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Moltes vegades parlem de l’acadèmia com un món llunyà i distant de la
realitat, un món idíl·lic on les teories
encaixen a la perfecció per comprendre allò que ens envolta. Teories que
ens serveixen per explicar formalment
diferents factors i designar els conceptes per poder divagar durant hores.
Coneixem l’excés d’aquesta divagació,
d’aquesta obsessió per publicar i per
generar hipòtesis fins aconseguir contrastar-les, aquelles socialment acceptades, aquelles que porten els nostres
cognoms. L’academicisme, distant de
l’activisme, en certa mesura, ens ennu-

i es focalitza en investigar i publicar,
l’activisme se centra en intervenir a peu
de carrer amb els seus propis objectius.
No veiem una conceptualització dels
fets, que seria totalment lícita atès el
contacte amb la realitat i les dades de
les que es disposa.
Al cap i la fi, trobem dos mons que
podrien ser totalment comparats als
mons que Plató va pensar, el món de
les idees, l’acadèmia, i el món sensible, l’activisme, que conviuen de forma
paral·lela i que mai es troben. A més,
podríem fins i tot estipular que els dos
actuen en els mateixos temes, però de

vola la mirada a les acadèmiques i això
és un fet innegable.
Majoritàriament distens de l’acadèmia, trobem el món associatiu o de
l’activisme que, amb total respecte cap
a les seves línies d’intervenció, fuig
de conceptualitzar i divagar en teories
relegant aquesta tasca al món acadèmic, mentre que el món acadèmic
permet que l’activisme passi a l’acció.
Veiem una continuïtat de les accions
(investigar – intervenir), però no trobem
espais de connexió. Mentre que l’acadèmia no surt del món de les idees
per endinsar-se en accions tangibles

diferents modes de fer que perpetuen
aquesta distensió.
No obstant, un cop introduïda la idea
de distensió, cal constatar que ni l’acadèmia es només propulsora d’investigacions teòriques, ni que l’activisme
es basa només en intervenir. Està clar
que no podem negar la principal tasca
de cadascun ja que les pròpies accions
de cada element configuren la seva essència. Al mateix temps però, no podem
obviar les metes que tenen i la seva
irrefutable interdependència.
Així doncs, és a partir d’ara que
passem de concebre l’acadèmia i
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És qüestió
d’entendre que el
teixit associatiu pot
anar més enllà.
Si mai no s’han
definit els lı́mits del
treball en xarxa és
per poder concebre
aquesta suposada
xarxa com un espai
infinit
l’activisme com a dos “mons” independents a concebre’ls com a agents
interdependents. No recaurem en
l’error de fer veure que no funcionen
de forma autònoma, però no podem
negar l’obvietat: en la co-construcció de
coneixement tot suma. Fins i tot quan
ens equivoquem seguim sumant. Hem
de deixar de veure l’error com a feblesa
i veure’l com a ocasió d’aprenentatge.
Farem especial èmfasi en definir l’espai
d’acció compartit, no cal entendre-ho
com una única línia d’acció o meta per a
tots dos, però sí una relació recíproca i
bidireccional on es poden compartir els
aspectes que es considerin oportuns i
beneficiosos en cada cas.
El conjunt d’entramats que es poden arribar a generar en cada situació
ens afavoreix a totes les persones que
en formem part. És qüestió d’entendre
que el teixit associatiu pot anar més
enllà. Si mai no s’han definit els límits
del treball en xarxa és per poder concebre aquesta suposada xarxa com un
espai infinit de relacions entre persones, entitats i institucions que col·laboren en el conjunt d’accions que s’hi
desenvolupen. El concepte de treball en
xarxa no ha sigut mai estàtic, bàsicament per la pròpia realitat que presenta
el concepte. Atès la societat dinàmica
en la que ens trobem és impossible
definir quantes, quines, com són i fins
on arriben les diferents connexions de
la xarxa. Per aquesta mateixa raó, hem
d’entendre que hi haurà tants nexes
com nosaltres considerem, aprendre
a veure les coses positives de cada
agent i reconèixer què ens pot aportar
l’altre.

Tot això ve de l’experiència que
estem vivint al projecte transfronterer
Prospectsaso (Prospective Transfrontalière Sanitaire et Sociale). En aquest
projecte, cofinançant pels Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), hi participen la Departament
de Treball Social de la Universitat de
Barcelona i el Centre de Formació en
Treball Social i Educació Social CRFMS-ERASME de Toulouse amb la
col·laboració de l’Associació ACATHI i la
Fundació Enllaç. L’activitat d’investigació porta el títol “Avaluació de l’exclusió
del col·lectiu LGTBI+ en el territori” i,
tal i com diu el mateix títol, tenim com
a objectiu identificar aquells patrons de
discriminació, experiències de violència
i trajectòries de vida en el conjunt de
persones refugiades LGTBI+ o sol·licitants de protecció internacional. Per tal
d’assolir aquest objectiu s’han realitzat
diferents accions que estan ajudant en
l’obtenció de resultats, des de visites observacionals a centres com Le
Refuge o el Jeko, associacions que
treballen, entre d’altres, el refugi LGTBI+
a França, o el mateix centre d’estudis
superiors CRFMS-ERASME fins a la
realització d’entrevistes amb persones
refugiades LGTBI+ on s’han conegut els
motius d’exili i vivències de cadascuna,
passant per a la realització de diferents
seminaris amb professionals i persones
refugiades LGTBI+.
Hem conformat un equip d’investigació multidisciplinari que es tradueix
en un grup de persones expertes, cadascú en el seu àmbit i camp de coneixement, tots i totes focalitzades en la
intervenció social amb una perspectiva

interseccional. En el procés d’investigació ens topem amb diferents realitats,
punts de vista, formes de fer, però cap
d’aquestes discrepàncies ens atura.
Tot i que a vegades alenteix el ritme del
procés d’investigació, considerem que
la heterogeneïtat del grup enriqueix la
comprensió de la realitat estudiada per
part de l’equip i, per tant, els resultats
globals.
Per acabar, aprofitem la cloenda de
l’article per convidar-vos al Seminari
Internacional “Persones Refugiades
LGTBI+” que estem organitzant conjuntament amb l’Associació Encara en Acció i que tindrà lloc el dijous 13 de juny
d’enguany al CCM El Born de Barcelona
(Plaça Comercial 12, 08003, Barcelona). L’esdeveniment durarà tot el dia,
de 9h a 14h i de 16:30h a 20h. Hi haurà
diferents espais on es parlarà sobre
aspectes del refugi LGTBI+ i algunes
de les entitats que han participat en la
investigació exposaran les seves experiències tot creant continuïtat entre
el discurs acadèmic i l’associatiu. Així
mateix, es projectarà un documental
sobre refugi LGTBI+. Volem que aquesta
trobada serveixi per construir coneixement de forma conjunta, generar debat
i donar visibilitat a la realitat per la qual
treballem. Així doncs, esteu totes i tots
convidats a aquest esdeveniment obert
(amb inscripció prèvia necessària - places limitades). Ens veiem el pròxim 13
de juny al CCM El Born!
Inscriu-te al Seminari:
https://forms.gle
/tAPrFva6NDgmTDwA7
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IDEOLOGIA DE GÈNERE
LA CAÇA VATICANA D’UN FANTASMA

Enric Vilà i Lanao
Administrador del Centre LGTBI de Barcelona

Un fantasma desafia tothom: «la ideologia de gènere». Com
si d’un espectre global, perillós i letal es tractés (ha estat
comparada amb el nazisme, el marxisme i l’ISIS gihadista), la
jerarquia catòlica ha donat l’ordre de la seva recerca i captura. Aquest fantasma posseeix la virtut de congregar pors de
manera ràpida i exerceix el poder de mobilitzar el personal
neo-conservador de manera coherent i amb eficàcia provada
internacionalment. El seu multiús polivalent és alhora senzill
d’aplicar, com un potent llevataques. El Vaticà veu en la «ideologia de gènere» una manera de fer front al feminisme i els
drets LGTBI en un esforç mundial per redefinir lleis seculars
per governar els sexes, la sexualitat, la reproducció i la família. En conseqüència, s’ha oposat no només a aquests canvis
sinó també a qualsevol ús de la paraula «gender» en si mateixa, sigui en el món acadèmic o en documents legals. El terme
s’utilitza des de fa anys però amb l’ús ja reiterat pel papa
Francesc als seus discursos o encícliques, ara sí: «Re-Habemus
ideologia de gènere!». El Vaticà i la jerarquia eclesiàstica estan
fent una croada global a l’ONU i en els fòrums internacionals i
s’han aliat amb rivals interreligiosos i la societat civil.

claudàtors (mètode com en
els documents de treball de
l’ONU s’indiquen els textos
en esborrany que no estan
acordats). De fet la Santa
Seu va intentar marginar el
feminisme i els moviments a
favor de la minories sexuals
com a construccions occidentals on es sobreemfatizaven
les qüestions de drets sexuals
i es negligien la pobresa i les
malalties tropicals. D’altra
banda, el primer intent d’elevar la qüestió de l’«orientació
sexual» a l’ONU va tenir lloc
a la 3a Conferència sobre dones a Nairobi (1985) quan els Països Baixos van advocar pels drets de les lesbianes. Però tècnicament va entrar a l’agenda a la Conferència de Pequín (1995),
quan el terme apareix al text esborrany. Immediatament el
Vaticà, seguidors i alguns estats islàmics van posar el terme
en claudàtors i va ser finalment exclòs. Després de Pequín, es
va trigar gairebé una dècada abans que s’obtinguessin els primers resultats substancials en la lluita per accedir a la maquinària de l’ONU i s’inclogués l’orientació sexual explícitament
a l’agenda a través de la sistemàtica introducció de casos de
discriminació per orientació sexual en les deliberacions i documents dels organismes pertanyents de l’ONU i els vinculats
però independents a ella.

El Vaticà i la jerarquia eclesiàstica estan fent una croada
global a l’ONU i en
els fòrums internacionals i s’han aliat
amb rivals interreligiosos i la societat
civil

MANIF POUR TOUS O EL MAIG DEL 68
NEO-CONSERVADOR A FRANÇA

LA LLUITA VATICANA A L’ONU CONTRA EL TERMES
«GÈNERE» I «ORIENTACIÓ SEXUAL»
Als 70s el terme «gènere» va ser indispensable en l’agenda feminista per indicar l’essència del moviment i subratllar que els
rols d’homes i dones són construccions socials que no deriven
del sexe biològic. Fins a mitjans dels 80s el terme era inexistent a l’ONU. El primer document important on va ser utilitzat
va ser a la 3a Conferència sobre dones a Nairobi (1985) però
a la 4a Conferència a Pequín (1995), el Vaticà i els seus aliats
van desafiar el terme «gènere» i van sol·licitar posar-lo entre
6 | INFOGAI 209 | ESTIU 2019

El debat sobre el «gènere» va explotar el 2012 a França amb les
multitudinàries mobilitzacions contra la Loi Taubira que obria
el matrimoni a les unions del mateix sexe i va ser el detonador
per a les dels anys següents i a tota Europa. Ningú s’esperava
un moviment de tal magnitud i menys que els manifestants
fessin servir eslògans com «Volem el sexe, no el gènere»,
«Iguals i diferents. Stop a la ideologia de gènere a l’escola».
Segons el discurs de la Manif pour tous, el gender constitueix
un vast projecte ideològic que uneix feministes, militants
LGTBI i investigadors en estudis de gènere i és la matriu de
les reformes ètiques condemnades per l’Església catòlica:
contracepció, avortament, matrimoni homosexual, educació
sexual, gender mainstreaming, lluita contra les violències de
gènere, etc. Per als grups neo-con la simplificació del missatge
és la clau, i d’aquí el seu èxit. La «ideologia de gènere» és un

l’Amèrica Llatina) no han dubtat a teixir aliances i accedeixen
a importants recursos financers.

L’ESTRATÈGIA VATICANA DE LA POR I DESLEGITIMACIÓ
DEL FEMINISME I LGTBI

concepte polivalent i multiús que l’engloba i t’ho explica tot.
Inscrit sovint en una lògica conspiracionista, aquest discurs
suposa l’existència d’un projecte de revolució antropològica
que ataca la diferència i la complementarietat de sexes i posa
la humanitat en perill. Denuncien la dimensió totalitària i fan
una crida als pobles a resistir aquest projecte polític imposat
amb tota discreció per una elit global a partir d’institucions
internacionals com l’ONU, el Consell d’Europa i la UE.

ELS ENEMICS DE L’INTERIOR, ELS ALIATS DE L’EXTERIOR
Les directrius del Vaticà són difoses arreu del món amb els mateixos eslògans, logos i argumentaris i apareixen en les agendes polítiques nacionals. Per llançar una campanya anti-gènere cal trobar un bon pretext, sigui un projecte de llei, un llibre
per a nens o adolescents, etc. A més els anti-gender neo-con
poden comptar amb el suport provinent d’altres religions que
els ofereixen una caixa de ressonància. Contra el gender se’ls
han unit els rabins i els musulmans. Pel costat protestant, els
progressistes que sostenen la
diversitat passen a ser minoritaris. El paper de Rússia a
l’ONU i en el Consell d’Europa per raons estratègiques
s’ha transformat de la mà de
l’Església ortodoxa en cap de
files defensor de la família i
dels valors tradicionals. Tota
aquesta convergència religiosa els confereix una pretensió
d’universalitat. En el combat
anti-gènere, les Esglésies han
pres una part activa en nom
de les normes religioses i en
particular el «dret a la vida».
L’Església catòlica encapçala el compromís amb els
ortodoxos i els protestants
evangelistes. Aquests diversos corrents religiosos en
competència i sovint antagònics (en particular als EUA i

Les polı́tiques religioses de gender
s’han convertit en
un dels reptes més
importants en el
món sencer i és
probable que es
mantingui com un
afer de creixent rellevància en el futur
immediat. Estem
davant d’una carrera
de fons i queda molt
camí per recórrer.

La invenció vaticana d’una pretesa ideologia de gènere expressa els diferents matisos del pensament reaccionari: l’exaltació
de la complementarietat de sexes, fòbia de la indiferenciació
de sexes, por de la dissociació entre sexualitat i procreació,
(d’aquí la criminalització del dret a l’avortament, la legitimació de l’homofòbia, l’estigmatització del matrimoni per a
tothom i de la parentalitat de les parelles del mateix sexe) que
amalgama realitats tan diverses. Procedeix igualment amb un
maniqueisme i teoria del complot. Fòbies, estigmatitzacions
que apel·len a l’emocional i que permeten desacreditar la idea
d’igualtat entre homes i dones i de desqualificar l’accés a les
minories sexuals als drets de ciutadania. Aquest descrèdit i
desqualificació s’expressen sovint a través d’una retòrica virulenta. Les polèmiques al voltant de la ideologia de gènere són
reveladores de la transnacionalització del discurs elaborat per
l’Església catòlica que va de la mà de la transnacionalització
de les mobilitzacions de milers d’ultra-conservadors i reaccionaris que estigmatitzen amb el mateix ímpetu realitats molt
diverses. El desafiament polític és procedir a una desmobilització al voltant de l’extensió dels drets de ciutadania civil i
social. És tracta de minar la legitimitat dels actors tan diversos
com les associacions feministes o la comunitat LGTBI.

CONCLUSIONS
Les polítiques religioses de gender s’han convertit en un dels
reptes més importants en el món sencer i és probable que
es mantingui com un afer de creixent rellevància en el futur
immediat. Estem davant d’una carrera de fons i queda molt
camí per recórrer. El fantasma de «la ideologia de gènere» que
el Vaticà té en marxa s’assembla a un poderós llevataques
dissenyat per combatre les impureses, taques i ombres del
feminisme i del moviment LGBTI a la rentadora vaticana. Però
no s’aconsegueix el blanc més desitjat. Fora bo canviar i adoptar un programa de colors adaptat per a la humanitat diversa
i global dels signes dels temps. Les persones a les quals se’ls
apliqués veurien potenciats els seus dons i colors millorant la
calidesa del món. No permetria que el llevataques deteriorés
tant la rentadora vaticana...
DOCUMENTACIÓ:
• DAVID PATERNOTTE, «Habemus Gender! Autopsie d’une obsession vaticane»;
JOKE SWIEBEL, «Recognizing Gender
and Sexuality at the United Nations»;
ANNE MORELLI, «Genre et catholicisme»;
JACQUELINE HEINEN, «Genre, normes et
religions»; ANNE-CHARLOTTE HUSSON,
«Stratégies lexicales et argumentatives
dans le discours anti-genre: le lexique de
VigiGender»; BÉRENGÈRE MARQUES–PEREIRA, «Genre et backlash» a Habemus
gender! Déconstruction d’un risposte
religieuse, Brussel·les: Universitat de
Brussel·les, 2015.

• UN doc. A/CONF.177/L.2: Report of the
Informal Contact Group on Gender, 7 July
1995.
• UN doc. A/CONF.177/20, Ch. I, Annex II
p. 4 ff: Platform for Action, in Report of the
Fourth World Conference on Women, 4-15
Sept. 1995.
• UN doc. A/CONF. 177/L.1, 14 May 1995,
§ 48, 180b, 226 and 232h: Proposals for
consideration in the preparation of a draft
declaration [and] draft platform for action.
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VIOLÈNCIA MASCLISTA HOMOSEXUAL?
Eduard Thió
GayLesPoint – www.gaylespoint.com

A Catalunya són d’aplicació la Llei
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra
la violència de gènere i la Llei 5/2008,
de 24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista. Dues
lleis que pretenen lluitar contra aquesta
xacra lamentable de la nostra societat.
Malauradament, però, hi ha una
realitat que aquestes dues lleis obvien:
la violència masclista en parelles homosexuals. Hi ha un degoteig constant
de víctimes de violència masclista en
parelles homosexuals, una reguera de
morts d’homes a mans de les seves pa-

si tenim en compte que encara hi ha
molts homosexuals que viuen les seves
relacions en privat per evitar la discriminació i escarni social, sobretot nuclis
rurals i petites ciutats.
Segons un estudi publicat recentment, de American Journal of Men’s
Helath, el 46% d’homes homosexuals
han patit algun tipus de maltractament
o abús per part de la seva parella. Es
tracta d’un tipus de maltractament,
d’abús, que habitualment passa desapercebut de l’opinió pública. Aquest
mateix estudi assenyala que el 26%
dels gais, el 37% dels bisexuals, el 44%

Cal una llei Integral
d’Igualtat de Tracte
i No Discriminació,
que inclogui mesures i recursos per a
la protecció i la lluita
contra la violència
masclista a les parelles homosexuals

de les lesbianes i el 61% de les bisexuals han patit violència per part de les
seves parelles: violacions, violència
física, assetjament,...
Quantes morts més seran necessàries perquè es reconegui aquesta violència? Quan es posarà fil a l’agulla per
reformar les lleis de violència masclista
per disposar de les mateixes mesures
legals i recursos socials que en els
casos de violència en parelles heterosexuals? La situació actual de discriminació, desigualtat i desemparament de
les parelles homosexuals fa necessari

visibilitzar aquesta violència domèstica,
i que s’implementin les mesures necessàries per pal·liar i lluitar contra aquesta
xacra que pocs volen veure o denunciar.
El tabú social i polític davant la mera
possibilitat d’esmenar o ampliar la llei
orgànica 1/2004 és tal que gairebé cap
partit polític mostra voluntat de canvi o
denúncia veritable. Cal una llei Integral
d’Igualtat de Tracte i No Discriminació,
que inclogui mesures legals, policials i
recursos socials per a la protecció i la
lluita contra la violència masclista a les
parelles homosexuals.

