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#STOPLGBTIFÒBIA
#XARXAMUNICIPISLGBTI

De l’1 al 5 de juliol. (dilluns a divendres)     
     Lloc: Citilab. Universitat d’Estiu de les Dones

Curs “COSSOS 
IM-POSSIBLES”

Què és un cos? Què pot fer un cos? Quin paper juga la 
corporalitat en les lluites feministes?.
Organitza: Ajuntament de Cornellà de Llobregat i 
Universitat de Barcelona (Els Juliols).
Inscripcions: CIRD Cornellà. (Curs becat per les persones 
residents al municipi de Cornellà de Llobregat).

Dissabte 1 de juny
     Lloc: Esplai Mowgli

Els i les joves del Casal de Joves de l'Esplai Mowgli 
pintaran un banc situat al davant de l’esplai amb els 
colors de la bandera irisada LGBTI.

Pintada de banc amb els 
colors de la bandera 
irisada LGBTI

Dimarts 4 de juny 10:00 h.
     Lloc: Biblioteca Sant Ildefons

Convidem a conèixer els arguments dels moviments 
socials en la lluita per denunciar i eradicar la 
discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o 
expressió de gènere i practicar tècniques d’argumentació i 
d’escolta activa. Activitat adreçada a públic jove i/o adult.

Club de Debat: 
“Dia Internacional 
contra l’Homofòbia, la 
Transfòbia i la Bifòbia”



Del 20 al 24 de maig 
     Lloc: Centre Cívic Sant Ildefons
Del 27 de maig al 14 de juny 
     Lloc: CRAJ (Centre de Recursos d’adolescents i joves)

Expossició 
“Reapropiant-nos 
de les nostres vides”

A càrrec de l’Associació Enruta’t que va crear una 
exposició on es relaten 10 històries de persones del 
col·lectiu LGBTIQ que han volgut explicar la seva 
vivència respecte a la seva sexualitat fora de la 
cisheteronormativitat. Aquest projecte es va iniciar al 
2014 i s’ha realitzat a Barcelona, Castelló i Brighton.

Divendres 17 de maig de 17:00 a 22:00 h.      
     Lloc: Plaça Catalunya de Cornellà de Ll.

Programa: Festa del 
Dia internacional 
contra la LGBTIfòbia

17:00  Benvinguda a la festa. 
  Presentació a càrrec dels joves i les joves  
   del Grup de Teatre del CRAJ.
  
  Realització d’activitats diverses    
  simultànies al voltant de la plaça en   
  diferents carpes i espais:
  1. Creació de xapes amb missatges.
  2. Elaboració de bosses amb imatges   
      serigrafiades.
  3. Espai de lectura de contes no sexistes.
  4. Activitats esportives contra la LGBTIfòbia.
  5. Carpa informativa del SAI – DECOLORS.

18:00 ContaContes sobre diversitat afectiva 
  i sexual, adreçat a infants a partir de 4   
  anys. Col·labora Biblioteca Central de   
  Cornellà.

19:00 PRIDE: Show d’improvisació a càrrec 
  de FEM IMPRO. Activitat adreçada a tots els  
  públics.

20:00 Actuació musical de diferents DJ que   
  inclouran temes musicals no sexistes i   
  d’apoderament LGBTI.
  Photocall i cocktails saludables.

Dijous 30 de maig de 18:00 a 20:00 h.                    
     Lloc: Centre Cívic de Sant Ildefons

Trobada: Taula consultiva 
“Diversitat sexual i de 
gènere – LGBTI”

És un espai de trobada, intercanvi i coneixement per 
aquelles persones que estiguin interessades en participar 
de les activitats relacionades amb la diversitat sexual i de 
gènere-LGBT+. En aquesta ocasió comptarem amb la 
presentació de l’entitat “Creación Positiva” que parlaran del 
treball que porten a terme amb grups de dones lesbianes.
Organitza: Ajuntament de Cornellà.

Si voleu participar en aquesta Taula Consultiva cal enviar un 
correu a: decolorscornella@gmail.com.

Dilluns 13 de maig, de 17:00 a 19:00 h.
     Lloc: Casal Jove Sanfeliu – Sant Ildefons, 
Carrer de l'Emigrant, 25, L'Hospitalet de Ll.

Taller “L’ARMARI PELS 
ABRICS! Prevenció del 
bullying LGBTIfòbic”

Dijous 16 de maig
     Lloc: Façana del centre cultural Garcia 
Nieto, Carrer de Mossèn Andreu, 13. Cornellà.
Organitza: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

El taller girarà entorn la diversitat sexual i de gènere, 
promovent una mirada positiva i apoderada sobre 
el col·lectiu LGBTIQ amb l’objectiu de prevenir la 
discriminació i l’assetjament escolar LGBTIfòbic. 
Activitat adreçada a persones joves (de 15 a 25 anys) 
del municipi. 
A càrrec de: Associació Candela.

Penjada de la bandera 
irisada

Divendres 17 de maig, de 17:00 a 21:00 h.
     Lloc: Plaça Catalunya de Cornellà de Ll.

Festa del Dia 
internacional contra 
la LGBTIfòbia

Mitjançant diferents espais diferenciats a la plaça, 
es portaran a terme activitats i jocs de sensibilització 
envers les problemàtiques derivades de la LGBTIfòbia.
A càrrec de: Ajuntament de Cornellà, CRAJ, Espais 
joves de Sant Ildefons i de Riera, Casal Jove Sanfeliu – 
Sant Ildefons i Esplai Mowgli.


