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BENVINGUDA
10 -11 h 

Presentació i reconeixement institucional a 
Empar Pineda, activista pels drets de dones, 
lesbianes i altres identitats dissidents.

Hi participen:

— Laura Pérez, 
tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament 
de Barcelona.

— Andreu Agustín, 
director del Centre LGTBI de Barcelona.

— Katy Pallàs, 
presidenta de l’Associació Famílies LGTBI i 
vicepresidenta de la Plataforma d’Entitats 
LGTBI de Catalunya.

1A TAULA 
11-12.30 h

La Història del moviment des d’una 
perspectiva lèsbica

Tal com passa en el relat històric de la 
nostra societat, quan parlem de la història 
LGTBI de la ciutat els recorreguts de les 
dones solen passar desapercebuts. La 
lluita LGTBI no està lliure de masclisme i la 
invisibilitat del relat lèsbic barceloní n’és 
un exemple. Parlem amb diverses dones 
que han modelat i protagonitzat els espais 
de resistència lèsbics a la ciutat.

Hi participen:

— Isabel Franc, 
escriptora especialitzada en literatura 
lèsbica.

— Mercè Otero, 
llicenciada en Filosofia i lletres i 
responsable del Centre de documentació 
de l’espai feminista Ca la Dona

— Dolors Majoral, 
és una de les representants del lesbianisme 
separatista. Forma part de les biografies 
militants i personals de Gretel Amman però 
també de la biografia política del moviment 
feminista i de lesbianes a Catalunya.

Modera:

—Sandra Vilaseca, 
activista feminista i pels drets de 
les persones trans* i tresorera de la 
Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya.

Durant tota la jornada, Montse Fando, 
artista, urbansketcher i professora 
d’art i dibuix farà la relatoria gràfica 
de cadascuna de les taules. 



2A TAULA 
12.30 -13.45 h

Petjades de dones activistes LBT

Parlem amb diverses dones del panorama 
activista sobre diversitat sexual i identitat 
de gènere i fem així un recorregut per les 
seves aportacions a la lluita LBT.
 Amb aquesta taula volem posar en valor 
els seus trajectes que han assentat les 
bases per a que noves generacions puguin 
desenvolupar-se amb una mica més de 
llibertat.

Hi participen:

— Pepa Nolla, 
presidenta honorífica de l ’Associació de 
Famílies contra la Intolerancia X Gènere. 
Autora del llibre ¿Seguro que no pasa nada?

— Elisabet Vendrell, 
professora universitària i ex presidenta de 
l'associació de Famílies LGTBI

— Carme Porta, 
periodista, fundadora d’idemTV, editora i 
autora de diversos llibres. Membre de la 
Xarxa Feminista i de Ca la Dona. També va ser 
membre del Grup de Lesbianes Feministes.

— Sofia Bengoetxea, 
activista pels drets de travestis i 
crossdressers, va ser coordinadora 
d’EnFemme. Actualment els seus 
interessos s'han desplaçat cap a la recerca 
d'una espiritualitat no patriarcal.

Modera:

— Maria Giralt, 
activista LGBTI i feminista catalana, 
directora de la televisió online Gayles.tv.  
L'any 2019 va rebre la Medalla al treball 
President Macià que atorga la Generalitat 
de Catalunya. Participant de la primera 
manifestació LGTBI el Juny de 1977.

TARDA 
16.30 -18 h

Presentació del Projecte Barcelona fora de 
l’armari, de Helpium TV

El documental recorre diferents fites de la 
lluita pels drets de les persones LGTBIAQ+ 
a Barcelona. És un reconeixement a 
persones i agrupacions que van ser les 
primeres en posicionar-se pel dret a viure 
una vida plena. Posa en valor el moviment 
associacionista, la memòria de la lluita i les 
entitats i equips municipals que treballen 
pels drets de les persones LGTBIAQ+. 
 Comptarem amb lis creadoris del 
documental i tres de les dones que ho 
protagonitzen.

Hi participen:

— Iban Pàmies, 
director creatiu de HelpiumTV, ha treballat 
en diferents productores de televisió. 

— Toni Torbellino, 
project manager i assessor legal de 
Helpium TV. 

— Belén López, 
copywriter i redactora digital. Col·labora 
amb HelpiumTV. 

— Katy Pallàs, 
presidenta de l’Associació Famílies LGTBI i 
vicepresidenta de la Plataforma d’Entitats 
LGTBI de Catalunya. 

— Rosa Almirall, 
activista feminista i directora del Servei 
d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
(ASSIR) de l'Esquerra de l'Eixample de l'ICS 
i el Servei Trànsit. 

— Lina Mulero, 
activista trans i portaveu de la plataforma 
Trans*forma la Salut. 



Covid-19

La Jornada Anual es podrà seguir 
de manera presencial. Cal fer inscripció 
prèvia enviant un e-mail al correu 
inscripcions@centrelgtbibcn.org.

Les taules seran retransmeses en viu 
a través del canal de YouTube del 
Centre LGTBI.
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