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Com redirigim el nostre esguard cap a 
realitats sovint ignorades, desapercebudes, 
invisibilitzades? Al Barcelona LGTBI volem 
entrenar els nostres ulls per poder 
observar més enllà d’allò que observem 
a primera vista.

Volem aturar-nos a reflexionar sobre les 
lletres oblidades en el conjunt de sigles,  
i sobre el llenguatge que sovint queda curt 
per descriure qui som.
 
Volem escodrinyar allà on ens han dit 
que n’apartem la mirada: al voltant dels 
dols, de la salut mental, de la mort, de 
les incomoditats, dels desviaments de la 
norma, dels tabús i de tot allò que no sabem 
gaire bé com explicar als altres. 

Volem treure el xandall de l’armari i la 
creativitat dels calaixos, explorant les 
nostres històries personals i desmuntant 
els estereotips que carreguem sobre els 
nostres cossos. 

Volem estar juntis per pensar, però també 
per celebrar i fer xarxa.

Volem mirar de cara les diversitats, més 
enllà dels miratges de la norma. 



D’embarassos, maternatges  
i masculinitat
Fotografies de Sílvia Poch i direcció artística  
d’Hugo Cornellas. 9 de maig – 29 de juliol

La representació de la maternitat i particularment 
dels processos d’embaràs i lactància ha estat sempre 
representada per un determinat tipus de cossos i expressions 
de gènere: dones femenines. Tot i això, la realitat d’aquestes 
experiències és molt més diversa i són moltes les persones 
que no troben referents en els quals emmirallar-se en 
aquests processos. Amb aquest projecte es volen aportar 
noves imatges i discursos al nostre imaginari promovent la 
representació visual de dones amb expressions i  estètiques 
masculines que han viscut processos de gestació i lactància. 

Accés lliure fins el 29 de juliol. 

El dia 19 de maig a les 17:30h es farà la inauguració de 
l’exposició, amb presència de les activistes que hi participen, 
un espai còmode per criatures i un taller de xapes.



Desbiada
Instal·lació gràfica de Maria Queraltó
9 de maig – 29 de juliol

“Desbiada” és una exposició que sorgeix de la novel·la gràfica 
Me cuesta bivir, publicada per l’editorial Melusina. Agafant 
com a punt de partida una vinyeta de la mateixa novel·la, 
es porta del paper a un espai en tres dimensions. És una 
representació de la manera en què les persones bisexuals 
no tenen cabuda ni en un entorn heteronormatiu ni, en molts 
casos, en el mateix col·lectiu LGTBI.

Maria Queraltó (1986, Barcelona) és il·lustradora 
i dissenyadora gràfica.

Accés lliure fins el 29 de juliol.



Diàlegs intergeneracionals
Càpsul·les de vídeo en col·laboració amb Las Pibas REC
9 de maig – 29 de juliol

La sèrie “Diàlegs intergeneracionals” és un documental en 
càpsules de vídeo  per reflexionar sobre la memòria històrica 
LGTBI i mirar cap als reptes de futur. Proposa un recorregut 
sobre les trajectòries dels activismes LGTBI amb converses 
entre dues persones d’edats i generacions diferents per 
intercanviar punts de vista, contextos i lluites.

Accés lliure fins el 29 de juliol.



TAULES 
RODONES



Pandèmia silenciosa: Salut 
mental i col·lectiu LGTBIQA+
24 de maig, 18 h

En aquesta taula rodona s’exploraran les particularitats de la 
salut mental en persones LGTBIQA+, els eixos d’opressió que 
hi estan vinculats i les possibles estratègies per cuidar-nos 
de forma col·lectiva i crítica.

Hi participen:
Lucas Platero. Docent, investigador i activista LGTBI.
Tere Aguilar. Psicòloga social i psicoterapeuta grupal i 
individual, andalusa i bisexual.
Zoe García. Biòleg especialitzat en gènere. Activista trans 
enebe, autista, no monògam i bisexual.

Modera: 
Clara Bafaluy. Activista bi, traductora i estudiant del màster 
de Construcció i Representació d’Identitats Culturals a la 
Universitat de Barcelona. 

Activitat presencial. Accés lliure fins a completar aforament. 
Interpretació en llengua de signes catalana.



