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PROGRAMACIÓ
JORNADES ORGULL 2022
Del 27 de juny al 8 de juliol. Hall de la Biblioteca Josep Soler Vidal.

EXPOSICIÓ
“L’ACTIVISME LGTBI ABANS I DESPRÉS DE STONEWALL”
A partir dels aldarulls al bar novaiorquès de Stonewall el 28 de juny de 1969,
mostrarem com va ser l’activisme per l’alliberament de gais, lesbianes i transsexuals
abans i després d’aquests fets als Estats Units i a Europa.
Cedida per GAG, Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals.

Dilluns 27 de juny, 17 h. Sala d’exposicions de la Biblioteca Josep Soler Vidal.

CONFERÈNCIA “DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE A
TRAVÉS DE LA HISTÒRIA”

Com es mostra als museus? Què diu la Bíblia sobre aquest tema? Van existir
unions entre persones del mateix sexe? Quanta gent va ser cremada per sodomia
o bruixeria? Es pot parlar de transsexualitat abans del segle XX? Com va ser la
repressió sota els totalitarismes del segle XX? D’això i molt més anirà aquesta
xerrada.
A càrrec de Leopold Estapé, expert en història LGTBI.

Dimarts 28 de juny, a les 17 h. MercaGavà.

PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
“GAVÀ AMB ORGULL”

Diumenge 3 de juliol, a les 12 h. Plaça Jaume Balmes.

FESTA ORGULLOSAMENT ACOLORIDA (HOLLI LGTBI)
De la mà dels Castellers de Gavà, vine a gaudir de la festa del color. L’orgull, la
música i l’animació et faran viure una experiència única.
A càrrec dels Castellers de Gavà.
Més informació a castellersdegava@gmail.com

Setmana del 27 al 3 de juliol.

APARADORS AMB ORGULL
Els i les comerciants de Gavà se sumen a l’orgull LGTBI i decoren els seus
aparadors.

Dissabte 9 de juliol. Parc de la Torre Lluc.

FESTA MULTICOLOR

Vine a gaudir de la primera fira LGTBI de Gavà. La festa Multicolor consisteix a
fer activisme de forma conscient, unida i divertida. Es faran un seguit d’activitats
adreçades a totes les edats i de diferents temàtiques: esportives, infantils, música,
lectura, teatre, fotografia...
A càrrec de La Comissió Jove LGTBI
Més informació a lacomissiogava@gmail.com

Fotografies de persones, joves, adultes i famílies de Gavà del col·lectiu LGTBI que
han participat en l’elaboració del nou flyer informatiu del Servei d’Atenció Integral
LGTBI+.
Fotografies a càrrec de Henri Sorribas i Josep Tamarit.
L’exposició estarà disponible del 27 de juny al 12 de juliol a MercaGavà.

Dijous 30 de juny, a les 21 h. Jardins del Museu de Gavà.

L.O.C.A COMEDY MONÒLEGS LGTBI+

Activitats gratuïtes

Espectacle de monòlegs còmics amb temàtica LGTBIQ+, amb sorpreses musicals,
a càrrec d’Andrea Farina i Mai Boncompte.

Per a més informació, podeu contactar amb atenciolgtbi@gava.cat
o al nostre Instagram @gava4lgtbi

Pot ser que t’ho passis molt bé, aplaudeixis i riguis molt. També pot ser que no, i
això és homofòbia.
A càrrec L.O.C.A Comedy

@gava4lgtbi
atenciolgtbi@gava.cat

