sabadell ciutat de valors
amb els drets humans

Respecte i llibertat,
educant pel dret a la diferència

“

Els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb
independència de l'origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o
l'orientació sexual, i també han de promoure l'eradicació del racisme, de l'antisemitisme,
de la xenofòbia, de l'homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la
igualtat i la dignitat de les persones.

Estatut de Catalunya. Article 40.8

“

17 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL
Organització:

Hi col·laboren:
COMISSIÓ DE
LA CONVIVÈNCIA

CONTRA
L’H MOFÒBIA,
LA LESBOFÒBIA,
LA BIFÒBIA I
LA TRANSFÒBIA

Programa d’activitats del
Dia Internacional contra
l’Homofòbia, la lesbofòbia,
la bifòbia i la transfòbia
Documental: “Vides Transsexuals”, de
Maria Popova

Video fòrum RIGHT 2 LOVE, als Espais
Joves de la ciutat

Dijous 10 de maig, d’11 a 13 h

Aquest documental és una mostra normalitzadora
de la vida de 7 famílies lesbianes, gais i
transsexuals de 7 països europeus.

Mercat de Sant Joan (Pl. de Sant Joan, 1)
Organitza: Som com Som, Grup d’Amics Gais
(GAG), Oficina de Drets Civils i Aula d’Extensió
Universitària de Sabadell, per a la Gent Gran.
Ha estat:
Premi al millor documental al Festival Cinhomo
2012 de Valladolid
Premi al millor documental, a la millor obra
espanyola i a la millor direcció, al Festival
Internacional “Les Gai Cine Mad” 2011.
Exposició: “VIH en positiu”
Del 15 al 31 de maig
Inauguració de l’exposició, dijous 17 de maig, a les
7 de la tarda.
Centre Cívic de Sant Oleguer (c. de Sol i Padrís, 93)
Organitza: Som com Som i Actua Vallès
Aquesta exposició ha estat elaborada per l’entitat
“Gais Positius” membre de la Coordinadora
Gai-Lesbiana de Catalunya, amb el suport de
la Generalitat de Catalunya. Fa un recorregut a
través dels 30 anys de la pandèmia i parla de
tractaments, prevenció i pràctiques de risc.
Aquesta malaltia va suposar doble discriminació
i estigmatització de la comunitat homosexual,
bisexual i transsexual.
Sessió formativa: “Sabadell Ciutat de
Valors. Homofòbia / transfòbia”
Dijous 17 de maig, de 12 a 14 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Organitza: Oficina de Drets Civils de l’Ajuntament
de Sabadell
A càrrec de Montse Barderi,  patrona fundadora de
la Fundació Maria-Mercè Marçal i de Jordi Lozano,
tècnic de l’Oficina de Drets Civils.
Adreçada a personal municipal i oberta a totes les
entitats i a la ciutadania en general.
Inscripcions: Oficina de Drets Civils T. 93 745 33 01 /
saj@ajsabadell.cat

Una mirada al món,
l’homosexualitat és:

Organitza: Famílies lesbianes gais (FLG) i Oficina de
Drets Civils
Espai Jove Ludojove
Dimecres 16, a les 17,30h
Centre Cívic Creu de Barberà (Pl. de Castelao, 1)
Espai Jove Can Puiggener
Dimarts 22 de maig, a les 18h de la tarda
Centre Cívic Can Puiggener (Pl. del Primer de
Maig, 1)
Espai Jove Pandora
Dimecres 23 de maig, a les 5 de la tarda
Centre Cívic Torre-romeu (c. del Francolí, 11)
Espai Jove Can Rull
Dijous 31 de maig, a les 18,30h
Centre Cívic Can Rull (c. de Sant Isidor, 51)

Acte institucional Dia
Internacional contra
l’homofòbia, LA LESBOFÒBIA, LA
BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA
Dijous 31 de maig, a les 7 de la tarda
Al Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Lectura dels acords de la Junta de Portaveus,
aprovats el dia 4 de maig, a càrrec del Sr. Josep
Valls, president de l’entitat “Som com Som”.
“Educant pel dret a la diferència”
a càrrec de:
Il·lm. Sr. Manuel Bustos, alcalde de Sabadell
Excm. Sr. Carles Campuzano, diputat al
Congrés
Sra. Carla Antonelli, diputada per l’Assemblea
de Madrid
Sra. Maria Pia, responsable del grup lgtb
d’Amnistia Internacional a Catalunya.

Recursos a l’abast
L’Ajuntament de Sabadell posa a disposició de la
ciutadania, un seguit de recursos permanents:
Atenció presencial
Oficina de Drets Civils
c. de Blasco de Garay, 19 (Vapor Codina)
T. 93 745 33 01
saj@ajsabadell.cat
Xerrada i passi de documental: "La
diversitat sexo-afectiva humana i la
homofòbia".
A través de la visualització d’un documental, es
dinamitzarà una xerrada exemplificada sobre la
diversitat sexo-afectiva i el recorregut històric de
l’homofòbia.
A disposició de tots els centres educatius i entitats
de la ciutat.
Peticions: Oficina de Drets Civils T.93 745 3301 /
SAJ@ajsabadell.cat
Fons documental sobre diversitat
sexo-afectiva i homofòbia
Guies temàtiques:
Monogràfic sobre l’Homofòbia, editat per
l’Oficina de Drets Civils el maig de 2012. (maig
2012)
Fons documental de l’Oficina de Drets Civils
Fons documental de les BIMS (biblioteques
municipals)
L’Oficina de Drets Civils i les Biblioteques
Municipals, durant el mes de maig, posaran
a l’abast del públic un racó temàtic, així com
el catàleg actualitzat de la seva bibliografia
sobre el tema de la diversitat sexo-afectiva i de
l’homofòbia.

Sr. Quim Carné, regidor de Drets Civils i
Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell
Moderador, Sr. Josep Escartín, Síndic de
Greuges de Sabadell

Legal a 118 països
Il·legal a 75 països
Pena de mort a:
Aràbia Saudí, Iemen,
Iran, Mauritània,
Nigèria, Somàlia i
Sudan

El dia 17 de maig de 1990, l’OMS va retirar
l’homosexualitat de la llista de malalties. Les
associacions de psiquiatres i psicòlegs d’arreu
del món ja ho havien fet a principis dels anys 70.
Homofòbia significa rebuig per motiu
d’orientació sexual o identitat de gènere.