Morts, comiats i dols 
dissidents
14 de juny, 18 h. A càrrec de Som Provisionals

Proposarem eines per cuidar els comiats de les persones 
LGTBI+. Compartirem reflexions sobre els dols, els rituals i 
les violències lgbtifòbiques, entre altres temes rellevants per 
conscienciar-nos i defensar els nostres drets. Volem honrar i 
celebrar la vida de les persones estimades que han mort i de les 
qui quedem vives per recordar-les. 

Som Provisionals treballa per viure el fet de morir amb 
sobirania, potenciant l’autogestió i l’empoderament col·lectiu. 
Lis sevis integrants investiguen i divulguen informació sobre la 
indústria funerària i el marc legal, i dinamitzen tallers i trobades 
de cura i conscienciació sobre els finals de vida i els processos 
de dol. Posen la mort al centre perquè volen cuidar la vida. 

Hi participen: Júlia Sánchez Cid, Victòria Martínez i Caren 
Frederica Niemann, integrants de Som Provisionals.

Activitat presencial. Accés lliure fins a completar aforament. 
Interpretació en llengua de signes catalana. 



Lletres Oblidades:  
B, I, N/B, A
12 de juliol, 18 h

Tot i que les sigles LGTBIQA+ recullen diverses identitats 
dissidents, no totes tenen la mateixa visibilitat, tant dins com 
fora del col·lectiu mateix. Totis sabem què representen algunes 
d’aquestes lletres però, coneixem la realitat de les persones no 
binàries, intersexuals, asexuals o bisexuals? 

Hi participen:  
Bàrbara Argemí. Activista bi qui imparteix tallers d’autodefensa.  
I de intersex. Col·lectiu d’activistes intersex i feministes interessades 
a fer pedagogia i crear nous imaginaris: col·lectius i culturals. 
Bru Madrenas Martínez. Historiadorx, formadorx, magister en 
estudis i politiques de gènere i autorx de Transgresorxs. 
Clara Morató-Aragonés. Psicòloga i activista asexual, membre 
de l’Associació Catalana d’Asexuals. 

Modera: 
Ana Sández. Activista (L)GBTIQ(A)+, psicòloga i formadora 
interessada en la prevenció de violències i la divulgació 
psicoeducativa. 

Activitat presencial. Accés lliure fins a completar aforament. 
Interpretació en llengua de signes catalana. 



LLIBRES



Todo eso que no sé cómo 
explicarle a mi madre: 
poliamor, sexo y feminismo 
12 de maig, 18 h

Sandra Bravo relata en primera persona com ha viscut 
i superat conflictes relacionats amb el poliamor, el sexe i 
el feminisme, analitzant conceptes com l’amor romàntic, la 
polinormativitat o la monogàmia. Aquest assaig contra els 
prejudicis, estimula el pensament crític i et convida a viure la 
teva sexualitat i afectes amb llibertat.

Hi participen:
Sandra Bravo. Periodista, terapeuta i activista. Bisexual, 
promíscua i de poble. Creadora de Hablemos de poliamor.
Anna Berbel. Psicòloga social especialitzada en gènere 
i autora del fanzín Relatos cotidianos imperfectos.

Activitat presencial. Accés lliure fins a completar aforament. 
Interpretació en llengua de signes catalana.



Madurar a Karhide
2 de juny, 18 h

Laura Huerga i Cristina Xifra parlaran al voltant de l’obra 
d’Úrsula K. LeGuin amb motiu de la publicació recent del relat 
Madurar a Karhide ambientat al planeta Gethen, conegut 
perquè els humans que l’habiten no tenen gènere definit.

Hi participen:
Laura Huerga. Editora i fundadora de Raig Verd, editorial que 
ha publicat “Madurar a Karhide”.
Cristina Xifra. Física i escriptora de gènere fantàstic.

Activitat presencial. Accés lliure fins a completar aforament. 
Interpretació en llengua de signes catalana.



#Chandaleras: masculinidad  
femenina vs. feminidad 
obligatoria en el deporte
5 de juliol, 18 h

Aquest llibre és un artefacte polític-esportiu-corporal per 
subvertir l’ordre patriarcal mitjançant la pràctica esportiva. 
Des d’una perspectiva feminista, pretén analitzar la 
influència que exerceix l’esport sobre el gènere i, d’altra 
banda, mostrar com la dissidència corporal i de gènere 
pot dinamitar la concepció tradicional de l’esport que ja 
coneixem.  Vine a la presentació en xandall! 

Hi participen: 
Ana Pastor. Investigadora sobre els encreuaments 
entre esport, gènere i cos i creadora del projecte @
mundadeportiva  
Irene Sala i Brotons. Co-editora de la revista Parole de Queer 
i co-guionista del còmic Super Bollo contra la L.E.F.A.

Activitat presencial. Accés lliure fins a completar aforament. 
Interpretació en llengua de signes catalana.



TALLERS



Kiki
27 de maig, 18 h

(Sara Jordenö, 2016)

A la ciutat de Nova York, joves racialitzadis LGBTQ es 
troben al carrer per practicar una forma d’art performàtica 
anomenada ballroom, que es va fer famosa a inicis dels 
anys noranta. Vint-i-cinc anys després, una nova i diferent 
generació de joves LGTBQ han format una subcultura 
artística i activista anomenada Kiki Scene. 

Després de la projecció hi haurà un col·loqui amb Don’t 
Hit a la negrx, una comunitat afectiva de persones queer 
migrants que des del plaer i la festa resisteixen en un món 
antiblackness i anti-indígenes.



Las hijas del fuego
17 de juny, 18 h

(Albertina Carri, 2018)

Una roadmovie porno-lesbo-feminista de la mà dels avatars 
d’un grup de dones dedicades a acompanyar altres dones en 
la investigació del seu propi erotisme. 
 
Un manifest no només estètic sinó plenament polític. 

Després de la projecció hi haurà un col·loqui amb Lucía 
Egaña, artista resident a Barcelona que es dedica també a 
l’escriptura, la recerca i la pedagogia. En el seu treball aborda 
la relació entre alta i baixa cultura, entre high-tech i low-fi, les 
relacions nord-sud, la pornografia i les sexualitats dissidents.



Negra
14 de juliol, 18 h

(Medhin Tewolde, 2020)

Documental que narra l’exploració de la directora en una 
recerca amb altres dones afrodescendents sobre què suposa 
per a cadascuna habitar Mèxic en el cos de dones negres. 

Després de la projecció hi haurà un col·loqui amb Heidi 
Ramírez, editor de vídeo i estudiant de fotografia resident a 
Barcelona. La seva obra gira al voltant de l’autoretrat com a 
mecanisme de representació-reivindicació i també en allò 
més sensorial per habitar altres dinàmiques a la creació 
audiovisual. 



TALLERS



Llengua: dins i fora de la 
norma
16 de maig, 18 h

Trobada participativa d’intercanvi d’experiències sobre 
llenguatge no binari amb persones que viuen i treballen en 
català, per reflexionar sobre com la llengua pot adaptar-se i 
evolucionar per incloure les dissidències de gènere. 

Hi participen: 
Eva Roma i Anna Mollà, assessores lingüístiques del Centre de 
Normalització Lingüística de Barcelona.  
Mireia Chavarria, assessora lingüística a l’Aula d’Idiomes. 
Martí Sales, escriptor, traductor i músic. 
Sil Bel, poeta, docent de català i persona de gènere no-binari.  
Carme Giménez Capdevila i Marta Salinas Reboul, coautores 
de la guia Català inclusiu i natural.
Carla Rovira, mare fent una criança expansiva amb el gènere i 
utilitzant la flexió amb –i. 
Jun Moyano, activista no binariï que està impulsant un 
projecte de guia sobre llenguatge no binari en català. 

Activitat presencial, organitzada en col·laboració amb el 
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona.  



Desmuntem els estereotips 
corporals!
Tots els dimecres de juny 
(1, 8, 15, 22 i 29) de 17h a 20h

Plantegem un taller artístic d’autoexploració per ampliar 
l’imaginari de les diversitats corporals, del sexe i el gènere. 
Utilitzant com a tècnica la fotografia, el collage o el dibuix 
i sobretot fent servir la imaginació en un espai de cura, 
repensarem qüestions que ens influeixen com per exemple 
la percepció que es té dels nostres cossos, el gènere i la 
sexualitat.  El taller serà a càrrec d’Hever Márquez, graduat 
en Belles Arts i amb un postgrau d’Arts per la Inclusió Social.  

