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Dia Internacional

 la 
Activitats durant els mesos de maig i juny de 2022

#transformalamirada



A tots els 
municipis
AJUNTAMENTS d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, la Pobla de Claramunt, Òdena, Jorba i Castellolí – penjada de la 
bandera LGTBI – setmana del 16 al 22 de maig

BIBLIOTEQUES d’Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del 
Camí, Òdena i la Pobla de Claramunt: recull i exposició de bibliografia 
recomanada LGTBI – setmana del 16 al 21 de maig.

HISADA DE BANDERA I 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA 
LGTBI

El 17 de maig es commemora a nivell 
mundial el Dia Internacional contra 
l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia, la 
transfòbia i la interfòbia (LGTBIfòbia) i des de 
les regidories d’Igualtat i LGTBI dels 
municipis de la Mancomunitat es promouen 
diferents actes de sensibilització, prevenció i 
visibilització del col·lectiu.
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.

PRESENTACIÓ

@micod_cat
@micod_cat
mancomunitatconcaodena
mancomunitat_conca_odena

Dades de 
contacte

Telèfon 93 8031950 
Correu: sai@aj-igualada.net 

IGUALADA

Servei 
d’Atenció 

Integral 
LGTBI
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DEL 17 DE MAIG A 30 DE JULIOL

EXPOSICIÓ: Reapropiant-nos de 
les nostres vides. Visibilitzem 
per a transformar.

Aquesta exposició creada per l’entitat Enruta’t explica i 
visibilitza històries LGTBI per a reflexionar sobre les 
sexualitats, les relacions amoroses i les identitats de gènere.
Lloc: Equipament juvenil la Kaserna.
Hora: de 8 a 15 h i de 16 a 20 h.
Aquesta exposició també serà itinerant per a tots els centres 
de secundària d’Igualada.
Ho organitza: Departaments de Sanitat i salut pública i de 
Joventut de l’Ajuntament d’Igualada.

DESCOBREIX I REFLEXIONA 
AMB DIVERSES HISTÒRIES 
LGTBI.

QUÈ SIGNIFIQUEN LES SIGLES 
LGTBIQ+?

SETMANA DEL 16 AL 25 DE MAIG

PIDCES amb perspectiva 
LGTBIQ+
Des del Punt Informatiu i de dinamització de l’Espai Jove 
d’Òdena (PIDCES) es visitarà l’Institut Escola Castell d’Òdena 
per fer una píndola sobre el Dia internacional contra la 
LGTBIfòbia i el significat de les sigles LGTBIQ+. Per a 
alumnat de 1r i 2n d’ESO.
Lloc: Institut Escola Castell d’Òdena.
Hora: 11 h.
Ho organitza: Departament de joventut de l’Ajuntament 
d’Òdena.
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DIMARTS 17 DE MAIG

TALLER PER A JOVES:
Més enllà del gènere... 
interseccionalitat.
Descripció: Aquest taller té com a objectiu abordar les 
desigualtats socials presents a la societat des de l’òptica del 
feminisme interseccional. Es busca explorar d’una manera 
integral i holística com la diversitat es pot traduir en 
privilegis i opressions, reflexionant sobre com aquests 
conceptes i processos s’interrelacionen en la nostra 
identitat.
Hora: 16.30 h.
Lloc: baixos de l’Ajuntament de Castellolí (c/ La Pau, 2).
Ho organitzen: Departament de joventut de l’Ajuntament de 
Castellolí amb el suport de l’Àrea d’igualtat de gènere i 
LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

REFLEXIONEM SOBRE EL 
FEMINISME INTERSECCIONAL

CONEIX QUÈ ÉS EL SERVEI SAI 
LGTBI D’IGUALADA

DIMECRES 18 I DIJUS 19 DE MAIG

PRESENTACIÓ DEL SERVEI SAI 
LGTBI IGUALADA als departaments de 
Sanitat, Salut Pública I Consum, Cooperació i Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada.
Descripció: Què és el SAI? Qui pot adreçar-s’hi? Quines 
qüestions s’aborden? Com posar-se en contacte? Com 
derivar-hi casos?
Hora: 12 h
Lloc: Sessió telemàtica. 
Ho organitza: SAI Igualada.
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ESPAI DE TROBADA AMB 
FAMILIES LGTBI! FEM TRIBU!

DISSABTE 21 DE MAIG

TROBADA DE FAMÍLIES LGTBI 
Sou una família LGTBI i voleu conèixer-ne d’altres com la 
vostra? Esteu pensant en ampliar la família i us agradaria 
conèixer experiències d’altres famílies? Voleu participar d’un 
espai de trobada i compartir dubtes?
Hora: de 10 a 12 h. 
Lloc: Centre Cívic Nord.
Cal inscripció prèvia a sai@aj-igualada.net 
En acabar hi haurà pica-pica.
Ho organitza: SAI Igualada, SAI Anoia  i famílies LGTBI.
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DIJOUS 2 DE JUNY

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
A la conquesta del cos equivocat 
amb el seu autor Miquel Missé.
En el marc del cicle (Re)Fresc Lectures Feministes per l'estiu 
que està per venir.
Hora: 18.30 h
Lloc: local de Dones Amb Empenta, carrer de Florenci Valls 48, 
2n 2a, d'Igualada.
Ho organitzen: Dones amb empenta amb la col·laboració de 
Llegim? Llibreria.

RECOMANACIÓ DE LECTURES 
FEMINISTES PER A L’ESTIU!
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SENSIBILITZACIÓ SOBRE 
IDENTITAT I EXPRESSIÓ DE 
GÈNERE ALS INSITUTS

MAIG I JUNY

Sensibilització sobre identitat i 
expressió de gènere i la 
normativitat afectiva als 
instituts d’Igualada
Farem divulgació d’informació facilitada per l’Ajuntament de 
Barcelona encarada a la perspectiva de gènere i la 
comprensió de la normativitat que vivim avui en dia.
Lloc: Instituts d’Igualada
Ho organitza: Punt d’Informació Juvenil de la Kaserna – 
Ajuntament d’Igualada
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7 PARTICIPA A TOTS ELS ACTES
I RECOLZA AL COL·LECTIU 
LGTBIQ+!

Tots 
els 

actes 
són 

gratuïts



Si et vols posar en contacte amb 

l’Àrea d’Igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat 

ens trobaràs a igualtat@micod.cat 

Ho organitzen:

Hi col·labora:

IGUALADA

Servei 
d’Atenció 

Integral 
LGTBI

Ho coordina:

@micod_cat
@micod_cat
mancomunitatconcaodena
mancomunitat_conca_odena

Amb el suport de:


