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Centre Cívic 
El Sortidor
934 434 311
barcelona.cat/elsortidor

Totes les activitats d’aquest centre 
tenen aforament limitat.
L’entrada o inscripció prèvia es pot 
reservar directament al telèfon 
o en línia al web del centre.

‘UN PODER DE FAMÍLIA’,  
de la Cia. Los Genios Locos 
Dijous 3 de maig, a les 19.30 h
Teatre 80’
Un poder de família és una comèdia negra 
amb aparença de clàssic whodunit (“qui 
ho ha fet?”) detectivesc, però va més enllà 
amb la introducció inesperada d’elements 
sobrenaturals i una reflexió crítica sobre 
els límits de la tolerància en el si de les 
unitats familiars més tradicionals.

COS I GÈNERE
Taller, a càrrec de Cúrcuma 
Dimarts 8 de maig, a les 19.30 h
Espai per explorar la construcció de la 
nostra pròpia masculinitat i feminitat.
Aprofundirem en la reapropiació del cos, 
el seu ús intencionat, i en com rescatar 
aquestes parts amb les quals no ens 
identifiquem i fer-les nostres, mitjançant 
la performance.

‘C U I R’, de Romain Chat i César López 
Dijous, 17 de maig, a les 19.30 h
Nous llenguatges del cos 40’
C U I R és una peça de dansa i performance 
que reflexiona a l’entorn de la identificació 
del gènere d’una persona a través de 
l’observació del seu cos. La peça vol 
mostrar la polarització de la societat 
actual sobre la importància dels sexes 
i de la construcció històrica d’aquesta 
diferenciació. Com deia Simone de 
Beauvoir: “No es neix dona, es fa dona”.

Més de 40 anys d’orgull  
i alliberament LGTBI. 
Propostes per celebrar 
la diversitat sexual  
i de gènere a la ciutat  
de Barcelona.

El 1977 la llei franquista  
de perillositat i rehabilitació 
social era encara vigent. 
Condemnava amb penes  
de presó el fet d’estimar  
una persona del mateix sexe. 
La manifestació del 26  
de juny de 1977 a la Rambla  
va marcar una fita en la 
lluita per la llibertat sexual. 
Enguany, quaranta anys 
després, volem celebrar-ho 
i aprofitar la commemoració 
per reflexionar de cara al futur.

Centre  
Cívic Navas
933 493 522
barcelona.cat/ccnavas

Cicle de cinema.
Entrada lliure i aforament limitat.

‘PRIDE’ (Orgull), de Matthew Warchus
Dimecres 13 de juny, a les 18 h
Durada: 120’ / Regne Unit
A l’estiu de 1984, sent la primera ministra 
Margaret Thatcher, el Sindicat Nacional de 
Miners (NUM) convoca una vaga. Durant 
la manifestació de l’Orgull Gai a Londres, 
un grup de lesbianes i gais es dedica a 
recaptar fons per ajudar les famílies dels 
treballadors, però el sindicat no accepta 
el diners. Basada en fets reals.
Versió en català

‘EL MEU NOM ÉS HARVEY MILK’,  
de Gus Van Sant
Dimecres 20 de juny, a les 18 h
Durada: 128’ / Estats Units
Harvey Milk, el primer polític obertament 
homosexual elegit per ocupar un càrrec 
públic als Estats Units, va ser assassinat
un any després. Als quaranta anys, decideix 
sortir de l’armari i anar-se’n a viure a 
Califòrnia amb Scott Smith. Allà, obre un 
negoci que no triga a convertir-se en el punt 
de trobada dels homosexuals del barri. 
En la seva vida privada, manté una relació 
sentimental destructiva amb Jack Lira, 
un jove inestable que s’aferra a ell 
per sobreviure. Basada en fets reals.

