
1 7  D E  M A I G
Dia Internacional

contra 
la LGTBIfòbia
Activitats del 14 de maig al 4 de juny de 2021
#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 als 
balcons – setmana del 17 al 24 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 17 al 24 de maig.
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HISADA DE BANDERA I 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA 
LGTBI

1 7  D E  M A I G
Dia Internacional

contra 
la LGTBIfòbia
#transformalamirada

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.

@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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DIVENDRES 14 DE MAIG

SEXTRUCK: 
La caravana 
pedagògica 
on sexualitat, 
afectivitat i 
feminismes 
van sobre 
rodes.
Hora: de 17 a 20 h. 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt.#t
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PEDAGOGIA LGTIBQ+
SOBRE RODES.
VINE I PREGUNTA!

DILLUNS 17 DE MAIG

TRIVIAL STORIES: 
Demostra tot el que saps sobre 
la lluita LGTIBQ+ i aprèn-ne 
més per poder visibilitzar la 
LGTBIfòbia i seguir vetllant per 
aconseguir els mateixos drets i 
oportunitats.
Participa al trivial en línia del Departament de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada.
Hora: tot el dia.
Lloc: perfil d’instagram de Joventut 
https://www.instagram.com/igualadajove/
Ho organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada.

JUGA AL TRIVIAL EN LÍNIA 
I DEMOSTRA ELS TEUS 
CONEIXEMENTS LGTIBQ+.



DILLUNS 17 DE MAIG

CINEFÒRUM: 

En/Femme 
(2018), 
Alba Barbé i Serra.
Descripció: 
El documental pretén sensibilitzar, informar i difondre la realitat del 
cross-dressing i de les dones transgènere entre el públic general. 
Cerca donar resposta a realitats socials emergents i promoure el 
reconeixement de la diversitat sexual i de gènere, per tal de caminar 
cap a una vida lliure d'estigmes i violència.
Hora: 19 h. 
Lloc: En línia, lliure accés (no cal inscripció prèvia).
Zoom: 
https://zoom.us/j/92031050256?pwd=Q1kzRUZaNTNuR0d5RGlJVmFBTUVvUT09 

ID de reunió: 920 3105 0256 Codi d’accés: 885041
Ho organitza: Consell Comarcal de l’Anoia.

ENDINSA’T EN EL MÓN DEL 
CROSS-DRESSING I DE LES 
DONES TRANSGÈNERE.

DEL 17 AL 26 DE MAIG

EXPOSICIÓ: 
Barcelona Stonewall. 
Un viatge d'anada i 
tornada.
L’exposició Stonewall-Barcelona és una exposició comissariada pel 
Centre LGTBI de Barcelona amb la col•laboració dels arxius del LGTB 
Center de Nova York, Colita i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
La història és ben coneguda: era la matinada del 28 de juny de 1969, 
havia mort Judy Garland i aquella nit el públic habitual de 
l’Stonewall Inn volien plànyer-la tranquil•lament. La policia, però, va 
fer una de les seves habituals batudes sense saber que aquesta 
vegada rebrien resposta. Les assistents del bar van formar 
barricades i van evitar que els cossos policials s’emportessin les 
persones detingudes. Des d’aquell instant i durant les properes nits 
es va encendre una guspira en forma de disturbis que va donar lloc 
al que ara coneixem com a moviment LGTBI.
Hora: de dilluns a divendres de 15.30 a 20 h i 
dimecres i dissabte de 10 a 13 h
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca Atzavara d’Òdena
Ho organitza: Biblioteca l’Atzavara d’Òdena.#t
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DESCOBREIX EN IMATGES COM 
VA NÈIXER EL MOVIMENT LGTBI 
A NOVA YORK!



DILLUNS 17 DE MAIG

TRENDING 
TOPIK: 

El Departament de Joventut 
d'Igualada farà entrevistes 
a persones del col•lectiu 
LGTBIQ+ per tal mostrar 
les seves realitats i 
visibilitzar la lluita. 
Lloc: les podràs trobar al seu Instagram @igualadajove 
https://www.instagram.com/igualadajove/
Hora: 19 h
Ho organitza: Departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada.#t
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ENTREVISTES PER A 
VISIBILITZAR LA REALITAT DEL 
COL·LECTIU LGTBIQ+.

DIMARTS I DIJOUS 18, 20, 25 I 27 DE MAIG

FORMACIÓ: 

Comissions del protocol 
d’atenció i prevenció 
d’assetjament sexual en 
l’àmbit laboral dels 
ajuntaments de la 
Mancomunitat
Descripció: Els ajuntaments dels municipis MICOD 
compten amb protocols davant l’assetjament sexual, per raó 
de sexe, orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere. 
Aquesta formació va dirigida a les comissions que vetllen per 
l’abordatge d’aquestes violències.
Hora: de 10 a 12 h
Lloc: En línia. Cal inscripció prèvia del personal.
Ho organitza: Àrea d’igualtat de gènere i LGTBI 
de la Mancomunitat.

FORMACIÓ AMB MIRADA DE 
GÈNERE I LGTBI AL PERSONAL 
DELS AJUNTAMENTS.



