Penjada de la
bandera irisada

Dijous 14 de Maig

Lloc: Façana del centre cultural Garcia Nieto

Més informació a:
informacio@aj-cornella.cat
Organitzen:

Dia Internacional
contra l’Homofòbia,
la Transfòbia i la Bifòbia
CLUB DE DEBAT

Dimarts 15 de maig a les 10 hores
Lloc: Biblioteca Sant Ildefons

El Club de Debat convida a tothom a conèixer els
arguments dels moviments socials en la seva
lluita per denunciar i eradicar la discriminació per
raó d’orientació sexual, identitat o expressió de
gènere i a practicar el debat. Activitat adreçada a
públic jove i adult - Accés lliure
A càrrec de: Adrià Ruiz (formador i moderador)

Festa d’inici de les
Jornades de
sensibilització

Dia internacional contra la LGTBIfòbia
Dijous 17 de maig de 17-20 hores
Lloc: Plaça Catalunya

Mitjançant 4 espais diferents de la plaça, es
realitzaran activitats i jocs de sensibilització entorn
les problemàtiques derivades de la LGTBIfòbia.
Organitza: Ajuntament (CRAJ, espais joves de
Sant Ildefons i de Riera), Club Sanfeliu i Esplai
Mowgli

CRAJ

Col·labora:

programa de
sensibilització
contra la
LGTBIQfòbia
#CORNELLÀPERLADIVERSITAT
#STOPLGTBIFÒBIA
#XARXAMUNICIPISLGTBI

Obra de teatre
“Poliamor”

Taller de Twerking
Feminista

Dimarts 22 de maig de 17-20 hores

Lloc: Casal Jove Sanfeliu-Sant Ildefons

Activitat adreçada a noies joves del municipi que
busquen sensibilitzar sobre la importància de
l’empoderament i el feminisme a través del ball.
La sexòloga Maria Cabral s’encarrega d’informar i
assessorar sobre les bases d’una sexualitat sana,
i la Kim Jordan (sociòloga i ballarina) ensenya
moviments propis del Twerk per connectar amb
el cos.
Organitza: Ajuntament (CRAJ, espais joves de
Sant Ildefons i de Riera) i Club Sanfeliu i Esplai
Mowgli

Cua de Sirena:
conta contes
SESSIÓ 1

Dimecres 6 de juny a les 17:30 hores
Lloc: Ludoteca El Dau
SESSIÓ 2

Dimecres 27 de juny a les 17:30 hores
Lloc: Biblioteca Marta Mata

A través del conte es crearà un ambient per parlar
i identificar algunes de les creences entorn la
construcció de gènere, els estereotips sexistes,
homòfobs i transfobs que la mainada troba
freqüentment a les seves vides.
A càrrec de: Associació Cúrcuma

Divendres 8 de Juny a les 19:30 hores
Lloc: Auditori Sant Ildefons

A càrrec de:
Joves del grup avançat de teatre del CRAJ

Exposició
“Deconstruyendo el
binarismo de género”
De l’11 al 28 de juny

Lloc: Paret Taronja del CRAJ

El CRAJ acollirà l’exposició fotogràfica titulada
“Deconstruyendo el binarismo de genero” creada
per joves autores de Cornellà: Luna Callís, Patricia
de Torres i Andrea Torres.

Creació d’un curt
sobre el SAI
Lloc: Centre Cívic Sant Ildefons
L’espai jove Sant Ildefons realitzarà un curt creat i
protagonitzat pel jovent del barri per explicar
d’una manera clara quina és la funció del nou
servei d’atenció integral a persones LGTBIQ+
Organitza: Espai Jove Sant Ildefons

Adquisició de llibres
sobre temàtiques
LGTBI i entrega a les
biblioteques

Per tal que la perspectiva LGBTIQ estigui present
també als contes infantils, es farà entrega d’un lot
de contes a cada una de les biblioteques

Tots Nosaltres:
conta contes
Divendres 29 de juny a les 17:30 hores
Lloc: Biblioteca centra Garcia Nieto

A través de diferents històries amb personatges
molt diversos es parlarà de tots els tipus de
famílies, amb respecte i estimació, sense pors ni
prejudicis.
A càrrec de: Associació Com Vulguis

Zumba a la diversitat
d’Estiu
Dilluns 2 de Juliol, a les 17h
Lloc: Citilab

Dins del programa de la Universitat d’Estiu de les
Dones, es convida a tothom per reclamar la
importància del respecte i la tolerància cap a la
diversitat sexual, de gènere i d’orientació.

