28 de juny de 2021

8, 13 i 15 de juliol
MOSTRA DE CINEMA LGTBI

Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBI

Fire
Lloc: Al

Foment Mataroní (c. Nou, 11)
Hora: 19 h

Dijous, 8 de juliol

19 de juny

27 de juny

29 de juny

VERMUT LITERARI

PHOTOCALL

ACTE INSTITUCIONAL

Presentació
revista Orgull

Mataró amb orgull!

Conferència de Carla Antonelli,
activista trans i diputada a l’Asamblea
de Madrid (2011–2021):

Presentació de la revista Orgull
en col·laboració amb Planeta Lletra.
Lloc: Arquera Café Cultural
(carrer d’en Pujol, 26)
Hora: 12 h
Organitza: Mataró LGTBI i Planeta Lletra

26 de juny
FESTA

De tots colors
Activitats familiars, actuacions musicals
de Barcelona Rainbow Singers i Allioli
Olé. Lliurament dels Premis 28J i més.
Lloc: Plaça de la Muralla
Hora: de 19 a 23 h
Organitzat: conjuntament amb Mataró LGTBI

Vine a fer-te una foto per visibilitzar
el teu compromís amb la diversitat i la
llibertat de ser i estimar com vulguis.
Lloc: A la pineda de la platja
del Callao–Sant Simó.
Hora: de 18 a 21 h
Organitza: Mataró LGTBI amb
la col·laboració del Centre
d’Informació i Recursos
per a les Dones.

28 de juny
CONCENTRACIÓ I LECTURA DE

TRANS*formar
per avançar
En acabar l´acte es farà lectura del
Manifest a càrrec de membres de
l’Associació Mataró LGTBI.
Lloc: En directe al Youtube de
l’Ajuntament des del Saló de Sessions
Hora: 19.30 h
Aquest acte comptarà amb
interpretació de llengua de signes.

Manifest

De l’1 al 4 de juliol

Lloc: Davant

Amors

Hora: 20

de l´Ajuntament

h

Organitza: Mataró

LGTBI

Aforament limitat. Entrades gratuïtes amb
reserva prèvia a recintes.cat/mataro
Atenció! La reserva d’entrades cal
realitzar-la separadament per a cada
una de les actuacions musicals. L’accés
s’obrirà 30 minuts abans de l’inici de cada
actuació. Un cop finalitzada cada actuació,
tothom haurà de sortir per fer canvi.

TEATRE

Una obra sobre el desig i el plaer.
Projecte de creació pròpia i del treball
conjunt entre la Regidoria d’Igualtat,
Feminisme i LGTBI, i l’Aula de Teatre de
la Direcció de Cultura de l’Ajuntament
de Mataró.
Lloc: Can Boet (c. de Pablo Iglesias, 83)
Hora: 22 h
Preu entrades: 6 €
entradesculturamataro.cat/

PANCARTES AL BARRI:

CICLE DE XERRADES

Som iguals!

El gènere, del passat al present

Missatges realitzats per les dones
de la Vocalia per sensibilitzar sobre
els drets del col·lectiu LGTBI.
Organitza: Vocalia de Dones de
l’Associació Veïnal de Rocafonda

OUR CHILDREN

(Aos nossos filhos),
de Maria de Medeiros (2019).
VO en portuguès. Subtítols en castellà.
El conflicte d’una mare i la seva filla amb
visions diferents sobre la família i les
relacions de parelles del mateix sexe.

Dimarts, 13 de juliol

MELH:
Armand i la historia
d’un moviment,

de Jordi Samsó, Mario Allegranzi,
Carme Porta i Ramón Martínez.
Documental sobre el naixement del
moviment LGTBI a l’Estat espanyol,
liderat per Armand de Fluvià.

Dijous, 15 de juliol

RÜRANGI, de Max Currie, (2020)
VO en anglès i maorí amb subtítols
en castellà i català.
La lluita d’un activista trans per
transmetre les seves necessitats alhora
que vol resoldre les dels altres.
Totes les sessions comptaran amb la
presentació de Jordi Samsó del Casal
Lambda i Armand de Fluvià, protagonista del
documental MELH, i la moderació de Jesús
González de l’Associació Mataró LGTBI.
Amb reserva prèvia a
entradesculturamataro.cat/

Del 7 a l’11 de juny
Podeu recuperar els vídeos del cicle al canal de Youtube
Centre d’Estudis d’Arqueologia i Història de Mataró.

L des d’un punt de vista antropològic i històric/arqueològic:
han existit sempre dos gèneres? Quina relació hi ha entre sexe,
gènere i desig? algunes societats del reconeixen més de dos
gèneres? Existeix la possibilitat de fluir entre gèneres?
Organitza: Centre

d’Estudis d’Arqueologia i Història de Mataró
Comarcal del Maresme, Ajuntament de Mataró, Departament
de Prehistòria (UAB), Facultat de Filosofia i Lletres–Encarna Sanahuja (UAB),
Mataró LGTBI, Calella LGTBIQ +Transformadora, Amunt LGBTI, Som Masnou.
Col·laboren: Consell

Actes modificables en cas de canvi en
les mesures de prevenció de la COVID-19
(seguiu les nostres xarxes socials).

