
28J
Dia Internacional 
de l’Alliberament 

LGTBIQ

El 28 de juny se celebra a tot el món el Dia Internacional de l’Alliberament de les 
Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI). Es commemoren els 
fets esdevinguts el 28 de juny de 1969 a Stonewall, Nova York, quan la població 
LGTBI va sortir al carrer arran d’una batuda de la policia en contra de persones 
que es trobaven en un local gai. Aquests fets van produir enfrontaments i deten-
cions i va marcar l’inici de l’activisme LGTBI arreu del món. El 26 de juny de 1977, 
a les Rambles de Barcelona va tenir lloc la primera manifestació pels drets del 
col•lectiu LGTBIQ de l’Estat espanyol.
L’Ajuntament de Malgrat  vol commemorar, com en els darrers anys, aquesta data 
amb els següents actes relacionats amb qüestions diverses relacionades amb 
drets bàsics de les persones des d’una perspectiva LGTBIQ.
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Variant del vers/variant del bes

A càrrec de Francisco Cazorla, Abel Pohulanik, Àngel Carbonell, 
Héctor Piñeros, Luis Relucio i Montse Pellicer i Mateu.

Jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala19 h

A través de la poesia i la performance ens posarem davant el 
mirall per reflexionar com ens veiem i com ens veu la resta.

Parc del Castell

Concert Lídia Pujol i Pau Figueres

Lídia Pujol ens oferirà un concert on farà un repàs dels temes que 
marquen la seva trajectòria, des de la qual es reflexiona sobre els 
drets de les persones i la llibertat.

* Reserva entrada a https://www.entrapolis.com/

20 h

Lídia Pujol és una cantant d’històries, emocions i idees amb una 
trajectòria professional fonamentada en la música tradicional 
jiddisch, medieval i popular. Els continguts que nodreixen la seva 
música i espectacles abasten la poesia, el teatre, el pensament 
crític, l’espiritualitat i la política. 
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Jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala

Tabalada
20.30 h

A càrrec de Colla de Diables RatpenatsInfernals 

Que no salga de aquí
21 h Jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala

A càrrec del col•lectiu Que no salga de aquí format per Laura 
Vila Kremer, Raquel Loscos, Víctor Ramírez i Cristina R. 

Peça teatral breu que tracta sobre la intersexualitat, representada 
per la ‘I’ en l’acrònim LGTBIQ. El concepte Intersex té a veure amb 
una persona que no encaixa amb la típica definició del què tradi-
cionalment s’ha considerat com a mascle o femella. Aquestes 
persones pateixen l’estigma del monstre i el càstig del silenci. 
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Lectura del Manifest Institucional
i representació de la peça “Portrait”

A càrrec de la Companyia Las Fritas formada per Laia Ferré, 
Adriana G. Andreo, Neus Gispert i Helena Codorniu.

Jardins de la Torre de la Vídua de Can Sala18 h

Peça teatral que reivindica les relacions LGTBIQ als escenaris i a la 
vida. La importància de tenir nous referents, posant sobre la taula 
les diferents formes d’entendre l’amor i com desconstruir-les.

Il·luminació de la Torre del Castell
amb els colors de l´arc de Sant Martí

al vespre

INSCRIPCIONS

Les activitats plantejades són de caràcter social, educatives i culturals i 
seguiran les mesures que preveu la normativa sanitària vigent. Es respec-
tarà el protocol d’actuació que les autoritats sanitàries indiquin.

L’Ajuntament es reserva el dret d’anul•lar o posposar les activitats progra-
mades en base a l’evolució de la situació sanitària i les condicions clima-
tològiques. 

Totes les activitats són gratuïtes però cal inscripció prèvia.

Inscripcions de l’11 al 24 de juny

93 761 98 13 ext.109

igualtat@ajmalgrat.cat  

Concert de Lídia Pujol

Reserva d’entrades a https://www.entrapolis.com/

Contacontes

Inscripcions a la Biblioteca La Cooperativa 

DEL 21 DE JUNY AL 2 DE JULIOL

Altres activitats

Organitza la Biblioteca la Cooperativa de Malgrat de Mar

Aparador de la Biblioteca La Cooperativa

Exposició de llibres relacionats amb la temàtica LGTBIQ
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Contacontes

A càrrec de Sílvia Serra.
* Inscripcions a la Biblioteca La Cooperativa

Biblioteca La Cooperativa17.30 h

Adaptació del conte “Amb la Tango som tres”. La Tango va ser 
la primera pingüí amb dos pares. Adreçada a tots els públics. 
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Entrevista radiofònica 
9 h a 10 h i a l’Informatiu migdia de les 13 h.

Entrevista radiofònica a Ona Malgrat sobre la Història del 
moviment LGTBI amb Leopold Estapé, expert en Història LGTBI 
s’emetrà en el programa la Jungla
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