


A tots els 
municipis
AJUNTAMENTS 
Penjada de la bandera LGTBI als balcons dels ajuntaments de la 
Mancomunitat. 
Del 28 de juny al 2 de juliol

BIBLIOTEQUES DE LA CONCA D’ÒDENA
Taula amb bibliografia de temàtica LGTBI:
· Biblioteca Central d’Igualada
· Biblioteca de Vilanova del Camí
· Biblioteca Mont-Àgora, Sta. Margarida de Montbui
· Biblioteca Municipal l’Atzavara, Òdena
· Biblioteca municipal Mossèn Cinto Verdaguer, la Pobla de Claramunt

#transformalamirada

HISADA DE BANDERA I 
BIBLIOGRAFIA RECOMANADA 
LGTBI

DEL 29 DE JUNY AL 9 DE JULIOL
Exposició: El moviment en imatges
La trajectòria històrica dels 35 anys del moviment LGBT a Catalunya evidencia, a través del 
testimoni dels cartells d´aquesta exposició, moments significatius i la importància que ha 
tingut el moviment associatiu  LGBT al llarg d´aquests anys.
Lloc: Sala d’exposicions de Mont –Àgora de Santa Margarida de Montbui
Horaris: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h i dijous de 10.00 a 14.00 h
Ho organitzen: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, Àrea d’Igualtat i LGTBI de la 
Mancomunitat i Àrea LGBTI de la Generalitat de Catalunya

DE L’1 AL 30 DE JUNY
EXPOSICIÓ: Talent Creatiu i Empresa. 
Disseny i compromís social LGBTI
Descripció: Mostra de cartells dissenyats per alumnes de primer curs, dins del mòdul de 
Projectes de Gràfica Publicitària, en el programa Talent Creatiu i Empresa organitzat pel 
Departament d'Educació, per visibilitzar el col·lectiu LGBTI en diferents àmbits: l'esport, els 
centres de dia i residències de gent d'edat avançada i els instituts. #lagasparsocialdesign
Horaris: de 8 a 14 h de dilluns a divendres. 
Per motius de prevenció de la COVID, cal cita prèvia trucant el 93 805 52 62.
Lloc: sala d’exposicions de La Gaspar. Av. Barcelona 105
Ho organitza: Escola municipal d’art La Gaspar

EXPOSICIONS



DIMARTS 22 I DIMECRES 23 DE JUNY

CÀPSULA INFORMATIVA: Servei 
SAI Igualada, als equips de 
l’Oficina d’atenció ciutadana i 
equipaments cívics 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: dia 22 a les 12 h i dia 23 a les 13.30 h
Lloc: En línia. Cal inscripció a sai@aj-igualada.net 
Ho organitzen: SAI Igualada, Oficina d’atenció ciutadana i 
Equipaments Cívics de l’Ajuntament d’Igualada.
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DESCOBREIX EL SAI IGUALADA
I RECOMANA EL SERVEI!

TRACTEM AMB HUMOR 
QÜESTIONS QUOTIDIANES DES 
DE LA PERPECTIVA DE GÈNERE.

DIUMENGE 27 DE JUNY

MONÒLEG AMB ANA POLO, 
humorista i periodista
Descripció: Ana Polo és periodista i humorista. Ha treballat 
de guionista, locutora i reportera a diversos programes de 
RAC1, Catalunya Ràdio i TVE. També va ser col·laboradora 
del late show 'No te metas en política'. Actualment la podeu 
seguir al podcast OYE POLO de Radio Primavera Sound i a 
Feministic, programa sobre dones i tecnologia a Fibracat TV. 
També als monòlegs amb els que recorre la geografia 
catalana.
Hora: 20 h
Lloc: parc de la Font. No cal inscripció prèvia
Ho organitzen: Àrea d’igualtat de gènere de l’Ajuntament 
d’Òdena
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DIUMENGE 27 DE JUNY

CONCERT AMB LA MARINA 
FREIXAS
Descripció: Marina Freixas és una jove cantautora que 
escriu i compon les seves pròpies cançons en català, 
castellà i anglès. Canta i toca el piano. En els seus concerts 
ens ofereix un repertori combinat de les seves cançons 
pròpies i varies versions conegudes de tots els temps. Té 
una veu especial, delicada amb molta força i potència que li 
permet cantar diferents cançons amb varietat d'estils.
Hora: 21 h
Lloc: parc de la Font. No cal inscripció prèvia
Ho organitzen: Àrea d’igualtat de gènere de l’Ajuntament 
d’Òdena
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CONCERT HOMENATGE
AL DIA DE L’ORGULL LGTBI!