El 46% d’homes
homosexuals han
patit algun tipus de
maltractament o
abús per part de la
seva parella

relles. En podem destacar alguns casos
mediàtics, com el primer cas donat a
conèixer pels mitjans de comunicació
amb el cas d’un home assassinat per la
seva ex parella per després suïcidar-se,
el 2009 a Adra (Almería), el del Holiday
Gym de Madrid, el 2011, amb la mort
d’un home a mans del seu ex nuvi, o el
de l’assassinat de l’actor basc Koldo
Losada, el 2014.
És segur que s’han produït moltes
més morts d’homes a mans de les
seves parelles homes de les que no
hem tingut notícia pels mitjans, més
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DEL DESIG
DE GIDE
AL DE FERRATÉ
Josep Roca

De la Grècia antiga tenim el mite de Zeus i Ganímedes, en què
al totpoderós déu se li desperta el desig passional pel bell
pastoret enrinxolat i se l’emporta a l’Olimp, com a mostra de
les variants amoroses que constituïen l’imaginari del món
hel·lènic en què la pederàstia n’era una de més.
Igualment, d’abans de l’adveniment de la civilització
cristiana i la seva moral retrògrada, gràcies a Marguerite
Yourcenar amb la seva novel·la històrica magistral Memòries
d’Adrià (1951) on recrea la relació que va mantenir aquell
emperador romà amb l’efeb bitini Antínous, ens arriben les
fonts mítiques d’aquest desig sensual i com les vicissituds
de les relacions homosexuals van passant per molts gaudis i
patiments diversos; des d’una acceptació o tolerància a una
persecució més o menys freqüent, dins de la nostra societat,
els darrers segles.
Així, per endinsar-nos en aquest desig pels jovencells,
André Gide (1869-1951) en el seu Journal 1887-1950 (Diari), a la
part relativa al seu Corydon (1924), hi escriu:
“Si Sòcrates i Plató no haguessin estimat els joves, quina desgràcia per a Grècia, quina desgràcia per a tot el món!
Si Sòcrates i Plató no haguessin estimat els joves i no els
haguessin provat d’agradar, cadascun de nosaltres seria una
mica menys assenyat.
Si només, en lloc d’indignar-se, la gent provés de saber de
què els parlen. Abans de discutir, sempre hauríem de definir.
La major part de baralles desenvolupen sempre un malentès.
Anomeno pederasta aquell que, com la paraula indica,
s’enamora dels nois joves. Anomeno sodomita (<Es diu sodomi-

André Gide i Michel
Allegret es van
enamorar quan
un tenia 47 anys
i l’altre 16
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ta, senyor>, responia Verlaine al jutge que li preguntava si era
veritat que fos sodomista) aquell que té un desig que s’adreça
als homes fets.
Anomeno invertit aquell que, en la comèdia de l’amor, assumeix el paper d’una dona i desitja ser posseït.
Aquestes tres menes d’homosexuals no sempre es diferencien clarament; hi ha transicions possibles de l’una a l’altra; però
en general, la diferència entre ells és tanta que experimenten
una repugnància profunda els uns pels altres; repugnància
acompanyada d’una reprovació que de vegades no desmereix
gens de la que vosaltres (heterosexuals) manifesteu asprament
per tots tres.
Els pederastes, i jo en soc un (per què no puc dir això
senzillament, sense que vulgueu veure de seguida, en la meva
confessió, jactància?), són molt rars, i els sodomites molt més
nombrosos del que jo podia pensar en un principi. .../...
Que puguin néixer amors d’aquesta mena, formar-se associacions d’aquest mena, no en tinc prou amb dir que és natural;
sostinc que és bo; cadascun dels dos hi troba exaltació, protecció, repte, i dubto de si són més profitosos per al més jove o per
al més gran.”
A la segona meitat del segle XIX, encara hi havia molt camí per
recórrer; per això, el poeta maudit francès Paul Verlaine (18441896), casat i pare d’un fill, en tenir un affaire tempestuós amb
el jove poeta, aventurer i aprofitat, Arthur Rimbaud (1854-1891)
-Verlaine tenia 27 anys i l’altre 17- fou condemnat a 2 anys de
presó per sodomia; tot i que, posteriorment, també va continuar amb altres joves -la relació amb Lucien Létinois (1860-1883)
de 17 i ell 33, va durar fins que el noi morí de malaltia- i per

totes aquestes vivències extremes i passionals, va compondre
el recull de poemes eròtics Hombres (Homes) -aquí traduïts
al català per Jordi Llovet- d’una forta sensualitat masculina,
carregats de lubricitat i clarament obscens, que van publicar
clandestinament, ja pòstumament, cap al 1904; seguint la seva
voluntat provocadora.
Igualment, l’escriptor i dramaturg irlandès Oscar Wilde
(1854-1900), casat i pare de 2 fills, que el 1886 va ser amant de
Robbie Ross (1869-1918) de 17 anys i ell de 32 -aquest sempre
va fer-li costat, va donar-li suport i va ajudar-lo quan Wilde
va viure moments difícils i en fou el seu marmessor literari-,
quan en tenia 37 va enfollir pel dandi vanitós lord Alfred Bruce
Douglas (1870-1945) de 21 i va portar-lo a ser condemnat a 2
anys de presidi per homosexualitat; per això, l’epístola De profundis que va escriure el 1897 a la presó, a mode de catarsi, i
van publicar pòstumament, una part el 1905 i la versió sencera
el 1962, ha esdevingut una de les obres cabdals de Wilde i de
lectura, més que recomanada, obligatòria.
La primera meitat del segle XX tenim André Gide i Michel
Allegret (1900-1977) que van iniciar la seva relació amorosa
quan ell tenia 47 anys i l’altre 16. Aquest escriptor simbolista
francès també estava casat i va ser pare d’una filla i, tot i que
vivia de renda, va arribar a crear un corpus literari extens i innovador, amb el premi Nobel inclòs. Per això, per comentar el
tema del seu desig pels jovenets res millor que la seva novel·la
Les Faux-monnayeurs (Els falsificadors de moneda) del 1925,
on hi narra els tripijocs dels affaires pederàstics entre de dos
adults, rics i famosos, amb dos joves estudiants de batxillerat
–Eduard l’oncle escriptor que comença amb el jove Bernard
Profitendieu per finalitzar amb Olivier Molinier el nebot gai, i
l’aristòcrata cràpula Robert de Passavant amb el mateix Olivier– en mig de relacions hétero i emprant, a mode de tribuna,
una tècnica narrativa innovadora, amb el dietari pel mig, que
va reeixir tan com la de Marcel Proust i la de James Joyce.
A la segona meitat del
segle passat, tenim l’escriptor
anglès Christopher Isherwood (1904-1986) i Donald
Bachardy (1934) que inicien
una relació quan un tenia
48 i l’altre 18 i van esdevenir
una parella estable modèlica,
vivint retirats tranquil·lament
a Califòrnia els anys d’abundància i de reivindicació pels
drets socials.
I si passem al nostre
home de lletres Joan Ferraté
(1924-2003), també casat i
amb una filla, als 45 anys
va tenir la relació amorosa
més colpidora de la seva
vida amb el canadenc Daniel
Szostakiwskyj (1953) de 16.
Fa poc s’ha publicat una
perla literària seva, Del desig
(2018) que amb els poemaris
Les Taules de Marduk (1970)
i Llibre de Daniel (1976) constitueixen la seva creació més

Joan Ferraté als
45 anys va tenir la
relació amorosa més
colpidora de la seva
vida amb Daniel
Szostakiwskyj de 16

rellevant juntament amb la
traducció de Les Poesies de C.
P. Cavafis (Quaderns Crema,
1976), altres traduccions, crítica literària i assaig. Així al
seu poema Lletra a un amor
estranger del Llibre de Daniel
hi diu:

“... Daniel: t’escric en secret,
/ per mi sol. Mai em llegiràs,
/ mai sabràs en quin mal
pas / em trobo, sense el teu
amor. ... / ... Et diré encara un
mot darrer: / I love you. ¿Qui
no l’entendrà, / ucraïnès o
català? ... / ... Adéu, amor meu: t’he estimat / molt més que res
del meu passat / i molt més que cap avenir, / molt més que mai
sabré dir ...”

