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Fanzins. 
L’autoedició dissident  
27 de gener, 3 i 10 de febrer, 18.00 h

Carmela Márquez, Selene Román i Celestina Alessio són 
Laboratorio Móvil. Provinents de la Impremta Col·lectiva 
de Can Batlló et conviden a explorar les tècniques 
narratives i de construcció gràfica que són necessàries 
per a la producció d’un fanzín. Aprendràs a utilitzar 
aquest mitjà d’autoedició independent jugant amb les 
imatges i el text, servint-te del sentit crític per mostrar la 
teva relació amb el món i qüestionar-la. 

El taller et permetrà conèixer totes les parts del 
procés creatiu: introducció a la teoria del fanzín, 
conceptualització i anàlisi, recursos literaris, elements 
gràfics i visuals, creació de línia editorial i producció final. 

Activitat individual adreçada a joves de 13 a 17 anys.
Inscripció a partir del 15 de gener: info@centrelgtbibcn.org.
Seguiment telemàtic a través de Zoom.

Presentació de treballs del taller
9 de febrer, 18.00 h 
YouTube



Rap amb perspectiva 
de gènere  
5, 12, 19 i 26 de febrer, 18.00 h

La Clika Pika és un grup de raperxs de Barcelona format 
per 4 MCs (Oli, Malet, Grieta i Cicuta), DJ Juliana i La 
Tole com a responsable de producció. Partint de la 
seva experiència, han preparat un taller de rap amb 
perspectiva de gènere amb un objectiu clar: qüestionar el 
sistema sexe-gènere a través de l’empoderament de les 
identitats dissidents des del respecte i l’autocrítica. 

Mitjançant diferents dinàmiques, aprendràs a crear 
lletres i rimes en grup. El punt de partida seran les idees 
pròpies de cadascú. Després, escolliràs una base de 
música per continuar amb la recerca i exploració del 
ritme, la rima i el flow. El resultat final serà un tema 
col·lectiu de rap. T’hi animes?

Activitat adreçada a joves de 13 a 17 anys.
Inscripció a partir del 15 de gener: info@centrelgtbibcn.org. 
Seguiment telemàtic a través de Zoom.



DJ vs l’LGTBI-fòbia 
i el masclisme  
4 i 11 de març, 18.00 h

Aprèn a mesclar cançons. En grup, desenvoluparàs 
un projecte propi format per cançons inclusives que 
conscienciïn sobre la realitat LGTBI i facin reflexionar sobre 
la situació de les dones i el paper que tenen a la indústria. 

Apuja el volum, amb l’ajut de l’Escola Professional DJ 
Kids erradicarem l’LGTBI-fòbia i el masclisme. 

Activitat en grup adreçada a joves de 13 a 17 anys.
Inscripció a partir del 15 de gener: info@centrelgtbibcn.org.
Seguiment telemàtic a través de Zoom.



Producció i gravació 
d’un videoclip  
12, 19 i 26 de març, 18.00 h

Et veus capaç de gravar un videoclip? Partint del tema 
col·lectiu que es treballi durant el taller de rap, Las Pibas 
REC et proposen viure de primera mà el procés creatiu 
d’un vídeo musical. 

Aquest col·lectiu és una productora local especialitzada 
en crear, visibilitzar i difondre projectes realitzats per 
dones, lesbianes, trans, travestis i persones no binàries. 
Amb el seu ajut, aprendràs a escriure un guió, planificar 
un rodatge i a desenvolupar les diferents tasques 
previstes a tots els processos de producció audiovisual. 
Música, càmera, llum i... acció!

Activitat en grup adreçada a joves de 13 a 17 anys.
Inscripció a partir del 15 de gener: info@centrelgtbibcn.org.
Seguiment telemàtic a través de Zoom. 
  
Presentació del tema de rap i el videoclip 
realitzats durant els tallers
30 de març, 18.00 h
YouTube



Creació artística 
18 de març, 18.30 h

Prepara’t per fer artivisme feminista. Embossades és un 
projecte feminista queer que aterra al Centre LGTBI per 
proposar-te crear i pintar de manera relaxada i sense 
pressions. L’objectiu és que siguis capaç d’expressar i 
donar forma als teus propis dissenys en bosses de tela. 

Reivindica el feminisme, la diversitat de gènere, la 
sexualitat i la llibertat. Deixar volar la imaginació i la 
sororitat per donar visibilitat a totes les realitats que no 
són representades als cànons establerts.

Activitat en grup adreçada a joves de 13 a 17 anys.
Inscripció a partir del 15 de gener: info@centrelgtbibcn.org.
Seguiment telemàtic a través de Zoom.