INUNDEM LES XARXES
D’AMOR, IGUALTAT
I TOLERÀNCIA!

DEL 28 DE JUNY AL 3 DE JULIOL

PHOTOCALL. 

Vine a fer-te una foto i 
reivindica, celebra i uneix-te a 
la lluita per la igualtat i 
tolerància del col·lectiu 
LGTBIQ+.
Puja la fotografia a les xarxes amb el hashtag 
#kasernairisada i inundem les xarxes d'amor, igualtat i 
tolerància. 
Lloc: La Kaserna
Ho organitza: Departament de joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada
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DEL 28 DE JUNY AL 4 DE JULIOL

VILANOVA AMB ORGULL
El dia 28 construirem la bandera LGTBI a la plaça del Mercat 
mitjançant paraigües dels colors representatius del 
col·lectiu LGTBI.
Lloc: plaça del Mercat de Vilanova.
Ho organitza: Regidoria d’igualtat de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí.
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PERFORMANCE AMB PARAIGÜES
A LA PLAÇA DEL MERCAT DE
VILANOVA DEL CAMÍ!

VINE A LA POBLA I TENYEIX
EL BANC I LES ESCALES AMB 
ELS COLORS LGTBIQA+!

DILLUNS 28 DE JUNY

PINTADA DE BANC I ESCALES 
AMB ELS COLORS LGTBIQA+
Lloc: parc de Sant Galderic.
Hora: 18 h.
Ho organitza: Regidoria d’igualtat de gènere de l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt.
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DILLUNS 28 DE JUNY

TALLER: PANCARTA LGTBIQ+
Juntes farem una pancarta per reivindicar la igualtat, 
tolerància i respecte. Vine i digues la teva, totes les paraules 
sumen!
Hora: 18 h
Lloc: Cal Badia.
Cal inscripció prèvia: https://activitatsk.igualadajove.cat/
Ho organitza: Departament de joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada
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VINE A DIR LA TEVA!
CONFECCIONEM JUNTS UNA 
PANCARTA!

PINTEM ELS BANCS 
PER VISIBILITZAR-NOS!

DILLUNS 28 DE JUNY 

PINTADA DE BANCS AMB LA 
BANDERA LGTBI
Els joves d’Ampans Intermedia en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí, faran una pintada de 
bancs de la bandera LGTBI. Són joves de 16 a 24 anys que 
realitzen el programa de Garantia Juvenil de noves 
oportunitats que es desenvolupen a l’Espai Jove Can 
Muscons.
Lloc: al carrer Santa Llúcia a l’alçada de l’Escola Joan 
Maragall.
Ho organitzen: Àrees d’Igualtat i Joventut de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí amb la col·laboració d’Ampans 
Intermedia.

7

8



DILLUNS 28 DE JUNY

MASTERCLASS DE ZUMBA 
amb Rocío Olmedo i Eva Copoví
Descripció: Visibilitzem les persones LGTBI amb una sessió 
de Zumba. Vine i participa!
Hora: 20 h
Lloc: parc de la Font. No cal inscripció prèvia
Ho organitzen: Àrea d’igualtat de gènere de l’Ajuntament 
d’Òdena
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MOU-TE I VISIBILITZA 
EL MOVIMENT LGTBI!

GAUDEIX D’UNA PERFORMANCE
ON ES DONA VEU AL COL·LECTIU
LGTBI!

DIMARTS 29 DE JUNY

PERFORMANCE TEATRAL: DE 
VEU EN VEU de les Mireies
Descripció: Tot el que s'hi diu són paraules expressades i 
escrites per persones diverses que han dialogat amb 
nosaltres al carrer en les més de 80 performances de 
“Donar veu” i “Desig per(z)ones” realitzades al llarg dels 
darrers 8 anys. La peça és un diàleg entre les dues 
performers i les veus expressades a l’espai públic. L'acció 
escènica teixeix les veus amb d'elements visuals, 
espacials, musicals i corporals.
Hora: 19 h
Lloc: piscina municipal d’Òdena
Ho organitzen: Àrea d’igualtat de gènere de l’Ajuntament 
d’Òdena
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DIJOUS 1 DE JULIOL