Del desig aplega tres dietaris breus de Ferraté, on despulla la
seva ànima. A Diari de Roma (1966) recull el seu desig eròtic pels jovenets que passegen pels carrers i els pintats per
Caravaggio i altres coetanis, mentre en frueix a les galeries
i esglésies envoltat de bellesa, i és ben torbador. A Diari de
Daniel (1970) documenta la relació i l’enamorament que manté
a Edmonton amb el jove Szostakiwskyj i l’amor que neix del
seu plaer, i a Darrer diari (1973-75) s’hi percep el seu alt nivell
intel·lectual, força introspecció per cercar el sentit de la vida
pròpia i entendre-la. És un emmiralllar-se en el pensament
més íntim de l’autor.
I per plaure al nostre desig, un incís final: Les bones professores sempre ens recomanen llegir com més millor i que
alimentem la matèria gris del cervell. Sempre és bo tenir ben
moblat el caparró, deixar de tenir-lo buit i fugir de ser uns
ignorants i uns toixos. Per això, ja que enguany es compleixen els 50 anys dels aldarulls d’Stonewall entre la comunitat
homosexual i la policia al barri de Greenwich Village de Nova
York; quedant-nos als Estat Units, destaquem la novel·la Less
(2017) de l’escriptor Andrew Sean Greer, guardonada amb el
premi Púlitzer del 2018, que Marc Rubió ha traduït al català
(Les trifulques d’Arthur Less) i ha editat Edicions 1984 aquest
mes de març; on es narra la història sobre la relació que l’Arthur de jovenet va tenir amb un poeta gran famós i la relació
actual que l’Arthur adult té amb el fill d’un amic. Més del
desig en ple segle XXI i amb un final molt ben descabdellat.
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LA SOLITUD FABRICA MÒMIES
Ricardo de la Rosa
Advocat, Mediador i President de la Comissió per a la Igualtat
dels Nous Models de Família del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

En els últims dies hem pogut sentir una notícia que ja no és
nova: una apareix morta a casa seva, momificada, després de
cinc anys d’haver sofert un ictus. Només la seva neboda, que
resideix a Israel, ha fet saltar l’alarma, quan després de cinc
anys, no trobava la seva estimada tieta.
Aquesta notícia, per desgràcia, no és la primera vegada
que la sentim. L’havíem trobat de tant en tant fa uns anys,
però actualment aquesta situació apareix més sovint del que
seria desitjable i moltes persones van morint soles a casa seva,
davant l’oblit de veïns, la passivitat de familiars i la desídia
de les Administracions públiques, que s’excusen dient que els
seus serveis socials es troben desbordats.
És molt preocupant i cada cop més freqüent que les persones assoleixin un nivell de solitud que farà en el futur molt més
habitual les notícies de gent que mor sola i sense cap mena
d’assistència per part de tercers. Caldria preguntar-se si s’arriba a la solitud perquè sí, o bé perquè les persones en la nostra
societat ens aïllem cada cop més. I, sens dubte, l’aïllament que
ens fabriquem i en alguns casos ens imposen les circumstàncies, és evident: arribar a determinada edat, sense xarxa d’amics

o parents, o bé haver estat dedicat a la cura de pares grans i
malalts són causes habituals d’aïllament social de les persones, davant l’abandonament al qual els amics o els familiars
poden arribar. Però davant d’aquest aïllament que ens porta a
la solitud, també hi ha sortides per les quals hem de passar, per
tal de solucionar-ho i que només depenen de la nostra actitud.
Cal que tothom sigui conscient de què la nostra societat
civil ha creat un gran nombre d’entitats que agrupen persones i que, així, permeten el suport social de les persones que
s’acosten a aquestes entitats: associacions, centres cívics,
fundacions privades, etc. És bàsic no perdre una xarxa social,
encara que sigui mínima, de persones amb les quals es pugui
fer una cosa tan senzilla com parlar, trucar-se per telèfon, o bé
trobar-se per compartir una estona plegats. A més, aquestes
entitats compten en un bon nombre de casos amb persones
que desenvolupen l’anomenat treball social i que poden ser
una guia ben important per a les persones, que així podran
conèixer els recursos públics i privats amb que podran comptar davant situacions d’aïllament, de solitud o bé de necessitats d’ajudes personals o econòmiques.

És molt preocupant
i cada cop més
freqüent que les
persones assoleixin
un nivell de solitud
que farà en el futur
molt més habitual
les notícies de gent
que mor sola i
sense cap mena
d’assistència per
part de tercers
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Juntament amb els recursos que donen les entitats i del
treball social, les persones també compten amb eines que el
dret ens dona i que poden permetre que en situacions d’aïllament o de solitud, també tinguem una previsió feta anticipadament i que ens garanteixi la nostra protecció. Ja he parlat en
altres ocasions d’alguna d’aquestes eines, com per exemple, el
document de voluntats anticipades (o testament vital), l’auto
nomenament de tutor, els poders preventius, o bé l’elaboració del nostre testament. I, si bé tots aquests mecanismes es
troben a l’abast de la nostra mà i per a la nostra protecció, és
molt normal que acabem pensant que mai serem sols, que
mai serem malalts i així ens estalviarem el tràngol de pensar
en què passarà amb nosaltres o bé amb el nostre patrimoni
quan faltem. Per això és imprescindible que tothom faci un
exercici de maduresa i d’assoliment de que la nostra realitat
d’avui no serà eterna i que tot és imprevisible, a no ser que ens
avancem i sapiguem donar-nos a nosaltres mateixos la solució
als possibles futurs problemes de solitud, d’aïllament i de cura
pròpia, davant situacions que es poden donar a la nostra vida,
per molt que ho neguem.
Si ens prenem la mínima molèstia d’assessorar-nos i informar-nos de quines són les eines legals amb les que podem
protegir-nos, possiblement ens evitem la solitud. Per exemple,
uns poders preventius poden fer que tinguem algú que ens
pugui representar en el moment que nosaltres no tinguem ja
capacitat d’actuació; un auto nomenament de tutor, ens pot
servir per a que en cas de ser incapacitats i sigui necessària la
figura d’un tutor, no es nomeni tutor nostre algú en que no hi
confiem; i un testament pot ajudar a que el nostre patrimoni
vagi a les mans de qui realment volem, un cop haguem mort.
Igualment, no hem d’oblidar que totes les relacions humanes són d’anada i de tornada. I que si bé nosaltres tenim una
absoluta responsabilitat en preveure el nostre futur i, sobre
tot, els problemes que en el futur puguin anar sortir, també
determinades persones que són els nostres familiars, tenen
una obligació de solidaritat amb nosaltres. Aquesta obligació de solidaritat personal pot suposar una obligació d’ajut
econòmic envers nostre, però també suposa una obligació
molt més senzilla: tenir i mantenir un contacte amb nosaltres
que no només es redueixi a felicitar-nos en dates senyalades,
sinó a mantenir una veritable relació familiar. Comentava al
principi el cas de la dona morta fa cinc anys, de la qual es va
preocupar la seva neboda després d’aquests cinc anys sense
contacte, quedant clar la nul·la relació familiar entre ambdues. Actualment, això ho contempla la llei, per sort. Davant de
casos com el que comento, possiblement la dona que va morir
fa cinc anys no tingui parella, ni fills, ni néts. Si no va deixar
testament, en principi la seva hereva hauria de ser la seva
neboda. Ara bé, si apliquem les normes hereditàries, cal tenir
present que la manca de contacte voluntari amb la persona
difunta, fa que no es pugui heretar-la, per l’existència d’un
maltractament psicològic (cas de la legislació estatal), o bé per
una simple manca de relació familiar manifesta i continuada
(tal com regula la nostra legislació civil a Catalunya).
Per tant, no, no tot és negre i tot es pot reconduir. Però cal
reiterar: dependrà sempre de nosaltres, de la nostra actitud i
de que no ens quedem immòbils davant de situacions que sospitem que ens poden portar a l’aïllament, a la solitud i, en un
últim cas, a que ens trobin momificats a casa nostra, després
d’haver mort uns quants anys enrere.
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LA GRAN PANTALLA
ARRIBA A BARCELONA
EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE LA GENT GRAN
DE BARCELONA POSARÀ EN PANTALLA INTERSECCIONS
POC VISIBILITZADES, COM GENT GRAN LGTBIQ+
elParlante

Un nou certamen cultural arriba a la
ciutat. Del 6 al 9 de juny de 2019 tindrà
lloc La GRAN pantalla, el Festival Internacional de Cinema de la Gent Gran
de Barcelona, el qual serà gratuït i es
celebrarà als Cinemes Girona.
Aquest festival, de caràcter únic, vol
oferir un espai per a la gent gran i, alhora, cerca convertir-se en un lloc de trobada cinematogràfica intergeneracional
que permeti desmuntar els prejudicis