A continuació:
Curtmetratge: 
‘LA MEMÒRIA DE L’ORGULL’
Documental sobre la lluita pels drets 
LGTBI a Catalunya, des del franquisme 
fins a l’actualitat. Projecte fi de cicle 
de l’INS Mare de Déu de la Mercè de 
Barcelona. Guanyador del premi “Millor 
Documental” a la Gala Mercè. Doc 2015
Durada: 10’

Centre Cívic Sagrada 
Família i Biblioteca 
Sagrada Família - 
Josep M. Ainaud  
de Lasarte
934 508 917 / 934 508 733
info@ccsagradafamilia.net
b.barcelona.sf@diba.cat

‘CROTCH’, de la Cia. Baal  
(Direcció: Catalina Carrasco)
Dimarts 29 de maig 
A la sala d’actes

Taller a les 18 h
Masterclass amb Catalina Carrasco sobre 
el cos, la diversitat sexual... i altres temes 
tractats després a l’espectacle. 
Places limitades. Inscripció prèvia a partir 
del 16 de maig al Punt d’Informació del 
Centre Cívic o trucant-hi directament. 

Espectacle a les 21 h 
Dansa, teatre i performance
Qui ha dit por, vergonya, amaga’t? I una 
merda! Som cossos visibles, desobedients 
i dissidents que no volen ser reduïts a 
les caselles dicotòmiques del gènere ni 
reprimits per la societat. 
Crotch és una peça de dansa performance 
que reflexiona sobre la identitat de gènere 
amb fragilitat, provocació, agressivitat, 
humor i responsabilitat.
Entrada lliure i aforament limitat.



54

Centre Cívic Tomasa 
Cuevas-Les Corts 
932 916 462
barcelona.cat/cctomasacuevas

Exposició: ‘GIRL, YOU’VE GOT AN EXPO!’
Del 2 al 16 de maig
Horari: dilluns a divendres de 10 a 22.30 h, 
dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 22 h 
Artistes: José A. Roda, Cristina Daura, David 
M. Buisán, Nico González, Núria Just, David 
Kohlver, Genie Espinosa, Isabel Ferrara, 
Guilli Baskaran, Nora Sánchez, Alberto 
Perera, Alexa Barris, Patri Garcia Cruz, Jenn 
Woodall, Tato Prado, Jota González, Arnau 
Ferrer, Martine Pop, Tamara Slavin, Irene 
Calvo, Teresa Falomir, Li Petit Ànec, Andrea 
Ganuza, Estudi Clank i Debi Hasky.
Aquesta mostra presenta 25 artistes units 
per les ganes de dibuixar i l’amor per Rupaul, 
i el seu reality ple d’art, frases celebres i 
concursants carismàtics.

Centre Cultural  
Casa Orlandai
Carrer de Jaume Piquet, 23
08017 Barcelona. 932 524 262
info@casaorlandai.cat

‘DONAR A LA HISTÒRIA
LA POSSIBILITAT DE SER UNA ALTRA’
Exposició a càrrec de Clàudia Serrahima
Del 4 al 29 de juny
Horari: de 10 h a 22 h de dilluns a 
divendres, i d’11 h a 21 h els dissabtes

Acció participativa “Qui és la teva família? 
Vine a fer-te una fotografia del segle passat 
per omplir el buit que ha deixat la història” 
Dimecres 6 de juny, de 18.30 h a 20 h 
Per què en la memòria històrica només 
queda constància fotogràfica de parelles 
i famílies heterosexuals? 

A la Casa Orlandai volem donar una altra 
possibilitat a la història fent fotografies 
que mostrin una àmplia diversitat de 
parelleres reals, sense restricció de gènere 
ni preferència. 

NOUS I VELLS MOVIMENT LGTBI
Dimecres 6 de juny, a les 19 h
Col·loqui amb Eugeni Rodríguez 
(Observatori contra l’Homofòbia), 
Mercè Otero (feminista i professora 
especialitzada en coeducació) 
i Pol Galofré (activista i co-coordinador 
de Cultura Trans).
Abordarem des d’una perspectiva 
històrica la lluita de drets del col·lectiu 
vinculada també a altres moviments, 
com el feminista, des de la transició fins 
als nostres dies.