TAULES 
RODONES I 
PRESENTA-
CIONS



Atenció i acompanyament 
de la diversitat sexo-afectiva 
i de gènere 
4 de febrer, 18.00 h

Els diferents recursos i espais de salut sexual segueixen 
tenint el repte d’incorporar una mirada especialitzada 
vers la diversitat sexual i de gènere. Quines són, 
actualment, les necessitats de l’adolescència LGTBI? A 
quins reptes s’enfronten les professionals que treballen 
en aquest camp? 

En parlem amb Elena Longares, coordinadora del 
servei d’atenció a adolescents LGTBI+ del Centre Jove 
d’Atenció a les Sexualitats; Abel Huete, especialista en 
intervenció social i educador del projecte Oasis, i Isa 
Duque, psicòloga, sexòloga i terapeuta sistèmica familiar, 
creadora del projecte La Psico Woman.

Seguiment telemàtic a través de YouTube.



Voluptas: 
cap a un erotisme plural 
i inclusiu
10 de febrer, 18.30 h

Una il·lustradora, una dissenyadora i dues educadores 
sexuals van unir-se fa mesos per repensar l’erotisme 
fugint de l’heteronormativitat, el jovecentrisme de cossos 
perfectes i els kamasutres impossibles. El resultat és 
Voluptas, un joc de cartes eròtiques que posa el focus en 
totes les sexualitats possibles des de la dissidència. 

Lídia Sardà, Carlota Coll i Laura Arcarons compartiran 
els objectius d’aquest projecte que vol desmuntar 
les jerarquies de les sexualitats vàlides i visibles i 
crear referents positius a través de cossos en trànsit, 
transitats, que desborden les costures, que envelleixen, 
que tenen pèl...

Seguiment telemàtic a través de YouTube.



Xarxes socials: 
eines de comunicació, 
entreteniment i activisme
5 de març, 18.00 h

Les xarxes socials han irromput en els darrers anys en el 
terreny de l’activisme LGTBI. Quin és el paper que juguen 
aquests nous mitjans en la construcció de referents per 
a l’adolescència LGTBI? Han canviat les seves relacions? 
Quina influència tenen les influencers? 

Carolina Iglesias (Percebes y Grelos), Elsa Ruiz y Daniel 
Valero (Tigrillo) conversen amb Ainhoa León sobre la seva 
experiència en la creació de contingut i la seva projecció 
com a activistes i referents LGTBI.

Seguiment telemàtic a través de YouTube.



CINEMA

Teleduca ha curat per al 
Centre LGTBI una selecció 
de pel·lícules que posen al 
centre les experiències vitals 
de joves LGTBI+. Tots els 
films es poden visionar en 
línia a través de la plataforma 
digital dels Cinemes Girona. 
Accés directe des del web del Centre LGTBI.



Un amor de verano
Catherine Corsini 
França, 2015. 105 min
12 anys 

23 de gener, 18.00 h – 24 de gener, 21.00 h

París, 1971. La Delphine coneix la Carole. La primera, filla 
de camperols, es trasllada a la capital per aconseguir ser 
independent econòmicament i traçar el seu propi destí. 
La segona té nuvi i viu feliçment els inicis del moviment 
feminista. A la Delphine li agraden les dones. La Carole, en 
canvi, ni es planteja aquesta possibilitat. De moment. 

De la seva trobada sorgirà una història d’amor que 
desequilibrarà les seves vides un cop topen de ple amb la 
realitat del moment. 



Heartstone
(Corazones de piedra) 
Guðmundur Arnar Guðmundsson 
Islàndia, 2016. 129 min
12 anys

6 de febrer, 18.00 h – 7 de febrer, 21.00 h

En Thor i en Christian són dos amics adolescents que 
resideixen a un petit poble de pescadors a Islàndia. 
Ambdos viuran un dels estius més importants de les 
seves vides en aquesta història d’amor i amistat, ja que 
mentre que un d’ells començarà a sentir nous sentiments 
cap al seu millor amic, l’altre intentarà guanyar-se el cor 
d’una de les seves amigues. 



3 Generaciones
Gaby Dellal 
EUA, 2015. 92 min
12 anys

20 de febrer, 18.00 h – 21 de febrer, 21.00 h

En plena adolescència, en Ray decideix sotmetre’s a una 
operació d’afirmació de gènere. La seva mare soltera 
ha de contactar amb el pare biològic per aconseguir 
el consentiment legal. L’àvia d’en Ray no acaba de 
familiaritzar-se amb la situació. Juntes hauran de 
confrontar les seves identitats i abraçar la seva força com 
a família per arribar a l’acceptació i l’enteniment.