DIJOUS 20 DE MAIG

TALLER PER A 
JOVES: Sexisme 
a les cançons a 
càrrec de Dones amb 
empenta.
Descripció: Actualment la música resulta quelcom 
imprescindible a la vida dels i les joves. Algunes cançons més 
escoltades pel jovent contribueixen en la perpetuació 
d’estereotips de gènere i en la justificació de la violència. 
Hora: 18 h
Lloc: La Cooperativa
Cal inscripció prèvia a lcastillo@anoiajove.cat o al 
whatsapp 679 96 46 65. 
Ho organitzen: Àrea d’igualtat de gènere i LGTBI 
de la Mancomunitat i Departament de joventut 
de Castellolí.

ANALITZEM LA LLETRA DE 
CANÇONS PER FER EVIDENT LA 
PERPETUACIÓ D’ESTEREOTIPS.

DIMECRES 19 DE MAIG

CONTRA LA 
LGTBIFÒBIA, 
DONEM COLOR 
A MONTBUI! 
Pintarem un banc de la carretera de Valls per donar visibilitat 
al col•lectiu LGTBIQ+ i al reconeixement dels seus drets. Els 
bancs són símbol de lloc de trobada on podem conèixer les 
altres persones des del respecte i obrir-nos a la diversitat. Per 
això els donem els colors de la bandera multicolor LGTBIQ+.
Hora: 18 h
Punt de trobada: Montjove. Carrer Sant Miquel, 
6.
Cal inscripció prèvia a bit.ly/17Mmontbui 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6DAnjFAVwpZKWJfGTvBBfZGsRmWBQg0yl01COyA92dKZvAA/viewform

Ho organitza: Regidories d’Igualtat i Joventut 
de l’Ajuntament de Sta. Margarida de Montbui.
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POSEM COLOR A MONTBUI 
PER VISIBILITZAR EL COL·LECTIU
LGTBIQ+.



DIMARTS 1 DE JUNY

TALLER 
PER A JOVES: 
Diversitat sexual. I a tu 
qui t’agrada?, a càrrec 
de Dones amb 
empenta.
Descripció: La diversitat sexual i de gènere és molt àmplia, 
però sovint pot passar desapercebuda perquè no té la mateixa 
visibilitat, acceptació i reconeixement que la realitat que 
mostra el sistema sexe-gènere. Aquest taller pretén potenciar 
el respecte i la comprensió d’aquesta diversitat, proporcionant 
informació i reflexionant sobre la llibertat d’expressió sexual.
Hora: 16 h
Lloc: Espai Jove Can Muscons.
Ho organitzen: Àrea d’igualtat de gènere i 
LGTBI de la Mancomunitat i Departament de 
Joventut de Vilanova del Camí.

TREBALLEM EL SISTEMA 
SEXE-GÈNERE PER GENERAR 
RESPECTE A LA DIVERSITAT.

DIVENDRES 21 DE MAIG

PRESENTACIÓ 
DEL SERVEI 
SAI LGTBI 
IGUALADA 

al Departament 
d’Acció social 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: En línia. Cal inscripció a sai@aj-igualada.net 
Ho organitzen: SAI Igualada i Departament d’Acció 
social de l’Ajuntament d’Igualada.#t
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CÀPSULA FORMATIVA SOBRE 
EL SERVEI SAI LGTBI DE 
L'AJUNTAMENT. 



DIVENDRES 4 DE JUNY

TALLER 
D’AUTODEFENSA 
FEMINISTA PER A DONES, 
LESBIANES, TRANS*
Descripció: Ja n’hi ha prou! Fins aquí! No vull! Són frases que 
marquen límits, què passa quan no trobem la nostra veu per posar-los 
i quan malgrat els marquem no són respectats? Crearem un espai de 
confiança on reflexionarem sobre les agressions masclistes i 
treballarem com dir NO de moltes maneres possibles. Practicarem 
com posar límits, verbal i corporalment i enfortirem la nostra 
assertivitat. Ens apoderarem col·lectivament representant situacions 
quotidianes i buscant estratègies alternatives amb el grup. Tot això 
posant èmfasi en el nostre cos i les nostres emocions, treballant 
especialment la calma.
Hora: de les 17.30 a les 20.30 h
Lloc: Cal Badia
Inscripcions: 
https://activitatsk.igualadajove.cat/inscripcions-primavera-estiu-21/

Ho organitzen: Departament de Joventut i Servei 
d’Igualtat de l’Ajuntament d’Igualada.

POSA LÍMITS VERBAL I 
CORPORALMENT CONTRA LES 
AGRESSIONS MASCLISTES!
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PARTICIPA A TOTS ELS ACTES
I RECOLZA AL COL·LECTIU 
LGTBIQ+!

Tots 
els 

actes 
són 

gratuïts



Ho organitzen:

Ho coordina:

Amb el suport de:

WWW.MICOD.CAT

Si et vols posar en contacte amb 

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

ens trobaràs a igualtat@micod.cat 

IGUALADA

Servei 
d’Atenció 

Integral 
LGTBI