Centre Cultural  
La Farinera del Clot
932 918 080
informacio@farinera.org

Projecció del documental ‘EnFemme’, 
d’Alba Barbé, i posterior debat 
amb la directora i les protagonistes. 
Divendres 8 de juny 19 h
EnFemme revela el silenci d’una vivència, 
el cross-dressing, que ja no es pot 
mantenir oculta, però també la solidaritat 
i la importància del plaer a l’hora de 
construir la identitat. El documental, petit 
refugi per a l’anonimat a Barcelona, obre 
la porta al secret: “m’agrada vestir de 
dona”.

A continuació
Concert WILDE SISTERS
També protagonistes del documental, 
faran una actuació única on les membres 
s’ajunten per acomiadar el grup.

Biblioteca Francesca 
Bonnemaison
932 687 360

LA NECESSITAT DE REFERENTS LGTBI 
EN LA LITERATURA
Dimecres 9 de maig, a les 19 h
Taula rodona amb dues editorials 
especialitzades en literatura LGTBI: Alberto 
Rodríguez i Gonzalo Izquierdo (editorial 
Dos Bigotes) i Mili Hernández (editorial 
Egales). Moderador: Ángel Tijerín 
(llibreria On the Road).
Els convidats reflexionaran sobre per 
què és important publicar literatura de 
temàtica LGTBI i per què continuen sent 
necessaris els referents i la visibilitat LGTBI 
a la cultura.

Biblioteca Nou Barris
932 914 850

Exposició: ‘TRANS IN LABOUR  
AND EMPLOYMENT’ d’Anja Weber.
Del 17 d’abril fins al 15 de maig
Horari: de dilluns a dissabte 
de 10 a 20.30 h. 
Tancat dimecres i dissabte de 14 a 16 h.
12 fotografies de persones trans molt 
diverses retratades en el seu lloc de treball. 
Per reflexionar sobre la discriminació en 
l’àmbit laboral, sobre les experiències 
vitals i sobre els triomfs de les persones 
trans. Exposició itinerant de la Berlin State 
Office for Equal Treatment and against 
Discrimination.

‘LES PERIPÈCIES  
DEL CONTACONTRANS’* 
Contacontes coeducatius, 
a càrrec de La Lioparda.
Dimecres 16 de maig, a les 18 h
Activitat infantil. Ens endinsarem a 
les experiències trans* a través de la 
representació dramatitzada de contes 
per poder abordar la transexualitat amb 
la canalla i la família de manera més 
divertida i tendra.

Exposició: Cuando Travajar se Escribe 
con “V”.  Delfina Martínez. 
Montevideo (Uruguay)
Del 16 de maig al 16 de juny.
Delfina és una persona trans compromesa 
amb la causa dels drets humans que cerca 
subvertir les limitacions del binarisme 
imposat per les hegemonies imperants, 
no se sent representada per la categoria 
“dona trans”.  
16 fotografies en blanc i negre impreses 
sobre vinil de tall, ens mostren a les 
persones tans plenament integrades en el 
món del treball, alhora que ens proposa 
una reflexió sobre l’aportació artística de 
les persones trans com a generadores de 
saber i de coneixement.

Projecció del documental ‘EnFemme’, 
d’Alba Barbé, i posterior debat 
amb la directora i les protagonistes. 
Dissabte 9 de juny a les 11 h
EnFemme revela el silenci d’una vivència, 
el cross-dressing, que ja no es pot mantenir 
oculta, però també la solidaritat i la 
importància del plaer a l’hora de construir 
la identitat. El documental, petit refugi per 
a l’anonimat a Barcelona, obre la porta al 
secret: “m’agrada vestir de dona”.
Activitat per a adults. Aforament limitat.
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Bibl. Nou Barris   Exposició
Del 17/4/18 al 15/5/18 ‘Trans in labour and employment’ Anja Weber 

Bibl. Francesc Boix-Poblesec  Exposició
Del 26/4/18 al 19/5/18 ‘Transcyborgllera’ Diego Marchante

