Organitza:
Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
Regidoria de Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària
Comissió d’Igualtat: Àrea Atenció de les Persones
Centre Cívic Vicenç Bou
T 972 818 341 · ccivic@platjadaro.com
ciutada.platjadaro.com www.platjadaro.com
Emporderats
Associació de Dones de la Vall d’Aro
CAP Platja d’Aro

Col·laboren:
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• Exposició obres literàries
Del 17 de maig al 28 de juny
Biblioteca Mercè Rodoreda · Platja d’Aro

Espai dedicat a llibres i material audiovisual per visibilitzar, reconèixer i posar en
valor la diversitat afectiva, sexual i de gènere

• Dia mundial contra la LGTBIfòbia
Dilluns 17 de maig · 17 h
Plaça de l’Ajuntament · Platja d’Aro

Lectura del manifest.
Després suma’t a pintar un banc amb la bandera trans, donant suport a la
visibilització de la diversitat afectiva, sexual i de gènere. A càrrec de l’Associació
Emporderats

• Documental · EnFemme
Dimarts 18 de maig · 17h
Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro

Narra l’experiència de persones que practiquen el cross-dressing i dones
transgènere, al voltant del club EnFemme de Barcelona. Tot seguit, col·loqui amb
direcció i equip artístic, Associació Emporderats i el col·lectiu Betrans. Dirigit per
Alba Barbé i Serra amb la col·laboració del Club EnFemme. Informació: http://
enfemmedoc.com · Inscripció prèvia

• Documental · Fugir per estimar i ser
Dijous 27 de maig · 18h
Centre Cívic Vicenç Bou · Platja d’Aro

Narra les experiències de persones LGTBI del Marroc i el seu periple per demanar
asil a l’estat espanyol. Dirigit per Víctor Yustres i Sònia Calbó. Produït per
LaDirecta. Informació: https://bit.ly/3b3ctys · Inscripció prèvia

• Dinàmica contra la desigualtat LGTBI
Divendres 21 de maig
Institut Ridaura · Castell d’Aro

A través del projecte PIDCES juntament amb la Unitat de Joventut i el Punt
d’Igualtat de Santa Cristina d’Aro, durant l’hora del pati s’oferirà als i a les joves
un espai de reflexió i sensibilització per a la no discriminació per raó de sexe i/o
gènere

• Restauració del futbolí a favor de la diversitat
A partir del 25 de juny
Espai Jove · Platja d’Aro

Des de l’Espai Jove s’iniciarà a partir del 25 de juny un procés de restauració del
futbolí per trencar amb els estereotips de gènere

• Guia de recursos per a una atenció integral

Des del CAP s’elabora una guia dels recursos existents a nivell de comarca per tal
d’oferir una atenció integral, que faci front a l’exclusió i a les discriminacions per
orientació sexual i identitat de gènere

• Vídeo Jove contra la LGTBIfòbia

Joves de Platja d’Aro realitzen un vídeo de sensibilització i conscienciació amb
participació de la ciutadania per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de
gènere. Segueix-los a Instagram @jovesdeplatjadaro

