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La presentació del projecte “Jo soc”, engega dimecres el gruix de la
programació del Dia per l’Alliberament LGTBIQ+

Dimecres 15 de juny de 2022
Programes| Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Transsexual, Bisexual i Intersexual
(LGTBI) 2022: Castellar per l'Orgull

La presentació del projecte “Jo soc. Una declaració sobre el gènere i la sexualitat”
donarà el tret de sortida dimecres vinent, 22 de juny, al gruix de les activitats
organitzades a Castellar del Vallès amb motiu del Dia per l’alliberament Lesbià,
Gai, Transsexual, Bisexual, Intersexual i Queer que es commemora cada 28 de juny
i que a la vila s’han aplegat enguany sota el lema “Castellar per l’Orgull 2022”.

L’acte, que tindrà lloc a les 19 hores a la Sala de Petit Format de l’Ateneu, s’ha
organitzat amb l’objectiu de donar visibilitat a aquest projecte que es va iniciar l’any
passat amb la publicació d’un monogràfic en paper i de diversos vídeos en què
diverses persones explicaven les seves experiències vitals amb l’objectiu reivindicar
les diferents formes de ser i estimar i donar suport a totes les persones del col·lectiu
LGTBIQ+. Ara, les actuacions es completen amb una exposició que s’inaugurarà el
mateix 22 de juny al vestíbul de l’Ateneu i que a partir del dia 23, i fins al 28 de
juny, es podrà visitar al del Mercat Municipal.

L’acte de presentació del projecte comptarà amb l’assistència els autors del projecte,
Carles Martínez i Quim Pascual, i tres col·laboradors del projecte, que participaran
en una taula rodona. També hi seran presents l’alcalde, Ignasi Giménez, i el regidor
LGTBIQ+, Dani Pérez, a més d’altres representants d’institucions i entitats.

També hi haurà les actuacions del combo Canvi de plans de l’Escola Municipal de
Música Torre Balada, que obrirà l’acte, i de la coral Lua d’Espaiart, que en farà la
cloenda.

Les activitats programades per commemorar el Dia per l’alliberament Lesbià Gai,
Transsexual, Bisexual, Intersexual i Queer continuaran els dies 27 i 29 de juny.
Així, dilluns 27 de juny, La Fàbrica n’ha organitzat dues: “Pintem la vidriera de La
Fàbrica”, de 10 a 14 hores a l’equipament juvenil, i “Vine a fer la teva polsera amb
els colors de la bandera”, prevista a les 18 hores a la Biblioteca Municipal Antoni
Tort.

Precisament, la Biblioteca també proposa, el mateix dia 27, però a les 20 hores, una
lectura teatralitzada de fragments de llibres i poemes de temàtica LGTBIQ+ que
s’ha titulat “Per gustos, colors”. Entre d’altres, es llegiran textos de Federico García
Lorca, de Sònia Moll, de Marc Rosich, de Maria Mercè Marçal o de Biel Mesquida,
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i els encarregats de fer-ho seran Bet Tena, Agnès Hernández, Dolors Ruiz, Héctor
Hernández i Mònica Mimó. D’altra banda, la Biblioteca també ofereix, fins al 30 de
juny, un recull bibliogràfic sobre aquesta temàtica, que es pot trobar a l’equipament
de dilluns a divendres de 10 a 13.30 hores i de 16 a 20 hores i els dissabtes de 10 a
13 hores.

Les activitats finalitzaran dimecres 29 de juny amb una sortida titulada “Camina i
fes salut per l’orgull”, organitzada amb la col·laboració de l’Àrea Bàsica de Salut,
que engegarà a les 9 hores des del CAP Castellar.

Cal assenyalar que les propostes al voltant del Dia per l’Alliberament LGTBIQ+
van engegar l’11 de juny passat amb una lectura de contes dessobre aquesta
temàtica que va dur a terme Teatrem a la Biblioteca.

Totes les activitats són gratuïtes.
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