Bibl. Francesc Boix-Poblesec  Ruta
Dissabte 28/4/18, 17.30 h Ruta LGTBI/burlesque Leopold Estapé 

CC Tomasa Cuevas   Exposició
Del 2/5/18 al 16/5/18 ‘Girl, you’ve got an expo’ Diversos autors 

CC El Sortidor   Teatre
Dijous 3/5/18, 19.30 h Un poder de família Cia. Los Genios locos 

Bibl.  Vila de Gràcia   Xerrada
Dimarts 8/5/18, 19 h Els drets LGTBI a l’Àfrica: amors prohibits Marc Serena 

CC El Sortidor   Taller
Dimarts 8/5/18, 19.30 h Cos i gènere Cúrcuma 

Bibl.  Francesca Bonnemaison  Taula rodona
Dimecres 9/5/18, 19 h La necessitat de referents Alberto Rodríguez, Gonzalo Izquierdo,  
 LGTBI en la literatura Mili Rodríguez i Ángel Tijerín

Bibl.  Nou Barris   Exposició
Del 16/5/18 al 16/6/18 Cuando Travajar se Escribe con “V”  Delfina Martínez 

Bibl.  Nou Barris   Contacontes coeducatiu
Dimecres 16/5/18, 18 h Les peripècies del contaconTrans La Lioparda 

CC El Sortidor   Dansa i performance
Dijous 17/5/18, 19.30 h Cuir. Nous llenguatges del cos Romain Chat i César López 

CC i Bibl.  Sagrada Família   Taller
Dimarts 29/5/18, 18 h Crotch Catalina Carrasco 

CC i Bibl.  Sagrada Família   Teatre
Dimarts 29/5/18, 21 h Crotch Cia. Baal 

CC Casa Orlandai   Exposició
Del 4/6/18 al 29/6/18 ‘Donar a la història la possibilitat Clàudia Serrahima
 de ser una altra’  
Dimecres 6/6/18, 18.30 h Qui és la teva família?  Acció participativa

CC Casa Orlandai   Col·loqui
Dimecres 6/6/18, 19 h Nous i vells moviments LGTBI Eugeni Rodríguez,  
  Mercè Otero i Pol Galofré

CC La Farinera del Clot   Cinema documental i debat
Divendres 8/6/18, 19 h EnFemme Alba Barbé 

CC La Farinera del Clot   Concert
Divendres 8/6/18, 22 h Wilde sisters Wilde sisters 

Bibl.  Nou Barris   Cinema documental i debat
Dissabte 9/6/18, 11 h EnFemme Alba Barbé 

CC Navas   Cinema
Dimecres 13/6/18, 18 h Pride Mathew Warchus 

CC Navas   Cinema
Dimecres 20/6/18, 18 h El meu nom és Harvey /  Gus van Sant / 
 La memòria de l’orgull INS Mare de Deu de la Mercè

Biblioteca Poble-Sec - 
Francesc Boix
Carrer de Blai, 34
08004 Barcelona
934 430 105
b.barcelona.ps@diba.cat

Exposició ‘Transcyborgllera. 
Hackejant l’arxiu des d’una 
perspectiva transfeminista i queer’, 
de Diego Marchante ‘Genderhacker’
Del 26 d’abril al 19 de maig 
Horari: dilluns i divendres de 16 a 21 h, 
dimarts i dijous de 10 a 14 h i de 16 a 21 h,
dimecres de 10 a 21 h 
i dissabtes de 10 a 14 h
Dijous 3 de maig, a les 19 h, 
inauguració a càrrec de l’autor.
‘Transcyborgllera. Hackejant l’arxiu des 
d’una perspectiva transfeminista i queer’, 
és una retrospectiva visual dels moviments 
socials i les pràctiques artístiques que 
han abordat les qüestions de gènere i 
sexualitat en el nostre context durant les 
darreres dècades. “Aquest cos-arxiu que 
som no va sorgir del no-res, no hauria 
estat possible la seva existència sense 
reconèixer les genealogies dels i les altres 
dissidents, del gènere i la sexualitat”.

