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El Centre Cívic Sagrada Família i la Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de 
Lasarte organitzen la 2a edició de NOSALTRES: Setmana LGTBI+. Durant una setmana i amb 
diferents grups, entitats, artistes i persones convidades, es proposen una sèrie d’activitats i accions 
per visibilitzar els col·lectius LGTBI+, amb xerrades, projeccions, contes, exposicions, fira 
d’entitats i diverses mostres de documents del fons LGTBI+ de la biblioteca i guies de lectura, entre d’altres.



exposicions

Del 12 de setembre al 4 d’octubre

 Diversitat i Collage
Des d’una actitud crítica, “Diversitat i collage” 
convida a posar-se en el centre d’una narrativa 
oberta que es nodreix de qüestionaments, diàlegs i 
derives entorn del feminisme, les masculinitats, la 
censura i la migració, per proposar altres relats des 
d’on es pot continuar pensant la diversitat.

A càrrec del Colectivo de Collage Coll2
Lloc: sala d’exposicions Àlex García del Centre 
Cultural Sagrada Família

Del 25 de setembre al 7 d’octubre

 Eixamplem diversitats
Mostra dels treballs creatius realitzats per l’alumnat 
de 5è i 6è de primària sobre la prevenció de la 
LGTBIfòbia a sis centres educatius de l’Eixample.

Organització: Feminismes i LGTBI-Districte de 
l’Eixample. Amb la col·laboració de Trama Serveis 
Culturals i Associació Laboratorio Malaka
Lloc: vestíbul del Centre Cultural Sagrada Família

Del 7 al 28 de setembre

 Reapropiant-nos 
de les nostres vides
Descobreix relats de vida de persones amb 
pràctiques, desitjos, identitats i/o expressions de 
gènere no normatives. Veniu a passejar-vos entre 
històries arc iris, aquestes som nosaltres!

A càrrec de l’Associació Enruta’t 
Organització: Associació Xarxa Dos Deu
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (c. de Padilla, 210)

Dimarts 25 de setembre a les 18 h
sac de rondalles

Famílies de capsetes, de campanes, de paraigües, 
famílies de pingüins… Contes per parlar i gaudir de la 
diversitat familiar.

Per a infants a partir de 4 anys i famílies
A càrrec de Fes-t’ho com vulguis
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família 

Dimarts 25 de setembre a les 20 h
documental

 Mr Gay Syria
Ayse Toprak. França, Alemanya, Turquia, 2017. 
Durada: 145 min

Mr Gay Syria segueix dos refugiats sirians gais 
mentre intenten reconstruir les seves vides. 
Hussein, que fa de barber a Istanbul, viu una doble 
vida entre la seva conservadora família i la seva 
identitat gai. Mahmoud, un refugiat a Berlín, és el 
fundador del moviment LGTBI sirià. Un somni els 
uneix a tots dos, la participació en un concurs 
internacional de bellesa que els servirà com a via 
per fugir de les seves realitats acorralades i com a 
resposta a la seva invisibilitat. Aconseguiran fer 
realitat el somni o la crisi de refugiats i les dures 
conseqüències pel fet de ser gai en el món musulmà 
els deixaran fets miques?

Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família

Dimecres 26 de setembre de 18 a 20 h
punt de trobada

 Fira Nosaltres
Un punt de trobada entre entitats i llibreries 
compromeses i especialitzades en les temàtiques 
LGTBI+. Un espai participatiu on trobareu 
informació, recomanacions i guies de lectura, i 
algunes de les darreres novetats editorials.

Lloc: vestíbul del Centre Cultural Sagrada Família

Dimecres 26 de setembre a les 19 h
taller

 Collage
A partir de la tècnica del collage, aquest taller proposa 
una trobada amb altres subjectivitats per desconstruir 
estructures binàries i proposar noves mirades crítiques 
que incitin al moviment i a la transformació social.

A càrrec del Colectivo de Collage Coll2
Lloc: sala d’exposicions Àlex García del Centre 
Cultural Sagrada Família
Activitat gratuïta (cal fer inscripció prèvia a: 
b.barcelona.sf@diba.cat)

Dijous 27 de setembre a les 18 h
experiències

 Infància, 
adolescència i LGTBI
Presentació d’experiències i projectes de diverses 
entitats

· Exposició i projecte educatiu “Eixamplem 
diversitats” 

· 4a edició d’OASIS, Colònies per a Adolescents LGTB
 · App #Acceptyou, creada per les #Vilagirls, 

alumnes de l’Institut Viladomat
 
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família

Divendres 28 de setembre a les 19 h
xerrada

 Històries LGTBI 
a les xarxes
Avui podem accedir a campanyes d’entitats LGTBI de 
qualsevol lloc del món. Les accions homòfobes dels 
governants d’alguns estats provoca reaccions de 
solidaritat arreu.
Internet és el canal per on circulen aquestes 
informacions. Us proposem explorar la xarxa i 
descobrir algunes d’aquestes campanyes, mems que 
s’han fet virals i també propostes artístiques que 
trenquen les barreres de la identitat de gènere. Porteu 
vosaltres també les vostres troballes!

A càrrec de Jaume Piqué-Abadal, de la Fundació Enllaç
Organització: Fundació Enllaç
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família

Divendres 28 de setembre a les 20 h
espectacle: música i poesia

 Pianto
La paraula ferida de la poeta Sílvia Bel Fransi i la guitarra 
acompanyant d’Isabelle Laudenbach són només un dels 
canals per fer aquest viatge curatiu a través del lacrimal. 
Després hi ha la clown, la percussora, l’espantada, la 
burleta, l’enfadada, la tribal. Perquè hi ha moltes 
maneres de plorar, i de “plorar-ho bé”.

A càrrec de Sílvia Bel Fransi i Isabelle Laudenbach
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural Sagrada Família

Dissabte 29 de setembre a les 12 h
grup de lectura 

 Grup de lectura a 
La Caníbal
Manifiestos gays, lesbianos y queer: recull de més 
d’una vintena de textos breus des dels anys 
cinquanta fins als noranta, molt potents i crítics, que 
reflecteixen moltes sensibilitats, denúncies, 
polèmiques, aliances amb altres moviments, etc.

Organització: Llibreria La Caníbal
Lloc: carrer de Nàpols, 314

Diumenge 30 de setembre a les 11.30 h
contacontes

Crearem un espai màgic entre sons i colors per 
descobrir diferents històries, a fi de visibilitzar els 
diferents models familiars, incloent-hi una mirada 
més àmplia de les diversitats sexuals i de gènere.

Per a infants a partir de 3 anys i famílies
A càrrec de l’Associació Enruta’t
Organització: Associació Xarxa Dos Deu
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (carrer de Padilla, 210)
Activitat gratuïta (cal fer inscripció prèvia a: 
espai210@gmail.com)

 Tots nosaltres

 Contes diversos, 
cantacontes per a la 
diversitat sexual 
i de gènere

NOSALTRES:
2a SETMANA 
LGTBI+ 
Del 25 al 30 
de setembre de 2018

TOTES LES 
ACTIVITATS 

SÓN 
GRATUÏTES

CABUDA 
LIMITADA



NOSALTRES: 
2a SETMANA 
LGTBI+ 
Del 25 al 30 
de setembre de 2018

Biblioteques de Barcelona
B. Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte

Hi col·labora:


