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MANIFEST
CONTRA LA VIOLÈNCIA,
PURPURINA!

«NOMÉS QUAN TORNEM A DESCOBRIR L’AMOR A LA VIDA
I TORNEM A LLIURAR-NOS A ALLÒ QUE DÓNA VERITABLE
VIDA —LA VERITAT, LA BONDAT, LA BELLESA, L’AMISTAT,
LA JUSTÍCIA, LA COMPASSIÓ, LA SAVIESA—, NOMÉS
LLAVORS, I NO ABANS, ARRIBAREM A SER IMMUNES AL
BACIL MORTAL ANOMENAT FEIXISME».ROB RIEMEN

Davant l’amenaça feixista latent, hem de deixar clar
que no estem disposades a fer cap pas enrere en
la lluita pels nostres drets col·lectius i pel reconeixement de les nostres identitats individuals. El
col·lectiu LGBTI+ porta dècades lluitant per la seva
acceptació i la seva superació i no es deixarà acoquinar per una ideologia basada en l’opressió i els
complexos d’unes normes socials ja exhaurides.

Defensar la diversitat és, per força defensar els
drets humans. Defensar el dret a les persones a viure, sentir, estimar i expressar-se lliurement. Contra
discursos que crèiem desapareguts, tornem a veure
armaris arreu, polsosos i plens d’arnes, que amenacen el col·lectiu i la resta de companyes de lluites.

L’alliberament LGTBI+ és una realitat. Les persones
LGTBI+ no estem disposades a perdre els drets conquerits després d’anys de lluita. Si els reaccionaris
volen fer-nos retrocedir en els temps, ens tindran al
davant. Ens tindran el davant fent-los front. Sempre
resistents, sempre actives i sempre combatives.
Per tot això, aquest any hem decidit que la nostra
Setmana de la Diversitat Afectivosexual i de Gènere
es dedicarà a les resistències de la lluita LGBTI+
envers els feixismes i els discursos d’odi en passat,
present i futur. Volem fer memòria i posar en valor
les companyes que van ser pioneres a aturar l’odi,
volem demostrar que venim de lluny i que no farem
cap pas enrere en els nostres drets. Lluitem des
dels marges, des de les escletxes, amb les cures al
centre i amb tot allò que aprenem des dels feminismes, posem el cos, ens sentim en col·lectiu i tornem a cridar que No Passaran. Lluitem amb alegria i
optimisme contra la regressió i el ressentiment.

En els darrers anys, a Europa i arreu del món, hem
vist com forces polítiques xenòfobes i discriminatòries estan obtenint més i més representació
institucional i més suport social. Davant aquestes
ideologies atàviques i les violències físiques, verbals i emocionals que produeixen, hem decidit fer
de la dissidència el nostre senyal d’identitat. Perquè
només respectant totes les expressions sexuals i de
gènere podrem assolir una societat veritablement
lliure. Reivindiquem la diversitat en tots els aspectes
de la vida perquè creiem que una societat que nega
les identitats que se surten de la norma hegemònica, és contrària a construir un nou model social que
es basi en la justícia i la igualtat.

CONTRA LA VIOLÈNCIA, PURPURINA!

PROGRAMA
DILLUNS 13 DE MAIG

ESPAI JOVE LA FONTANA (18.00 – 20.30 H)

LGTBIQA+: PASSAT, PRESENT I FUTUR

Taller dinàmic i interactiu on aclarir conceptes associats a la temàtica LGTBIQA+! Explorarem la història del
col·lectiu, trencarem mites i descobrirem les problemàtiques actuals al qual s’enfronten des d’una perspectiva
de drets.

DIMARTS 14 DE MAIG

PUNT DE TROBADA DAVANT D’EL MOLINO (18.30H- 20.30H)

RUTA LGBTI+

RECUPEREM LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL MOVIMENT
LGBTI+ AL RAVAL I POBLE SEC
Ruta urbana amb les periodistes Carme Pollina i Thais
Morales per conèixer la història LGBTI+ durant la dictadura franquista. Començarem a El Molino i recorrerem i
coneixerem els llocs i personatges més importants que
van obrir escletxes de llum durant el franquisme.

DIMECRES 15 DE MAIG

CINEMES GIRONA (20.00-21.30H)

DOCUMENTAL ‘LESBOFÒBIA’ I DEBAT POSTERIOR

Reestrenem aquest documental que té per objectiu
visibilitzar les violències que pateixen les dones lesbianes a partir del relat de diferents veus i testimonis.
Després de la projecció, comentarem el fil amb la seva
directora Inés Tarradellas, l’entitat promotora Creación
Positiva i algunes de les protagonistes.

cjb.cat/lgbti

DIJOUS 16 DE MAIG

CENTRE LGBTI (18.30-20.00H)

RESISTIM CONTRA EL FEIXISME:

COM LLUITAR DES DEL MOVIMENT LGBTI+
CONTRA ATACS I AMENACES A LA DIVERSITAT

Conversa a tres bandes des de l’àmbit de la justícia, els
moviments populars i el periodisme. Amb una advocada (a confirmar), una militant del col·lectiu feminista
3 Voltes Rebel de Nou Barris, Eugeni Rodríguez (Front
d’Alliberament Gai de Catalunya i Observatori Contra
l’Homofòbia) i Víctor Yustres (periodista a La Directa).
Divendres 17 de maig – Nou Barris

DIVENDRES 17 DE MAIG – NOU BARRIS (16.00-21.00H)

ACTE UNITARI PEL DIA CONTRA LA LGBTIFÒBIA
AMB LA COMISSIÓ 28-J

Des de primera hora de la tarda ens trobaràs a la fira
d’entitats, al pregó i a la manifestació. Vine i uneix-t’hi!

I durant tota la Setmana, participa del concurs El Podi
de l’Odi! Denunciem els personatges i institucions que
difonen discursos d’odi i promouen violències. Vota
les candidatures per Twitter i Instagram que mereixen
estar al Podi de l’Odi!

#PODIDELODI
TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES!