Fucking Amal 
Lukas Moodysson 
Suècia, 1998. 89 minuts
13 anys

6 de març, 18.00 h – 7 de març, 21.00 h

Amal és una petita ciutat de Suècia on mai hi passa res. 
Hi viuen dues noies, l’Elin i l’Agnes, que tot i tenir un 
caràcter molt oposat acabaran unides per un cop d’atzar. 
L’Agnes és lesbiana i està enamorada de l’Elin. Ningú 
ho sap. La casualitat farà que l’Elin se n’assabenti i li 
faci un petó per guanyar una aposta. Un petó que farà 
sorgir els acudits més cruels a l’escola, però també els 
remordiments de l’Elin. 



XXY  
Lucía Puenzo 
Argentina, 2007. 90 minuts
13 anys

20 de març, 18.00 h – 21 de març, 21.00 h

L’Àlex és una adolescent de quinze anys que s’amaga 
en secret. Poc després de néixer, els seus pares van 
decidir marxar de Buenos Aires per viure aïllats del 
món a una cabana de fusta a prop del mar. Ho van fer 
perquè pensaven que, així, la seva filla creixeria lliure de 
qualsevol tipus de prejudici, protegida i feliç, fins que 
arribés el moment de decidir quin camí havia de seguir. 

Una interessant aproximació a la realitat d’una persona 
intersexual. 



LLIBRES



Eternos
24 de febrer, 18.30 h

Com seria enamorar-se a un país on l’amor pot arribar a 
ser delicte? Un succés inesperat fa que en Kasym, un jove 
universitari, prengui consciència sobre el profund odi que 
es respira a la societat on viu. Mentre descobreix la seva 
sexualitat, es veu immers en una inesperada lluita contra 
l’onada repressiva que està tenint lloc al seu país. 
Eternos és una novel·la que ret homenatge a les 

víctimes de la persecució homòfoba que va tenir lloc 
a Txetxènia a principis del 2014. Una història que vol 
contribuir a visibilitzar la persecució que pateixen les 
persones LGTBI a diferents parts del món. 

L’autor del llibre, l’advocat i penalista Ton Mansilla, 
conversa amb el president de l’Observatori Contra 
l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez. 

Seguiment telemàtic a través de YouTube. 



(h)amor6 trans 
3 de març, 18.30 h

Lucas Platero s’envolta en aquest llibre de catorze veus 
de referència de la cultura i l’activisme trans per donar 
respostes a diferents qüestions relacionades amb el 
gènere. Què passa quan ens aproximem al desig més enllà 
de les categories binàries? Les cures estan travessades 
pel gènere? Com es relacionen gènere, classe i raça? 

Amb l’ajut de Platero farem balanç de l’edició d’aquest 
treball i de les principals conclusions que n’ha obtingut. 

Seguiment telemàtic a través de YouTube. 



Mariquita. 
Una historia autobiográfica 
sobre la homofobia 
25 de març, 18.30 h

Aquesta novel·la gràfica és una finestra oberta a la vida 
de Juan Naranjo (Juanito Libros). És una història de 
creixement i aprenentatge a la qual un nen adverteix des 
del primer minut que no encaixa ni en la seva família, 
ni en la seva escola, ni en la societat. Però també parla 
de com era la societat espanyola dels anys noranta en 
relació amb la diversitat sexual, de com la cultura i els 
llibres ens poden salvar la vida o de com una persona 
LGTBI comença a descobrir el col·lectiu al qual pertany. 

Juan Naranjo conversa amb l’editor Octavi Botana. 

Seguiment telemàtic a través de YouTube.



FORMACIÓ



Diversitat sexual, 
afectiva i de gènere 
per a professorat 
de secundària
18 i 25 de febrer, 17.00 h

La tasca del professorat té un gran potencial 
transformador: influeix, permet conscienciar i crear 
referents. Això fa que l’alumnat LGTBI+ pugui sentir-se 
acompanyat i pugui comptar amb recursos que evitin la 
discriminació a l’aula. 

Amb aquest curs de dues sessions teòriques i pràctiques 
volem donar eines per integrar la perspectiva de la diversitat 
sexual i de gènere a l’aula, i abordar les discriminacions i 
violències que sorgeixen en els entorns educatius. A més, 
volem reflexionar sobre la construcció normativa de la 
sexualitat i fomentar una vivència integral i integradora. 

Places limitades
Inscripció a partir del 15 de gener: info@centrelgtbibcn.org 
Seguiment telemàtic a través de Zoom. 



Mesures covid-19
Tots els tallers, presentacions i taules rodones 
del Centre LGTBI segueixen les mesures sanitàries 
vigents i poden seguir-se a través de YouTube 
o Zoom en cas de ser necessari. Si us plau, 
consulta la nostra pàgina web per conèixer 
el grau de presencialitat permès en cada moment. 

Centre LGTBI 
de Barcelona
Comte Borrell, 22 
08015 Barcelona
93 880 51 11
centrelgtbi.barcelona
info@centrelgtbibcn.org

 
#BarcelonaLGTBI


