
Com cada any, el poble de Malgrat de Mar, representat pel seu Ajuntament, commemo-
ra, amb els actes que us presentem, els fets produïts a Stonewall el 28 de juny de 1969. 

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. Uns dies abans, el 20 de juny, 
s’havien fet les primeres eleccions democràtiques i el col∙lectiu LGTBI volia aprofitar per 
reclamar la derogació de la llei de perillositat social, que sancionava amb penes de 
presó les anomenades conductes homosexuals.

Més de 5.000 persones es van concentrar a la plaça del Teatre de la Rambla, amb la 
consigna que s’havia de vestir amb discreció per evitar detencions. Amb tot, a Canaletes 
la policia va dispersar-los amb pilotes de goma, l’acte va acabar amb tres ferits greus i 
un detingut a la presó.

Aquest any us apropem la figura d’Ocaña, una més de les persones que van participar 
en aquesta manifestació. Un any més tard, el propi Ocaña va ser detingut i maltractat 
mentre realitzava un show a les Rambles, i posteriorment engarjolat a la presó Model.

Malgrat amb orgull

Organitza: Col· labora:

Malgrat amb orgull
Actes de commemoració del 28 de juny, dia internacional de l’Orgull LGTBIQ+



Exposició de llibres amb temàtica LGTBIQ+ 
Aparador de la Biblioteca La Cooperativa

Del 27 de juny al 2 de juliol
Organitza la Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar

En primera persona i amb orgull
Emissió de tres entrevistes: Cesc Hernández, Sergio Cuho i Joan Vázquez.

Dilluns 27, dimarts 28 i dimecres 29 de juny, a les 13 h.
Les entrevistes també estaran disponibles a les xarxes socials d’Ona Malgrat.
Organitza Ona Malgrat.

Durant tota la setmana la Regidoria de Joventut publicarà a les seves xarxes 
socials continguts relacionats amb el dia de l'orgull.

Tots els actes poden ser ajornats per causes alienes a l’organització, l’aforament és limitat i 
l’accés es produirà per ordre d’arribada. Els actes d’aquest programa han estat organitzats 
per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, tret que s’indiqui un altre organitzador.

Xupinasso per l’orgull
A càrrec de la Colla de Diables Ratpenatsinfernals

Els gegantons de Malgrat es planten per la igualtat
A càrrec de la Colla de Geganters de Malgrat de Mar

Lectura del Manifest 

Lloc: Jardí de la torre de la Vídua Sala
Hora: 20 h

Tastet musical per l'orgull

A càrrec del cor Si Be Moll

Lloc: Jardí de la torre de la Vídua Sala
Hora: 20:30 h

Il∙luminació de la Torre del Castell

Hora: A partir de les 21 h

Dimarts, 28 de juny

Xerrada ‘I think he’s gay: identificació i estètica queer en l’espai públic’

La construcció de la identitat queer sempre ha estat lligada a uns referents estètics i 
culturals. La manera de vestir, caminar, ballar o parlar condicionen la presència en 
l'espai públic pel col∙lectiu LGTBIQ+. Una deriva per les icones, moments, prejudicis, 
gestos, polítiques que han generat aquest imaginari.

Lloc: Biblioteca La Cooperativa
Hora: 20 h

Dilluns, 27 de juny

Dimarts, 28 de juny

Altres activitats      

Diumenge, 26 de juny

Acte poètic
Vine, parlarem de l’amor

Lectura de poemes a càrrec de Francisco 
Cazorla, Carme Mateu, Montse Pellicer, 
Abel Pohulanik, Joel Rabal i Lola Riera.

Lloc: Jardí de la torre de la Vídua Sala
Hora: 20:30 h

Representació teatral
Ocaña, Reina de Las Ramblas

De Marc Rosich i Marc Sambola amb Joan 
Vázquez.
Una producció d’Òpera de Butxaca i Nova 
Creació.

Lloc: Parc del Castell
Hora: 22 h 


