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Les lletres de "Castellar del Vallès" de la rotonda de la B-124 s'han il·luminat amb
el colors de la bandera LGTBI

Castellar del Vallès s'adhereix al Dia Internacional de la lluita
contra la LGTBIfòbia

Diumenge 17 de maig de 2020

Des que el 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de
la llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia
Internacional de la lluita contra l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la
transfòbia. El Govern de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les
institucions catalanes, el Consell Nacional LGBTI i les entitats s'adhereixen a
aquesta jornada, que recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació,
d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs
orientacions sexuals i afectives.

A Castellar del Vallès, la Regidoria de LGTBIQ+ du a terme avui diumenge, 17 de
maig, les accions següents:

Adhesió a la Declaració contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la
bifòbia i la transfòbia: clica aquí
Difusió del vídeo "Stop a la LGTBIfòbia" protagonitzat per diversos
castellarencs i castellarenques: clica aquí
Il·luminació de les lletres de "Castellar del Vallès" a la rotonda B-124 amb els
colors de la bandera LGTBI
Divulgació dels llibres que amplien el fons LGTBI de la Bibliotca Antoni
Tort per part de la Llibreria Antinous: clica aquí
Divulgació d'una llista de recomanacions cinematogràfiques de temàtica
LGTBI per part del Club Cinema Castellar Vallès: clica aquí
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