El Festival busca
relats que contribueixin a generar
noves lectures i
discursos, per anar
més enllà de les
representacions
convencionals que
solen associar-se a
aquesta etapa de la
vida i diversificar les
mirades existents
i estereotips sobre les persones grans
que difonen els mitjans d’informació
massiva, especialment, la televisió i la
publicitat.
D’aquesta manera, tenint com a
focus temàtic la representació de la
gent gran, el Festival busca relats que
contribueixin a generar noves lectures i
discursos, per anar més enllà de les representacions convencionals que solen
associar-se a aquesta etapa de la vida
i diversificar les mirades existents. Així
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mateix, es posaran en pantalla interseccions poc visibilitzades, com ‘gent
gran LGTBIQ+’, ‘gent gran migrades’ i
‘gent gran i feminismes’, entre altres.
“La Gran Pantalla és un espai de
diàleg, de trobada, de reflexió, d’oci.
Un lloc per compartir històries, per
apreciar-les, per reflectir-nos en elles
i mirar-nos amb dignitat”, assegura
Katherina Harder, directora artística i
de programació del Festival.
Les pel·lícules seleccionades i els
diferents col·loquis que tindran lloc
durant el festival permetran reflexionar,
analitzar, comprendre, pensar, mirar i
oferir noves mirades i mirades alegres,
fresques i positives envers les persones en el seu procés d’envelliment.
La programació de La GRAN Pantalla
comptarà amb una mostra internacional de llargmetratges i una secció competitiva internacional de curtmetratges,
i estarà dividida en 5 seccions: Pel·lícula
Inauguració; Pel·lícula Clausura; Secció
Oficial de Llargmetratges; Secció Oficial
de Curtmetratges (competició) i Secció
Cinefòrum.
En aquesta última, la Secció Cinefòrum, es projectaran pel·lícules acompanyades per un col·loqui amb convidades
i convidats del món de la cultura i de
l’àmbit social, amb els quals, conjuntament amb el públic, es dissertarà sobre
temàtiques de gran interès actual i poc
visibilitzades. En aquesta edició de La
GRAN Pantalla, tindran lloc dos col·loquis: “gent gran LGTBIQ+” i “gent gran i
feminismes”.
La pel·lícula que donarà pas a la reflexió sobre la gent gran LGTBIQ+ és ‘80
egunean’ (En 80 dies), un llargmetratge
dirigit per José Mari Goenaga i Jon Garaño i que narra la història d’Axun, una
dona de 70 anys que es retrobarà, per

casualitat, amb la Maite, la seva gran
amiga de l’adolescència. Aviat seran
conscients que la química entre elles
continua intacta, igual que 50 anys
enrere. Les dues es diverteixen i gaudeixen del retrobament fins que Axun
descobreix que Maite és lesbiana. En
aquest moment, Axun haurà de bregar
amb sentiments enfrontats i decidir si
prefereix escoltar al seu cor o a la seva
raó.
Posterior a l’exhibició de la pel·lícula,
el dissabte 8 de juny a les 18h, tindrà
lloc el col·loqui on públic i convidats
reflexionaran sobre les principals dificultats i reptes als quals s’enfronten
les persones grans de la comunitat
LGBTIQ+. Per a aquesta activitat, el
Festival compta amb la col·laboració de
la Fundació Enllaç.
La GRAN pantalla és una idea original d’elParlante amb el suport econòmic
de l’Ajuntament de Barcelona, i compta
amb la col·laboració especial de la Fundació Enllaç, Cinemes Girona, Goethe
Institut, Fundació FiraGran, ACRA, Festhome, iosphera, ACRA, Caramel Films,
Compacto i Cactus docs.
El Festival és gratuït, amb aforament
limitat. Per aconseguir les vostres
entrades, visiteu el web:
www.lagranpantallafestival.com

ON POTS TROBAR-NOS A BARCELONA

BARS, LOCALS,
RESTAURANTS,
BOTIGUES...
1. Antinovs
C. Casanova, 72
2. Átame
C. Consell de Cent, 257
3. Bacon Bear Bar
C. Casanova, 64
4. Bar BCN 180
C. Diputació, 180
5. Believe Club
C. Balmes, 56
6. Belladona
C. Diputació, 222
7. Berlin Dark
Pge. Prunera, 18
8. Boguñá
C. Muntaner, 57 bis
9. Botànic
C. Muntaner, 64
10. Boxer
C. Diputació, 182
11. Boys Bar
C. Diputació, 174
12. Casa Jaime
C. Consell de Cent, 222
13. Celler Rosses
i Torrades
C. Consell de Cent, 192

14. Club Black Hole BCN
C. Sepúlveda, 81

29. La Chapelle
C. Muntaner, 67

44. Sauna Thermas
C. Diputació, 46

15. Cómplices
C. Cervantes, 4

30. Manga Rosa
C. Consell de Cent, 220

45. Sestienda Gay Shop
C. Rauric, 11

16. Desideratum
Tattoo Studio
C. Calders, 3

31. Metro
C. Sepúlveda, 185

46. Versailles
Passatge Valeri Serra, 3

32. Nostromo
C. Diputació, 208

47. X-Boyz
C. Diputació, 167-169

33. OMA Bistró
C. Consell de Cent, 227

48. Zeus
C. Riera Alta, 20

17. El Berro
C. Diputació, 180
18. El Bierzo a Tope
C. Diputació, 159
19. El Cangrejo Eixample
C. Villarroel, 88
20. El Duende Borrell
C. Comte Borrell, 35
21. El Patio Central
C. Consell de Cent, 273
22. ES4U
C. Casanova, 56
23. GinGin Gay Bar
C. Aribau, 40
24. Hotel Axel
C. Aribau, 33
25. Hotel Axel Two
C. Calabria, 90-92
26. Hotel Califórnia
C. Rauric, 14
27. Jack Swan
C. Calàbria, 91
28. Kistch
C. Muntaner, 17-19

34. Open Mind
C. Aragó, 130
35. People Lounge
C. Villarroel, 71
36. Plata
C. Consell de Cent, 233
37. Priscilla Café
C. Muntaner, 73
38. Ros Arte Floral
C. Villarroel, 71
39. Sauna Barcelona
C. Tuset, 1
40. Sauna Casanova
C. Casanova, 57
41. Sauna Condal
C. Espolsasacs, 1
42. Sauna Cool&Fresc
C. Calabria, 59
43. Sauna Nueva Bruc
C. Pau Clarís, 87

9. Centre Artesà
Tradicionàrius
Travessia de St Antoni, 6

ASSOCIACIONS
I ENTITATS
1. ACATHI
C. Robert Gerhard, 3-4
(Centre Cívic Bon Pastor) /
C. Balmes 113, local
2. ACEGAL
C. Diputació, 163

10. Centre de Cultura
Popular La Violeta
C. Maspons, 6
11. Centre LGTBI
de Barcelona
C. Comte Borrell, 22

3. Ajuntament de BCN
Regidoria de Feminismes
i LGTBI
Pg. Sant Joan, 74, 5a p.

12. Colla Castellera
Jove de Barcelona
Recinte Fabra i Coats
(Nau F)
C. de Sant Adrià, 20

4. Antic Teatre
C. Verdaguer i Callís, 12

13. Fundació Enllaç
C. Rosselló, 328

5. Àrea per a la igualtat de
tracte i no discriminació
de persones lesbianes,
gais, transsexuals
i bisexuals
C. Sepúlveda, 148-150, 6a p.

14. Oficina per la
no discriminació
C. Ferran, 32

6. Associació de Casals
i Grups de Joves de
Catalunya
C. de la Independència, 357
7. Associació Grup
d’Amics GLTB (GAG)
Ateneu l’Harmonia
(Fabra i Coats)
C. de Sant Adrià, 20
8. Associació Stop Sida
C. Consell de Cent, 246,
1r 2a

INFOGAI 209 | ESTIU 2019 | 15

CENTRES CÍVICS
I CENTRES
CULTURALS

34. CC Matas i Ramis
C. Feliu i Codina, 20
35. CC Navas
Ptge. Doctor Torrent, 1

1. CC Ateneu Fort Pienc
Pl. Fort Pienc, 1-4

36. CC Pati Llimona
C. Regomir, 3

2. CC Barceloneta
C. Conreria, 1-9

37. CC Pere Pruna
C. Ganduxer, 130

3. CC Baró de Viver
Pg Santa Coloma, 110

38. CC Sagrada Família
C. Provença, 480

4. CC Besós
Rbla. Prim, 87-89

39. CC Sant Andreu
C. Gran de St. Andreu, 111

5. CC Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274-276
6. CC Can Castelló
C Castelló, 1-7
7. CC Can Clariana
Cultural
C. Felip II, 222

40. CC Sant Martí
de Provençals
C. Selva de Mar, 215
41. CC Teixonera
C. Arenys, 75
42. CC Torre Llobeta
C. Santa Fe, 2 bis

8. CC Can Deu
Pl. Concòrdia, 13

43. CC Trinitat Vella
C. Foradada, 36-38

9. CC Can Felipa
C. Pallars, 277

44. CC Urgell
C. Urgell, 145

10. CC Can Verdaguer
C. Piferrer, 94-100

45. CC Vallvidrera
- Vazquez Montalban
C. Reis Catòlics, 16-34

11. CC Casa del Rellotge
Pg. Zona Franca, 116
12. CC Casa Golferichs
G.V. Corts Catalanes, 491
13. CC Casa Groga
Av. Jordà, 27

46. CC Vil·la Florida
C. Muntaner, 544
47. CC Vil·la Urània
C. Saragossa, 29

12. CB de la Mercè
C. Torrent de les Roses,
41 A
13. CB de Prosperitat
Pl. Àngel Pestaña, 1
14. CB de St. Cristòfol
C. Bronze, 7
15. CB de Trinitat Nova
- SomLaPera
C. Garbí, 3
16. CB del Poblenou
Rbla. Poblenou, 49
17. CB Diagonal Mar
C. Selva de Mar, 22
18. CB Espai 210
C. Padilla, 210
19. CB Espai Putxet
C. Marmellà, 13
20. CB Folch i Torres
C. Reina Amàlia, 31
21. CB La Cosa Nostra
C. Biure, 1
22. CB La Font
d’en Fargues
C. Pedrell, 67
23. CB La Llacuna
C. Bolívia, 49
24. CB La Palmera
C. Duoda, 6
25. CB La Pau
C. Pere Vergés, 1

14. CC Casa Orlandai
C. Jaume Piquet, 23

48. CC Zona Nord
Av. Rasos de Peguera,
19-25

15. CC Casal de Sarrià
C. Eduardo Conde, 22-42

49. C. Cultural Albareda
C. Albareda, 22

16. CC Casinet
Hostafrancs
C. Rector Triadó, 53

50. C. Cultural
La Casa Elizalde
C. València, 302

17. CC Convent Sant
Agustí
C. Comerç, 36

51. C. Cultural
La Farinera Del Clot
G.V. Corts Catalanes, 837

29. CB Torre
de la Sagrera
C. Berenguer de Palou, 64

18. CC Cotxeres Borrell
C. Viladomat, 2-8

52. C. Cultural Tomasa
Cuevas - Les Corts
C. Dolors Masferrer
i Bosch, 33-35

30. CB Vallbona
C. Oristà, 8

19. CC Cotxeres de Sants
C. Sants, 79-83
20. CC Del Bon Pastor
Pg Enric Sanchis, 12
21. CC del Parc
(Sandaru)
C. Buenaventura
Muñoz, 21
22. CC Drassanes
C. Nou de la Rambla, 43
23. CC El Carmel
C. Santuari, 27
24. CC El Coll
- La Bruguera
C. Aldea, 15-17
25. CC El Sortidor
Pl. Sortidor, 12
26. CC Font de la Guatlla
C. Rabí Rubén, 22-26
27. CC Guinardó
Rda. Guinardó, 101
28. CC Joan Oliver
- Pere Quart
C. Comandant Benitez, 6

26. CB La Vinya
C. Alts Forns, 87
27. CB Pou
de la Figuera
C. Sant Pere Més Baix, 70
28. CB Torre Baró
Av. Escolapi Càncer, 5

1 0. OACplaça St. Miquel
Pl.Sant Miquel, 3
11. OAC Sants-Montjuïc
C. Creu Coberta, 104
12. OAC SarriàSant Gervasi
C. Anglí, 31
13. OAC Zona Nord
C. Costabona, 3

SERVEIS D’ATENCIÓ
INTEGRAL LGTBI
(PER POBLACIONS)
AMPOSTA
SAI LGTBI Amposta
C. Sant Roc, 14
SAI LGTBI Terres d’Ebre
C. Ramon Salas, 33
SAI LGTBI Amposta
Pl. Lluís Companys, s/n
BADIA DEL VALLÈS
Ajuntament de Badia
del Vallès
Av. Burgos s/n
BALAGUER
Consell Comarcal de la
Noguera - SAI LGBTI
Pg. Àngel Guimerà, 28-30
BANYOLES
Consell Comarcal del Pla de
l’Estany - SAI LGBTI
C. Pere Alsius, 12, 1a
BARCELONA
SAI Central
C. Sepúlveda, 148-150, 6a pl.
SAI LGTBI Territorial
a Barcelona
C. Albareda, 2-4
BERGA
Consell Comarcal
del Berguedà - SAI LGTBI
C. Barcelona, 49, 3r

LA SEU D’URGELL
Consell Comarcal de l’Alt
Urgell - SAI LGTBI
Pl. Soldevila, s/n - Centre
Cívic el Passeig, 1a pl.
LES BORGES BLANQUES
Consell Comarcal de les
Garrigues - SAI LGTBI
Av. Francesc Macià, 54
L’ESTARTIT
Entitat Municipa
Descentralitzada
de l’Estartit
C/ del Port, 25
L’HOSPITALET
DEL LLOBREGAT
SAI LGTBI L’Hospitalet
C. Aprestadora, 2
LLEIDA
SAI LGTBI Territorial a
Lleida
Av. Segre, 5
Consell Comarcal del
Segrià - SAI LGTBI
Carrer del Canyeret, s/n
MANRESA
SAI LGTBI Manresa
C. de la Canal, nº6, 1r pis
Consell Comarcal del Bages
- SAI LGTBI
C. Muralla de St. Domènec, 24
MONTCADA I REIXAC
Ajuntament de Montcada
i Reixac
Av. de la Unitat, 6
MONTORNÈS
DEL VALLÈS
Servei per a la diversitat
sexual
C. Hermanas de la Virgen
Niña, 2
MÓRA D’EBRE
Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre
- SAI LGTBI
Pl. Sant Roc, 2
OLOT
Consorci d’Acció Social de
la Garrotxa - SAI LGTBI
Pl. Palau, 8

CALAFELL
SAI LGTBI Calafell
Plaça Constitució, 5

PALAFRUGELL
SAI LGTBI Palafrugell
C. Pals, 77

33. CB Vila Olímpica
- Can Gili Nou
C. Taulat, 3-5

CERDANYOLA DEL VALLÈS
SAI LGTBI Cerdanyola
del Vallès
C. Belles Arts, 19

PUIGCERDÀ
Consell Comarcal de la
Cerdanya - SAI LGTBI
C. Alfons I, 50-52, bxs.

1. Ateneu La Bòbila
de Porta
Pl. Sóller, 1

34. Casal d’Entitats
Mas Guinardó
PI. de Salvador Riera, 2

2. Casal Ca l’Isidret
C. Paraguai, 2

CERVERA
Consell Comarcal
de la Segarra - SAI LGTBI
Pg. Jaume Balmes, 3

35. Centre Ton i Guida
C. Romaní, 6

3. CB Ateneu L’Harmonia
de Sant Andreu
(Fabra i Coats)
C. Sant Adrià, 20

36. Espai Antoni
Miró Peris
Pl. Carme Montoriol, 10

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Ajuntament de Cornellà
C. Mossèn Jacint Verdaguer,
16-18

REUS
SAI LGTBI Reus
Pl. Patacada, 9
Consell Comarcal del Baix
Camp - SAI LGTBI
C. Doctor Ferran, 8

CASALS DE BARRI
(CB)

4. CB Bac de Roda
- Poblenou
C. Camí antic
de València, 96
5. CB Besòs
C. Cristóbal de Moura,
230-232

31. CB Verdun
C. Luz Casanova, 4
32. CB Verneda
C. Santander, 6

I A 237 BIBLIOTEQUES
DE LA PROVÍNCIA
DE BARCELONA

OFICINES
D’ATENCIÓ
AL CIUTADÀ
1. OAC Ciutat Vella
C. Ramelleres, 17

7. CB Can Portabella
C. Virgili, 18

2. OACles Corts
Pl. Comas, 18

8. CB Can Rectoret
C. Via Làctia, 4

3. OAC Eixample
C. Aragó, 328

31. CC La Sagrera
“La Barraca”
C. Martí Molins, 29

9. CB Can Travi
de la Vall d’Hebron
Av. Cardenal Vidal
i Barraquer, 45

4. OAC Gràcia
Pl.Vila de Gràcia, 2

32. CC La Sedeta
C. Sicília, 321

10. CB Cardener
C. Cardener, 45

33. CC L’Elèctric
Ctra. Vallvidrera Planes,
6.5 (km)

11. CB Congrés - Indians
C. Manigua, 25

30. CC La Cadena
C. Mare de Déu del Port,
397

9. OAC Sant Martí
Pl.Valentí Almirall, 1

LA BISBAL D´EMPORDÀ
Consell Comarcal del Baix
Empordà - SAI LGTBI
C. Tarongers, 12

BLANES
SAI LGTBI Blanes
Pl. Argentina, 5

6. CB Can Baró
- El Pirineu
C. Josep Serrano, 59-71

29. CC Josep Maria Trias
i Peitx
C. Riera Blanca, 1-3

8. OAC Sant Andreu
C. Segre, 24
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5. OAC Horta-Guinardó
C. Lepant, 387
6. OAC la Marina
Pg. Zona Franca, 185
7. OAC N
 ou Barris
Pl.Major de Nou Barris, 1

EL MASNOU
PIDS
C. Roger de Flor, 23
EL PONT DE SUERT
Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça - SAI LGTBI
C. Aigüestortes, 10 baixos
EL PRAT DE LLOBREGAT
SAI LGTBI El Prat
de Llobregat
Pl, de l’agricultura, 4
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
SAI LGTBI Esplugues
de Llobregat
C. Àngel Guimerà, 36
FIGUERES
Consell Comarcal
Alt Empordà - SAI LGTBI
C. Nou, 48
GANDESA
Consell Comarcal de la
Terra Alta - SAI LGTBI
C. Povet de la Plana, 4
GIRONA
SAI LGTBI Territorial
a Girona
Pl. Pompeu Fabra, 1
IGUALADA
SAI LGTBI Igualada
C/ Trinitat, 12

RIPOLL
Consell Comarcal
del Ripollès - SAI LGTBI
C. Progrés, 22, baixos
SABADELL
SAI LGTBI Sabadell
C. de Vidal, 146
SANT BOI DE LLOBREGAT
SAI LGTBI Sant Boi de
Llobregat
C/ Ebre, 27
SANT CUGAT DEL VALLÈS
SAI LGTBI Sant Cugat del
Vallès - Casa Mònaco
Av. De Gràcia, 50
SANT FELIU DE GUÍXOLS
SAI LGTBI Sant Feliu de
Guíxols - Centre Cívic
de Vilartagues
Pl. Salvador Espriu, S/N
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Consell Comarcal del Baix
Llobregat - SAI LGTBI
Parc Torreblanca, s/n
SANT JOAN DESPÍ
Departament d’Acció Social
i Igualtat
Av. Barcelona, 41
SANTA COLOMA
DE FARNERS
Consell Comarcal de la
Selva - SAI LGTBI
C. del Prat 1, 1r

SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA
SAI LGTBI Santa Perpètua
de Mogoda - Centre Cívic
Can Folguera
C. Pablo Picasso 32
SOLSONA
Consell Comarcal del
Solsonès - SAI LGTBI
C. Dominics, 12
SORT
Servei d’Atenció Integral
del Pallars Sobirà - SAI
LGTBI
C. Mig, 9
TARRAGONA
SAI LGTBI Territorial
a Tarragona
Av. Andorra, 7 bis (local 3)
SAI LGTBI Tarragona
Pl. Imperial Tarraco, 1
TÀRREGA
SAI LGTBI Tàrrega
Pl. Major, 1
Consell Comarcal
de l’Urgell - SAI LGTBI
C. Agoders, 16
TERRASSA
SAI LGTBI DASIG
de Terrassa
Ctra. Montcada, 596
- Edifici Glòries
TORELLÓ
SAI LGTBI Torelló
- Torelló Jove
C. Enric Prat de la Riba, 17
TORTOSA
Consell Comarcal del Baix
Ebre - SAI LGTBI
C. Barcelona, 152
SAI LGTBI Tortosa
C. Enric Bayerri, 4, 1r
TREMP
Comarcal del Pallars Jussà
- SAI LGTBI
C. Peressall, 5
VALLS
SAI LGTBI Valls
Ctra. del Pla, 37-A
VIC
Consell Comarcal Osona/
Vic - SAI LGTBI
C. de la Llotja, 1, planta 2
VILADECANS
Igualtat de Gènere
- Serveis de Polítiques
d’Igualtat d’Oportunitats
C/ d’Àngel Guimerà, 2
Torre del Baró
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
SAI LGTBI Vilafranca del
Penedès
Pl. Penedès, 3, 2a planta
Consell Comarcal Alt Penedès - SAI LGTBI
C. Hermenegild Clascar, 1-3
VILANOVA I LA GELTRÚ
SAI LGTBI Vilanova i la
Gestrú
Plaça de la Vila, 8
Consell Comarcal del Garraf
- SAI LGTBI
Plaça Beatriu Claramunt, 5-7

CENTRES
PENITENCIARIS
A CATALUNYA
CP Brians 1 – CP Brians 2
CP de Dones de Barcelona
CP de Joves
CP Lledoners
CP Mas d’Enric
CP Obert 2 de Barcelona
CP Obert de Girona
CP Obert de Lleida
CP Obert de Tarragona
CP Ponent
CP Puig de les Basses
CP Quatre Camins
Pavelló Hospitalari
Penitenciari de Terrassa

I TAMBÉ A:
BADALONA
CALELLA
FLIX
GIRONA
LLEIDA
RIPOLLET
VIC

CINQUANTA ANYS D’STONEWALL
NO N’HI HA PROU PER ATURAR EL FEIXISME I L’LGTBI-FÒBIA
Joaquim Roqueta
President Plataforma LGTBIcat

Aquest 28 de juny commemorem 50 anys dels fets d’Stonewall
que marquen l’inici de la revolta de l’Orgull LGBTI des de
llavors.
Des d’aquesta data fins a l’actualitat ens trobem davant amb
l’informe “Homofòbia d’Estat 2019” de l’Associació Internacional de Gais, Lesbianes, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals
(ILGA), difós recentment, on apareixen, entre moltes dades,
la crítica situació de Txetxènia reflectint les tortures i persecucions que s’apliquen per part de les autoritats a Lesbianes i a
Gais. Per contra, també mostra algunes referències positives, en
fer-se ressò que nou països hagin inclòs en la seva constitució
la menció explícita que “l’orientació sexual no ha de ser motiu
de discriminació” o que 72 països tenen lleis que protegeixen el
col·lectiu LGTBI d’ésser discriminats en el treball.
Si apropem la mirada al nostre entorn més proper, cal
reconèixer la feina diària d’entitats com l’Observatori Contra

l’Homofòbia i altres similars que s’han estès per tot l’Estat i
que neixen des de la base comunitària d’associacions LGTBI
per lluitar i donar resposta.
Dels centenars d’incidències, les agressions verbals i
físiques suposen l’incident més registrat i cada any comproven
com augmenten els casos de la LGTBI-fòbia cap al col·lectiu.
Per això, és fonamental coordinar aquestes diferents accions
que serveixin per denunciar la discriminació que som objecte,
encara 50 anys després, les persones LGTBI i poder avançar

Al marge del debat
si la lluita LGTBI
és revolucionària o
no, segurament ha
quedat palès que
cinquanta anys
després encara
hem de seguir
lluitant i que l’ultra
dreta ha vingut
per quedar-se
en drets i evitar regressions i amenaces a les que ens aboquen
l’odi, el feixisme i l’LGTBI-fòbia.
Aquest 28 de juny hem de sortir al carrer més que mai per
defensar els nostres drets, per tal que puguem viure en espais
lliures de discriminació en tots els àmbits de la nostra vida.
Al marge del debat si la lluita LGTBI és revolucionària o
no, segurament ha quedat palès que cinquanta anys després
encara hem de seguir lluitant i que l’ultra dreta ha vingut
per quedar-se. Han començat ja a deixar anar els seus cants
de sirenes com que tancarien el Centre LGTBI de Barcelona o
que traslladarien a la Casa de Campo les festes de l’Orgullo de
Madrid.
Poden semblar bretolades o simples estirabots però darrere
hi ha la marca del feixisme que s’acosta imparable i només
nosaltres podem aturar-los. Cal que associacions, moviments,
organitzacions, sindicats, partits, i persones a títol individual
diguem prou i ens proposem aturar la ultra dreta.
PROU FEIXISME!!! PROU LGTBI-fòbia!!!!
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APROXIMACIÓ A LES CAROLINES
I LA SEVA RELACIÓ AMB LA CNT/FAI
Leopold Estapé
Expert en història dels col·lectius LGTBI

Qui eren les Carolines? Van existir realment? La FAI les va prohibir en entrar
al govern? Durruti les va executar al
front? Intentaré contestar a totes les
preguntes en funció de les evidències
que disposem avui,
Al llibre “Diari del lladre”, Genet
relata la presència de joves transvestits en un local proper a la Criolla
anomenat Cal Sacristà. Els dos llocs
eren els locals als quals acudien, o a la
darrera moda francesa, o de faralaes
amb “peineta” inclosa. Darrere d’aquest
grup de persones es trobaven persones
que avui definiríem com transsexuals,
homosexuals que buscaven relacions
sexuals, treballadors del sexe i delinqüents que buscaven víctimes a la qual
prendre la seva cartera.
A “Diari del lladre”, Genet mostra el
seu disgust sobre l’obligació de transvestir-se:
“Per Carnaval era fàcil anar transvestit. A un hotel vaig robar una faldilla
de volants i una brusa. Una nit vaig
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creuar desesperadament la ciutat,
tapat amb una mantellina i un ventall,
per anar a la Criolla ... Només arribar em
van esquinçar la cua de la bata, em vaig
tornar furiós.
“-Perdoni, ho sento... Algú prop va
dir -Disculpi, senyora, és que vostè
coixeja.“
La gent reia al meu voltant ... Furiós
i humiliat, vaig sortir entre les riallades
dels homes i les Carolines. Vaig anar
fins al mar i en ell vaig llençar la faldilla,
la brusa, la mantellina i el ventall ... Jo
era pobre i estava trist.”
El text és de 1949, i és el primer cop
que surt la paraula “les Carolines” en
referència a les persones transvestides
dels baixos fons de Barcelona. El nom
té a veure amb uns descampats que
Genet segurament coneixia prou bé per
portar-hi als seus clients i víctimes.
El món de la fotografia ens ha deixat
evidències sobre l’existència d’aquest
important grup de persones que es va
moure pel barri “Chino” de la ciutat els

anys 20 i 30. De la seva existència no hi
ha cap dubte, de les causes de la seva
desaparició moltes. Però no es pot dir
que “era el nom en què eren conegudes”, perquè Genet va crear el terme 15
anys després.
El llibre també explica que una bomba anarquista que va matar a unes Carolines a una Vespasiana, durant l’assalt a les Drassanes i una manifestació
com a reacció. Genet feia temps que ja
no vivia a Barcelona, no hi ha evidència
ni de les víctimes, ni de la manifestació.
Les dades que hi ha d’aquest assalt
assenyalen que va morir un carrabiner.
La premsa de l’època podia ser procliu
a amagar la mort dels anarquistes, però
tendia més aviat a exagerar les seves
víctimes. ¿Això vol dir que mai va existir
aquest acte reivindicatiu? No podem
afirmar-ho, ni negar-ho. Potser Genet

El 1949 és el primer
cop que surt la paraula “les Carolines”
en referència a les
persones transvestides dels baixos
fons de Barcelona a
Diari del Lladre del
Genet

