


La Jornada Anual del Centre 
LGTBI vol facilitar el diàleg al 
voltant d’una temàtica concreta, 
convidant a diferents actors 
de l’àmbit de les polítiques 
públiques, l’acadèmia 
i l’activisme. 

Enguany celebrem la quarta 
Jornada Anual i aquest cop 
la veu la tenen les persones 
grans LGBTI.



Hem triat tres aspectes sobre els quals 
re�exionar en cadascuna de les taules, 
tres aspectes que  ens ajudaran a comprendre 
el fet de fer-se gran com una fase més del cicle 
de vida: els testimonis en primera persona, 
el desig i els models de convivència.

1. Quins aspectes de la vida canvien 
en fer-nos grans?

2. Quin lloc ocupen els vincles afectius i la 
sexualitat en les persones grans LGTBIQA+? 

3. Quins models d’habitatge podem imaginar 
que siguin respectuosos amb l’autonomia 
de les persones?

Tractarem de donar 
resposta a aquests 
i altres interrogants 
mitjançant el debat 
i l’intercanvi de punts 
de vista, vivències 
i experiències. 



DIVENDRES
18 DE NOVEMBRE

16:00 h    OBERTURA DE LA JORNADA  

Laura Pérez Castaño, Quarta Tinent d’Alcaldia de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Ajuntament de Barcelona.

Manuel Peinado, President de la Plataforma d’Entitats LGTBI 
de Catalunya.

Andreu Agustín, Director del Centre LGTBI de Barcelona.

16:30 h    TAULA 1. ELS TESTIMONIS   

Escoltem en primera persona les vivències de persones 
majors LGTBIQ+. 

Jordi Petit, veterà activista LGTBI des de 1977.

Norma Mejía, doctora en antropologia social i escriptora.

Núria Casals, activista feminista i del grup del lesbianes feministes 
de Ca la Dona.

Modera: Josep Maria Mesquida, patró de la Fundació Enllaç i 
professor de Treball Social especialitzat en envelliment i diversitat.

18:00 - 20:00 h    PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 
‘LES INVISIBLES’  

(Sébastien Lifshitz, França, 2012). 

El director Sébastien Lifshitz posa davant de la càmera 11 homes i 
dones francesos de més de 70 anys: tots, a la seva manera, van 
decidir viure obertament la seva homosexualitat quan la societat, en 
la seva joventut, rebutjava plenament la seva manera de viure. Com 
evitar i no patir el què diran? On trobar la pau i com trobar parella en 
temps mancats de referents socials positius? 

· El documental es projectarà en versió original en francès amb subtítols 
en castellà.

Amb entrada lliure 
�ns a completar 

aforament



DISSABTE
19 DE NOVEMBRE

10:00 h    TAULA 2. EL DESIG  

Parlem al voltant de les relacions sexe-afectives en 
persones grans.

Ricard de la Rosa, advocat, doctor en dret civil, professor universitari 
de dret civil i assessor jurídic al Centre LGTBI.

Dolly Van Doll, vedette, pionera i fundadora del cabaret Belle Epoque.

Ana Ara, activista feminista, integrant del grup de teatre La Foguera i 
del col·lectiu de dones de Matagalpa (Nicaragua).

Modera: Cristina Garaizabal, psicòloga clínica experta en qüestions 
de gènere i sexualitat que treballa al Centre LGTBI fent 
acompanyament a persones trans.

11:30 h    PAUSA CAFÈ  

12:00 h    TAULA 3. LA CONVIVÈNCIA  

Intercanviem idees sobre models de convivència per una 
vida digna.

Federico Armenteros, president de la Fundación 26 diciembre de 
persones grans LGTBIQ+ i del projecte “Residencial Josete Massa", la 
primera residència pública per a persones LGTBI a Madrid.

Eduard Cabús Viñas, psicòleg i tècnic municipal del departament de 
Gent Gran de l’Institut Municipal de Serveis Socials, Ajuntament de 
Barcelona. 

Joan Andreu Bajet, patró fundador de la Fundació Enllaç i històric 
activista del moviment LGTBI a Catalunya.

Modera: Teo Pardo, integrant de La Morada, cooperativa feminista i 
d’habitatge en cessió d’ús impulsada majoritàriament per lesbianes 
i persones trans.

13: 30 - 14:00 h     CONCLUSIONS I TANCAMENT 
DE LA JORNADA  

Amb entrada lliure 
�ns a completar 

aforament



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

@BarcelonaLGTBI

#BarcelonaLGTBI

Totes les taules de la Jornada comptaran amb 
interpretació en Llengua de Signes Catalana (LSC), 

a càrrec del col·lectiu Fetes a Mans.