Taller no mixte per a persones trans i/o no binàries majors 
de 18 anys. No és necessari cap coneixement artístic previ, 
només cal tenir interés per explorar. És recomanable assistir 
a totes les sessions del taller. 

Places limitades. Inscriu-t’hi mitjançant un correu a 
inscripcions@centrelgtbibcn.org 



Històries que mereixen  
ser explicades
7 de juliol, 16 h a 20 h
Taller de fanzín a càrrec de Letoxi

Les dissidències creixen sense referents o veient com se les 
caricaturitza i se les converteix en personatges secundaris o 
dolents. Aquesta manca de referents pot fer pensar que les 
seves històries no mereixen atenció, que ningú vol 
escoltar-les, que només serveixen si són per sostenir 
la normativitat. En aquest taller es treballarà amb la 
subjectivitat per donar-li valor a la pròpia història. Per això 
es farà servir el fanzín personal o perzine, que és una eina 
d’empoderament, lluita i creació de contingut alternatiu 
als discursos hegemònics. A càrrec de Letoxi, fanzineri, 
il·lustradori, tallerista, creative i tot terreny. 

Taller adreçat a persones entre 13 i 17 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia enviant un correu a: 
inscripcions@centrelgtbibcn.org 



FEM XARXA



Festa del Centre LGTBI
21 de maig 
11-14 h Centre LGTBI
17-22:30 h Ronda de Sant Antoni

Dissabte 21 de maig torna la Festa del Centre LGTBI als 
carrers del barri de Sant Antoni! 

Vine a conèixer l’espai de referència en diversitat sexual i de 
gènere de la ciutat de Barcelona.  

Des de les 11 a les 14 hores, hi haurà un matí portes obertes 
al Centre LGTBI amb diferents activitats: una fira de llibres 
LGTBIQ i un taller de serigrafia a l’interior del Centre LGTBI, 
i un taller d’experimentació sonora i un altre de “cuina 
desviada” al carrer Comte Borrell (entre Parlament i Marqués 
de Campo Sagrado).

Des de les 17 h, la Festa es trasllada a la Ronda de Sant 
Antoni, amb diferents actuacions musicals que van des 
del jaleo flamenco queer d’Isabel Rivera, al pop intimista 
de Jimena Amarillo o l’univers eclèctic de Mercedes Peón, 
passant per les veus dissidents de Megane Mercury i Navxja i 
tancant el programa amb el petardeo del DJ Gaspar Blaya. 

Activitat en el marc del Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia. 



MUSEUS LGTBI 
30 de juny 
11- 18 h 
Taules rodones 

El cicle de Museus LGTBI proposa una revisió de les 
col·leccions de diferents museus de Barcelona des 
d’una òptica LGTBI. El cicle tancarà amb una jornada per 
reflexionar al voltant de les dinàmiques de creació de 
cultura LGTBI. 

Activitat presencial, organitzada pel Centre LGTBI de 
Barcelona, el grup de treball Activitats i Públics i l’AMC. 



Hermafrodites a cavall  
o la rebel·lió del desig
7 de juliol, 20 h
Teatre Tantarantana (Carrer de Les Flors, 22) 
En el marc del Festival Grec

Amb eines del teatre documental, la performance, el conte de 
ciència ficció i el freak show, l’obra parla de la vivència de les 
intersexualitats en primera persona i proposa la fundació 
d’un nou ordre allunyat dels esquemes rígidament duals que 
hem heretat. 

Obra del col·lectiu Que no salga de aquí, format per  
Laura Vila Kremer, Raquel Loscos i Víctor Ramírez Tur. 

Al finalitzar la funció del dia 7 al Teatre Tantarantana hi haurà 
un col·loqui amb integrants del col·lectiu Que no salga de 
aquí. Activitat de pagament. Entrades disponibles al web 
tantarantana.com. Organitzada en col·laboració amb el Teatre 
Tantarantana i el Festival Grec. 



Totes les activitats del Centre LGTBI són amb entrada 
lliure i gratuïta fins a completar aforament, excepte 
els tallers, que requereixen inscripció prèvia al correu 
inscripcions@centrelgtbibcn.org

Les activitats presencials com presentacions de llibres 
o taules rodones compten amb interpretació en llengua 
de signes catalana (LSC).

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

 
#BarcelonaLGTBI


