
DIUMENGE 19 de juny

DIMARTS 
21 DE JUNY

12 h
plaça Camoapa
Classe de zumba 
a càrrec de Raquel Rubiales i el 
col·laborardor del moviment 
LGTBIQ+ Sant Just, Jorge 
Guerra. 

Repartiment de mocadors 
amb els colors de la bandera 
LGTBIQ+

17.30 h
Biblioteca Joan 
Margarit
Hora del conte: 
“Orgull de ser com 
som”
A partir de 4 anys
Contes per treballar la 
diversitat LGTBI. 
A càrrec de Clara Gavaldà

Lloc: Sala infantil de la 
Biblioteca 

Inscripcions via formulari:

11 h 
Parc de Iulia 
Quieta
“Cua de sirena. 
Qui diu que estem 
obligats a escollir?” 
Espectacle de titelles i objectes 
que trenca amb el binarisme 
de gènere i planteja que no 
escollir també és una opció. 
Per què hem de triar entre 
blanc i negre quan hi ha una 
paleta infinita de colors?

DIA DE 
L’ORGULL 
LGTBIQ+ 2022

11 h
plaça Camoapa
Bru Ferri canta  
a Bola de Nieve
El 1911 neix Ignacio Jacinto Villa, 
un dels referents de la música 
cubana que revoluciona els 
escenaris amb la seva cruesa i 
martiri al cantar. Va ocultar la seva 
homosexualitat fins a la mort, 
impregnant les cançons de petits 
secrets i deixant entreveure els 
seus amors impossibles entre 
melodies i lletres velades per 
l’opressió de la dictadura. 

DISSABTE 
2 DE JULIOL

Biblioteca Joan Margarit 
Durant el mes de juny
Exposició: Dia de l’Orgull LGTBI+
Amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull Lèsbic, Gai, Trans, 
Bisexual, Intersexual i Queer (LGTBIQ+), la Biblioteca ha organitzat 
una exposició bibliogràfica amb llibres, pel·lícules i còmics que 
tracten de diferents temàtiques relacionades amb la identitat de 
gènere i les diverses orientacions sexuals.

19 h 
Exterior del 
Casal de Joves
“Tria la teva ruta per 
alliberar-nos dels 
armaris” 
Activitat participativa i interactiva 
a l’espai públic per combatre 
estereotips de gènere, visibilitzar 
les experiències i realitats de les 
persones LGTBIQ+, i sensibilitzar 
la ciutadania sobre les violències 
masclistes i LGTBIQ+fòbiques.

DIVENDRES 
22 DE JULIOL


