vapor Llonch
> 17.30 h · Casal Pere Quart 
Adreçat a estudiants de Cases 
d’ofici del Vapor Llonch.
Adreçat  a joves del Centre Obert 
de Merinals-Casa dels Pins.
FORMACIÓ: “ELS ARMARIS...
PELS ABRICS” 
Formació entorn a la diversitat 
sexual i de gènere per a promoure 
una mirada positiva i apoderadora 
sobre el col·lectiu LGBTI amb l’ob-
jectiu de prevenir la discriminació 
i l’assetjament LGBTIfòbic en la 
població jove. 
Organitza: Ajuntament de Sabadell
Hi col·labora: Centre Obert de 
Merinals-Casa dels Pins i Vapor Llonch

DIMECRES 8 DE MAIG
19 h · Casal Pere Quart (Rambla, 69) 
PRESENTACIÓ V COLÒNIES 
D’ESTIU “OASIS” PER A 
ADOLESCENTS LGTB
Colònies per a adolescents LGTB 
d’entre 13 i 17 anys adreçada a 
totes les famílies, professionals, 
joves i persones interessades en 
tenir informació i resoldre dubtes 
sobre les colònies. 
Organitza: Coop. Candela i Trans 
Familia i AMPGIL.
Hi col·labora: Ajuntament de Sabadell

DIVENDRES 17 DE MAIG
19 h · La Capella (parc de Can Gambús)
CONTES PER A TOTES!
Sessió de contes que mostraran la 
importància de la diversitat sexual 
i de gènere en les nostres vides, 
i com els àlbums il·lustrats i les 
experiències vitals ens ajuden a 
conèixer altres realitats. 
Adreçat a públic adult.
Organitza: Contes d’Aprop
Hi col·labora: La Capella

DIMARTS 21 DE MAIG 
18 h · Casa Duran (c. del Pedregar, 7)
CONFERÈNCIA  CENTRAL 
“REFLEXIONEM SOBRE LA 
DIVERSITAT RELIGIOSA I DE 
GÈNERE”
A càrrec de Diana Al-Rahmoun 
Font  filòloga i investigadora, 
i Krzysztof Charamsa teòleg, 
filòsof, escriptor i sacerdot 
gai. Ens compartiran els seus 
coneixements  sobre les 
llibertats, les discriminacions i les 
resistències de la diversitat sexual 
i de gènere en el món de les 
religions. 
Organitza: Ajuntament de Sabadell

DIVENDRES 31 DE MAIG
21 h · L’Estruch (c. Sant Isidre, 140)
ACTUACIÓ TEATRAL: “KASSANDRA” 
de Sergi Blanco
Kassandra s’endinsa en la vida d’un 
noi amb nom de noia, que viu al 
marge, que sobreviu gràcies al 
contraban i que s’expressa en una 
llengua que no és la seva ni la de 
l’autor. Explica el passat i el present 
de les guerres insuportables, les 
infortunades Troies de cada dia.
Després de l’actuació teatral es 
realitzarà una trobada amb l’equip 
artístic per intercanviar impressions. 

Preu: 10 €
Venda d’entrades a:
-Taquilla del Teatre Principal 
-Per internet a: https://sabadellcultura.
koobin.com 
-Taquilla de l’Estruch 1 hora abans de 
l’espectacle 

Organitza: L’Estruch Fàbrica de creació de 
les arts en viu i Ajuntament de Sabadell

DIMECRES 12 DE JUNY
19 h · Casal Pere Quart (Rambla, 69)
TAULA RODONA “DIVERSITAT 
SEXUAL I DE GÈNERE EN 
RELIGIONS QUE SÓN DIFERENTS”
Membres de la Comunitat Pagana, 
una religiositat alternativa basada en 
la naturalesa, parlaran de les seves 
experiències i visions com a persones 
amb preferències i identificacions 
sexuals i de gènere diverses.
Organitza: Associació Cultural Templo de 
la Diosa

DIVENDRES 28 DE JUNY
Plaça de la Creu de Barberà

ACTE CENTRAL DEL DIA 
INTERNACIONAL 

DE L’ORGULL LGTBI

18 h - Acció creativa: “FIRA 
VENTILEM ELS ARMARIS” per 
la diversitat sexual i de gènere

19 h - Lectura de manifest

Organitza: Taula de Gènere, 
Feminismes i LGTBI i Ajuntament 

de Sabadell

DISSABTES 11 I 25 DE MAIG I 
15 DE JUNY
De 10 a 12 h · Centre Cívic Sant 
Oleguer (c. de Sol i Padrís, 93)
“DIVERSITAT DE GÈNERE EN LA 
FAMÍLIA, UNA OPORTUNITAT 
DE CREIXEMENT”
Taller de 3 sessions a càrrec de 
Carmen Sanchez Bárcena del 
grup de famílies trans* trans-
familia.org. Espai d’aprenen-
tatge on es donaran eines per 
l’acompanyament familiar en 
la diversitat sexual i de gènere. 
Es parlarà de dubtes, pors, in-
quietuds i necessitats, i de com 
construir un futur i un present 
on els nostres éssers estimats 
puguin viure en llibertat i sense 
discriminacions. 
Adreçat a familiars, mares i 
pares, tutors i tutores legals i/o 
persones amb un vincle afectiu 
amb persones LGTBI.
Curs gratuït. Places limitades 

Inscripcions:
Fins al 8 de maig
- SIAD (c. de Vidal, 146) 
- genere@ajsabadell.cat 
Més informació: tel. 93 724 61 68 
Organitza: Ajuntament de Sabadell

DISSABTE 1 DE JUNY
De 9.30 a 13.30 h · Centre Cívic 
de Cal Balsach (ctra. Prats de 
Lluçanès, 42)
“DRAG QUEER”
Sessió vivencial, a càrrec 
de l’Associació Enruta’t, per 
experimentar amb la capacitat 
performativa dels cossos, a tra-
vés dels seus moviments, la seva 
vestimenta i les seves expres-
sions corporals i verbals. Porta 
d’entrada per poder explorar les 
pròpies masculinitats, feminitats 
o pràctiques queer.
Adreçat a persones majors de 
18 anys
Curs gratuït. Places limitades

Inscripcions: 
Fins al 29 de maig
- SIAD (c. de Vidal, 146) 
- genere@ajsabadell.cat
Més informació: tel. 93 724 61 68 
Organitza: Ajuntament de Sabadell

Del 17 de maig 
al 28 de juny

les banderes Irisada i 
Trans onejaran al balcó 

de l’Ajuntament de 
Sabadell