PRESÈNCIA LGTBI A BARCELONA
Dissabte 28 d’abril, a les 17.30 h 
(durada aproximada 1h 45’)
Ruta a càrrec de Leopold Estapé, expert 
en història de la diversitat sexual i de 
gènere i autor del blog L’armari obert.
Punt de trobada: centre de la plaça Reial. 

L’objectiu serà apropar-nos al Paral·lel 
i als barris baixos de Barcelona, al 
transformisme, a la nit més diversa de 
la ciutat. Parlarem de transvestisme, 
d’identitats transgressores, de persones 
LGTBI; també dels locals on anaven o es 
trobaven, de les lleis que els va afectar i 
de com les van burlar. Ens centrarem en 
el segle XX, encara que afegirem breus 
pinzellades de la història passada 
de la nostra ciutat.

Inscripcions directament al correu 
electrònic o al telèfon de la biblioteca 
(màx. 30 persones)

Biblioteca  
Vila de Gràcia
Carrer del Torrent de l’Olla, 104
08012 Barcelona
932 84 77 90

‘ELS DRETS LGBTI A L’ÀFRICA:
AMORS PROHIBITS’
Dimarts 8 de maig, a les 19 h
Xerrada amb el periodista, escriptor 
i blogger Marc Serena, autor del llibre 
Això no és africà! (RBA) i codirector del 
documental Tchindas, nominat als Oscar 
del cinema africà (AMAA). 
Un viatge de nord a sud del continent, 
d’El Caire a Ciutat del Cap, 
a través de les sexualitats dissidents. 

Agenda
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Totes les activitats són gratuïtes. Algunes poden tenir l’aforament limitat.
Per més informació adreceu-vos a cada equipament.

Les dades contingudes en aquest programa són correctes el 13 d’abril de 2018.

Centres cívics
Centre Cívic Casa Orlandai
Carrer de Jaume Piquet, 23
08017 Barcelona
FGC: Sarrià
Bus: 66, 68, V7

Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12
08004 Barcelona
Bus: 20, 21, 36, 37, 55, 91, 121, H4, V11, D20
Metro: L3 Poblesec i Paral·lel/ L2 Paral·lel

Centre Cultural la Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837
08018 Barcelona
Bus: 192, H12
Metro: L1 Glòries

Centre Cívic Navas
Passatge del Dr. Torent, 1
08027 Barcelona
Bus: 62, 192, H8
Metro: L1 Navas

Centre Cívic Sagrada Família 
Carrer Provença, 480
08025 Barcelona
Bus: 19, 33, 34, 50, 51, V21, H10 i B24
Metro: L2 i L5 Sagrada Família

Centre Cívic Tomasa Cuevas
Carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 33-35
08028 Barcelona
Bus: 59, 70, 75, V3, V5 i H8
Metro: Les Corts/ Maria Cristina (L3)

Biblioteques
Biblioteca Poble-Sec - Francesc Boix
Carrer de Blai, 34
08004 Barcelona
Bus 121, V11, D 20
Metro: L2 Paral·lel

Biblioteca Francesca Bonnemaison
Carrer de Sant Pere més Baix 7
08003 Barcelona
Bus: 45, 120, V15, V17
Metro: L4 Jaume I i Urquinaona

Biblioteca Nou Barris
Plaça Major de Nou Barris, 2
08042 Barcelona
Bus: 47, 50, 51, V29, D40
Metro L4 Llucmajor

Biblioteca Sagrada Família- 
Josep M. Ainaud de Lasarte
Carrer Provença, 480
08025 Barcelona
Bus: 19, 33, 34, 50, 51, V21, H10 i B24
Metro: L2 i L5 Sagrada Família

Biblioteca Vila de Gràcia
Carrer del Torrent de l’Olla, 104
08012 Barcelona
Bus: 39, 114
Metro: L4 Joanic, L3 i L5 Diagonal


