Actes amb motiu del Dia internacional
per a l’alliberament LGTBI
DIJOUS 10 DE JUNY
Videofòrum: Tomboy

Hora: De 17:00 a 19:00 h
Lloc: Canya Jove
Activitat adreçada adolescents i joves a partir de
12 anys, es farà una taula rodona amb joves Trans.
Sinposi: El film segueix la història de un nen de
deu anys que no s’adapta al gènere, Laure, que
es trasllada a un barri nou durant les vacances
d’estiu i experimenta amb la seva presentació de
gènere, adoptant el nom de Mickaël.

Només respecta a qui es mereix el seu respecte.
Té el cabell curt, porta els pantalons cordats a
la cintura i no se separa del seu skate. Com la
seva protagonista, la directora aborda qüestions
com la violència, el sexisme o la lgtbifòbia, però
sense deixar de celebrar la solidaritat, el sentit de
l’humor i la resistència.

Punt LGTBI+ a la terrasseta del Canya Jove
Enruta’t
Horari: de 17:30 a 20:00h
Lloc: Canya Jove

DIVENDRES 11 DE JUNY

DIJOUS 17 DE JUNY

Cinefòrum: “Meu nome é Bagdá”
(El meu nom és Bagdá)

Videofòrum: Tomboy

Hora: 19:00 h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Les entrades seran gratuïtes i s’hauran d’adquirir
prèviament a: http://entrades.santquirzevalles.cat
Caru Alves de Souza, Brasil, 2020. 99’. Projecció
de la Mostra Internacional de Films de Dones.
Versió orignial amb subtítols en català.
Bagdá és una noia amb molta personalitat.

Hora: De 17:00 a 19:00 h
Lloc: Canya Jove
Activitat adreçada adolescents i joves a partir de
12 anys, es farà una taula rodona amb joves Trans.
Sinposi: El film segueix la història de un nen de
deu anys que no s’adapta al gènere, Laure, que
es trasllada a un barri nou durant les vacances
d’estiu i experimenta amb la seva presentació de
gènere, adoptant el nom de Mickaël.

DIVENDRES 18 DE JUNY
Hora: De 17:30 a 20:00 h
Lloc: Canya jove
Activitat adreçada a adolescents i joves a partir
de 12 anys.

prèviament a: http://entrades.santquirzevalles.cat
Isabel és una jove professora d’història d’una
escola de Barcelona durant els anys del franquisme a Espanya i està profundament enamorada
de Carmen, la professora de literatura. Inspirada
en fets reals, l’obra pretén trencar amb el silenci,
i reivindicar les vides de les lesbianes com el que
són: la memòria històrica del nostre país.

DILLUNS 21 DE JUNY

DISSABTE 3 DE JULIOL

Taller de bosses i samarretes amb els
colors LGTBI +

Exposició bibliogràfica LGTBI

Del dilluns 21 de juny al divendres 02 de juliol
Novel·les, música, pel·lícules que surten de
l’armari, còmics per entendre, llibres de coneixements i contes infantils.
Lloc: Biblioteca

DILLUNS 28 DE JUNY
Lectura del Manifest del 28 de juny
Hora: 12:00 h
Lloc: Plaça de la Vila

Onejarà la Bandera LGTBI
Lloc: Ajuntament

DIMARTS 29 DE JUNY
Teatre musical “Una llum tímida”

Hora: 19:00 h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Les entrades seran gratuïtes i s’hauran d’adquirir

Concert del Barcelona Gay Men’s
Chorus

Hora: 19:30 h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Les entrades seran gratuïtes i s’hauran d’adquirir
prèviament a: http://entrades.santquirzevalles.cat
Brigitta Lamoure dinamitzarà l’actuació del
Barcelona Gay Men’s Chorus, un cor sense ànim
de lucre composat principalment per homes gais i
inspirat en la tradició de cors LGTBI+ dels països
anglosaxons contribuint a donar visibilitat i a
normalitzar l’homosexualitat.

