MATARÓ 2017
El Dia per l’Alliberament de Lesbianes, Gais, homes i dones Transsexuals i Bisexuals (LGTBI), també
conegut com a Dia de l’Orgull Gai, és una jornada festiva i reivindicativa per a la igualtat jurídica i social.
La festa commemora els fets que van passar el 28 de juny de 1969 a Nova York, arran d’una batuda de la
policia en un bar gai que va acabar amb detencions i ferits greus. La reacció de suport a les persones
agredides va ser immediata: milers d’homosexuals, transsexuals i simpatitzants es manifestaren.
Això marca l’inici de l’activisme homosexual. En poc temps es van fundar organitzacions que defensaven
els drets dels col·lectius LGTB. El 28 de juny de 1970 va tenir lloc la primera marxa de l’orgull gai a
Nova York i Los Ángeles per commemorar l’aniversari d’aquests altercats.
Altres ciutats van imitar la iniciativa i actualment el Dia per l’Alliberament LGTB se celebra arreu del món
amb activitats lúdiques i acolorides, marxes festives en què abunden les carrosses, les disfresses i la música
al carrer, i predominen els tradicionals símbols de l’orgull gai: els triangles roses i la bandera amb
els colors de l’arc de Sant Martí.
Des de l’octubre de 2014, Catalunya disposa d’una llei per garantir els drets del col·lectiu LGTBI (Llei 11/2014,
del 10 d’octubre). Des de l’Ajuntament de Mataró, a través del Centre per a la Igualtat i Recursos a les Dones (CIRD),
amb la col·laboració d’altres entitats i organismes, hem elaborat un programa d’activitats per commemorar aquesta
diada, reflexionar sobre el tema, afavorir el dret a la igualtat i la no discriminació per motius d’orientació sexual i
identitat o expressió de gènere i promoure que es pugui viure la diversitat afectiva i sexual en plena llibertat.

DIMECRES, 28

/ 19 H / L’ALTRE C. D’EN XAMMAR, 6

INFUXERRADA

ELS DRETS DEL COL·LECTIU LGTBI +
A càrrec d’Adrià Reyes de l’Associació Universitària Sin Vergüenza.
Organitza: Dones Reporteres de Mataró / Col·labora: L’Altre

DIJOUS, 29 / 18.30 H / CENTRE CÍVIC PLA D’EN BOET

C. DE JUAN SEBASTIAN ELCANO, 6

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA / XERRADA - COL·LOQUI

FREEHELD, UN AMOR INCONDICIONAL
(2015) Dirigida per Peter Sollett. Xerrada - col·loqui a càrrec de Heidi Pérez,
escriptora i membre de la Vocalia de Dones Laia l’Arquera, i Lluïsa González,
Secretaria de Dona i Igualtat de CCOO VORMAROS.
Organitza: Vocalia de Dones Laia l’Arquera i CCOO VORMAROS

DIVENDRES, 30 / DE 18 A 2 H /

PLAÇA DE CAN XAMMAR
DISSENY: RB. AJ. MATARÓ / FOTOGRAFIA: LUCA UPPER

FESTA PELS DRETS DEL COL·LECTIU LGTBI

DE TOTS COLORS
Tallers, música, parades informatives...
Organitzat conjuntament per: Casa Paco, Lanoa, Associació Universitària Sin Vergüenza, LGTBI Maresme,
Stop Sida, Vocalia Dones Laia l’Arquera de Pla d’en Boet, CCOO VORMAROS, Flor de cera, L’Harmonia,
La Marineta, Nestor, Bodevici, Ohmylove, Nu, L’altre, Globolukura, Artijoc, EnikmatiKs, La destil·leria,
Cafè de mar, Kimbitch (dj), Rey del glam, MisterMi (dj) / Col·labora: Ajuntament de Mataró

FLOR DE CERA
Restaurant

WWW.MATARO.CAT / Tel. d’atenció ciutadana*: 010 / FB Ajuntament de Mataró / TW @matarocat
*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. El preu depèn de cada operador. Horari: de dilluns a divendres de 8 a 19 h