TALLER JOVE: MARTELLS, 
PLOMES I XAPES a càrrec de SIDA 
STUDI
Descripció: De forma amena i divertida parlarem sobre la 
diversitat sexual i de gènere, donant visibilitat a referents 
LGTBI+ positius que ens ajudin a ampliar l’imaginari sobre els 
models familiars i sobre la multiplicitat de maneres d’expressar 
i viure el gènere. En el taller elaborarem xapes personalitzades 
amb dibuixos, lemes i missatges sobre el dret a viure en 
llibertat i sense discriminacions la preferència sexual, 
l’expressió i la identitat de gènere.
Lloc: Escola d’estiu. Cicle superior.
Hora: d’11 a 13 h
Ho organitza: Regidoria d’igualtat de l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt amb el suport de la Diputació de Barcelona.
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ACTIVITATS PER AMPLIAR
L’IMAGINARI SOBRE ELS MODELS 
FAMILIARS I ELS GÈNERES!

TALLER PER A DESCOBRIR
LA DIVERSITAT SEXUAL I 
AFECTIVA!

DIJOUS 1 DE JULIOL

TALLER DE DIVERSITATS 
SEXUALS I DE GÈNERES
Descripció: Abordatge de la diversitat sexual i afectiva, a 
través d’una metodologia pràctica i dinàmica. Es posaran 
sobre la taula els conceptes d’homosexualitat, bisexualitat, 
transsexualitat, i homofòbia així com altres conceptes més 
teòrics com  societat homoafectiva, construcció social, 
subjecte de privilegi, interseccionalitat.
Hora: 11 h.
Lloc: La Cooperativa.
Ho organitza: Departament de joventut de l’Ajuntament de 
Castellolí amb el suport de la Diputació de Barcelona.
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DIJOUS 1 DE JULIOL

TALLER JOVE: MARTELLS, 
PLOMES I XAPES a càrrec de 
SIDA STUDI
Descripció: De forma amena i divertida parlarem sobre la 
diversitat sexual i de gènere, donant visibilitat a referents 
LGTBI+ positius que ens ajudin a ampliar l’imaginari sobre els 
models familiars i sobre la multiplicitat de maneres 
d’expressar i viure el gènere. En el taller elaborarem xapes 
personalitzades amb dibuixos, lemes i missatges sobre el dret 
a viure en llibertat i sense discriminacions la preferència 
sexual, l’expressió i la identitat de gènere.
Hora: de 16 a 18 h.
Lloc: plaça del Mercat.
Ho organitza: Espai Jove Can Muscons de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí amb el suport de la Diputació de Barcelona.
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ACTIVITATS PER AMPLIAR
L’IMAGINARI SOBRE ELS MODELS 
FAMILIARS I ELS GÈNERES!

DIÀLEG OBERT PER PREVENIR LA 
LGTBIQ+FÒBIA I VISIBILITZAR 
LES PERSONES NO NORMATIVES!

DILLUNS 12 DE JULIOL

TALLER: DIVERSITAT SEXUAL I DE 
GÈNERE. PREVENCIÓ DE LA 
LGTBI+FÒBIA a càrrec de DOBLE 
VIA
Descripció: A través d'una metodologia profundament activa 
que promou la participació i el diàleg/debat respectuós entre les 
persones joves assistents i entre elles i la dinamitzadora 
s'aborden els fonaments de l’origen de la LGTBIQ+fòbia en el 
nostre context, la descripció dels mecanismes de poder que 
generen desigualtats i discriminacions socials de tots tipus i 
s'exposa la realitat complexa i diversa vers la sexualitat i el 
gènere així com participativament cercar estratègies per 
combatre l'lgtbi-fòbia i la visibilizació dels/les persones 
"diferents" no normatives.
Horari: d’11.30 a 13.30 h
Lloc: Casal d’estiu de joves de Santa Margarida de Montbui
Ho organitza: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui amb 
el suport de la Diputació de Barcelona.
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Dades de 
contacte

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

IGUALADA

Servei 
d’Atenció 

Integral 
LGTBI

Si et vols posar en contacte amb 

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

ens trobaràs a igualtat@micod.cat 

Amb el suport de:

Ho organitzen:

IGUALADA

Servei 
d’Atenció 

Integral 
LGTBI

Ho coordina:

@micod_cat
@micod_cat
mancomunitatconcaodena
mancomunitat_conca_odena