Tot i la fòbia
anarquista,
les Carolines van
marxar amb ells
a lluitar al front
contra el feixisme
exagerés i la bomba existís i només
produís ferits. La mala relació entre
anarquistes i “les carolines” podia justificar l’enuig. És un text literari al qual
després Juan Goytisolo li dóna veracitat a un altre text literari.
Es dóna per fet que l’arribada de la
CNT / FAI al govern de la Generalitat va
significar la prohibició dels espectacles

de transformisme a Barcelona. Donada la seva bel·ligerància és creïble. La
veritat és que aquests espectacles van
desaparèixer automàticament, però
tampoc hi ha cap decret que ho pugui
demostrar.
La Solidaridad Obrera, diari de la
CNT, anomenava el carrer Cid com el
“carreró pudent (callejuela maloliente)”,
mentre demanaven enderrocar el barri
per acabar amb terribles malalties com
per a ells ho era l’homosexualitat, un
vici que ells atribuïen a persones degenerades i sempre contrarevolucionàries. Malgrat tot, els anarquistes omplien
els locals de la zona, al costat del pitjor
de cada casa.
Després del cop d’estat feixista de
juliol de 1936, el cenetista Fèlix Martí
Ibáñez va ser nomenat director general
Salut Pública i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, de fet va dirigir

el departament per on van passar molts
consellers que ni arribaven a arrelar. Va
ser una figura de prestigi internacional, va promocionar lleis com el dret a
l’avortament. Ell no creia que l’homosexualitat fos una malaltia, es decantava
per considerar-lo un vici, a ell s’atribueix la prohibició del transvestisme com
a mesura per defensar la salut pública
dels ciutadans. Però no hi ha cap acte
administratiu, cap acta oficial que ho
confirmi. Més enllà de la seva militància
homòfoba.
Tot i la fòbia anarquista,les Carolines
van marxar amb ells a lluitar al front
contra el feixisme. Moltes d’aquestes persones podien empatitzar amb
l’anarquisme, però rarament sabien
llegir i conèixer el que la “Soli” deia
d’elles. ¿Van acabar els espectacles per
prohibició o per què van marxar al front
en massa? Difícil de saber, molts cops
crec que podem conèixer millor que
passava a Barcelona als segles XV o
XVI, que als anys 30.
I un cop a la guerra, què va ser
d’elles? Sabem que Valentín González
“el Campesino” va manar executar a les
treballadores sexuals que van anar al
front. I Durruti ?. Alguns testimonis assenyalen sense aportar massa evidències, que va voler posar ordre al front,
expulsant o afusellant a les Carolines
que hi van anar. Com tot el relacionat
amb aquests temps de guerra, no es
pot ni afirmar-se, ni negar-se. No hi ha
cap evidència de que Durruti ordenés la
seva execució.
La realitat és que els que van sobreviure a aquesta terrible guerra van
reaparèixer armaritzats, molts d’ells
com uns homes aflamencats en els
nous espectacles de la Barcelona del
governador Correa. Un exemple va ser
el transformista Mirko, que va passar
de ser el “cantaor” Mirco al Barcelona
de Noche.

PREMIS
17 DE MAIG
En el marc de l’Acte Central de l’Observatori Contra l’Homofòbia “Aturem l’odi, el feixisme i la LGTI-fòbia”,
l’entitat atorga en la seva 7a edició
els Premis 17 de Maig a les següents
personalitats, entitats i/o institucions per les seves actuacions contra
l’LGTBI-fòbia:
MAR C. LLOP

Per la seva trajectòria d’activista
trans* i la seva tasca de pedagogia a
través de la seva feina “Construccions identitàries: Work in Progress”.
FRANCESC XAVIER
JAURENA I SALAS

Pel seu compromís i la seva tasca
com a jurista en el procés legislatiu
de la Llei 11/2014 per a garantir els
drets de les persones LGBTI i per
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.

SERVEI INFODROGA GRATIS
DE GAIS POSITIUS

Per la tasca d’informació, sensibilització i reducció de danys en consum
de drogues en espais d’oci LGTBI des
d’una perspectiva de salut comunitària i de drets humans.
ENTITATS SOCIALS IMPULSORES:
AJUNTAMENT DEL PRAT
DE LLOBREGAT

Per la resposta coordinada i contundent davant d’una agressió homofòbica organitzant una concentració de
rebuig al Prat de Llobregat.

MÉS INFORMACIÓ:
Goytisolo, Juan. Genet
en el Raval, Ed Galaxia
Guttenberg.

1. Carnaval 1936,
Barcelona.
Pères de Rozas, AFB

Villar, Paco. La Criolla, La
puerta dorada del Barrio
Chino” Ed Comanegra.

2. Gabriel Casas i Galobardes, Les Carolines
a la porta de la Criolla.
Imatge des de dins de
la vidriera.

Bueso, Adolfo. Diario de
un cenetista. Ed Ariel.
Jean Genet, Diario del
Ladrón. RBA

3. Mirco, al Barcelona
de noche.
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Què diu la lletra d’aquesta cançò?
Aquesta nova cançó que presento
aquest 2019 es diu “IGUALES” i es una
cançò que tracta sobre el bullyng; un
dels conflictes socials que per desgràcia
més present que està entre els menors
“Iguales explica una història de
superació, és un cant en forma de força
donant recolzament i visibilitat a totes
aquestes persones que pateixen o han
patit assetjament escolar de ben aprop,
cridant als quatre vents “todos sómos
iguales”
Aquest tema, és un avanç del meu
nou disc, només es una mostra del
que vindrà després al llarg de 2019. He
volgut experimentar amb nous sons
urbans barrejant amb “flamenquito”
o cant aflamencat, fent honor a les
meves arrels i creant així un projecte
musical anomenat “ Mota”

“Iguales” explica
una història de superació, és un cant
en forma de força
donant recolzament
i visibilitat a totes
aquestes persones
que pateixen o han
patit assetjament
escolar de ben aprop

Per què se et va acudir el tema
del bullyng?
Juntament amb els meus productors
el segell “white diamond” compost per
Manuel d Diego i Chus Santana vam
crear aquest tema amb molt de carinyo i respecte per la causa; en aquest
nou llançament artistic volia explicar
històries reals i viscudes de molt aprop,
per això vam decidir escriure sobre el
bullyng, ja que desgraciadament està
molt present i encara seguim veient

Foto: Chostudio

ENTREVISTA
DE MOTA PER
A l’INFOGAI

contiuament notícies de l’assetjament
escolar i moltes desgraciadament acaben en tragèdia.
Jesús Vázquez, uns dels presentadors més solidaris i professionals que
tenim en el nostre pais, em va posar en
contacte amb la fundació ANAR, una
fundació que entre d’altres conflictes
socials, lluita contra el bullyng i dona

un cop de mà a tot menos ho pugui necessitar. Jo volia donar veu i visibilitat
a aquest problema, ja que els cantants
som un altaveu per a la gent jove, ja que
escolten les nostres lletres, i ballen la
nostre música, així que tinc l’esperança
de que els hi arribi.
De la mateixa manera que vam
apostar pero un videoclip, que reflecteix, de una manera gràfica i creativa,
molts dels aspectes del bullyng, de la
mà de Chostudio, que va saber captar
l’essència del missatge i de mi mateix
com a artista, explicant una història
amb una continuitat de metàfores visuals, en quant li vaig explicar la ide, van
decidir colaborar sense pensar-ho dos
vegades, per unirse a la causa.
I es aquest i no un altre el motiu per
el que vaig decidir involucrarme tant en
aquest projecte.
Creus que la teva cançò pot ajudar
a algú?
Crec que la meva cançó explica un
missatge ple de valentia, lluitant per
la igualtat, el respecte i com ja diu un
troç de la cançó “dime de que te vale
criticar, cada uno es como es i ya está”
explicada desde el punt de vista d’algú
que va sufrir assetjament escolar i ha
pogut superar-ho
He estat en diferents escoles e
instituts donant xerrades sobre aquest
projecte, i al arrivar a casa tenia les xarxes socials plenes de missatges provats de alumnes que estaven patint-lo i
com al sentir les meves paraules, els hi
havia donat força, esperança i valentia, i
aixó per a mi, ja es un éxit.
Segueix-lo a les xarxes:
IN/TW @yosoymota2019
						

Rep Infogai
a casa teva
per 1€ al mes
i ajuda’ns
a mantenir
la revista!

Accedeix a l’enllaç
https://www.teaming.net/infogai
i segueix les indicacions.
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UN BALANÇ DE 50 ANYS
POST-STONEWALL (1969-2019)
LA ZOONESI DEL MAEDI VISNA (VIH) I EL VIRUS FELÍ FLV (HTLV) DEL “VIH/SIDA”
Josep Orteu *

En memòria de Francesc X. Jaurena (1964-2018), ànima i redactor de les lleis catalanes LGTB, què ens regala als gais catalans,
en paraules del poeta Gibran, l’amor, un mot lluminós, escrit
per una mà de llum damunt un mot de llum.
El 28 de juny d’enguany fa mig segle de les batudes i detencions dels gais al bar Stonewell (1969-2019), a Nova York, origen
de la revolta del segon gran moviment contemporani per
la igualtat per a homosexuals, després del magnífic Comitè
científic humanitari de Magnus Hirschfield del segle xx, nascut
a l’Alemanya a principis de segle passat. Si s’hagués de fer un
balanç dels dos moviments sengles tenen en comú que van
acabar amb la guerra, el primer amb l’arribada del nazisme i el
segon amb la gran batuda de la inoculació dels dos retrovirus
de la sida a la població gai masculina a Nova York, Los Angeles i San Francisco, entre novembre 1978 i 1980, amb l’assaig
dirigit per Woff Szmuness –el primer científic de l’àrea soviética passat a Occident amb el permis rus–, i sota la direcció de
Maurice B.Hilleman dels laboratoris Merck. Tot això dins de la
vacuna de l’hepatitis B per a gais feta pel govern d’EUA, amb la
innocent col.laboració dels metges del Gay men’s helth project
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i del banc de sang de Nova York (un de cada 3 “vacunats” va
tenir sida, però no els metges gais que convenceren d’entrar
a l’assaig),com mostra Alan Cantwell. La feina del Comitè
científic humanitari per despatologitzar el desig o afecte homo
no veié fruit fins 1992 quan els gais ja eren els conillets d’índies
d’experiments del negoci de la indústria farmacèutica, talment
com els camps d’experimentació de la farmacèutica Bayer (mal
dits camps de concetració nazis), on l’AZT o Zidovudina com
immunosupressor s’experimenta sobre la població malalta gai
per eliminar-li tot el sistema immunitari i experimentar-ne què
pasaria en els trasplantaments d’òrgans quan donaven immunosupressors a fi d’evitar el rebuig d’aquests: el el resultat fou
la mort dels conillets d’índies dits gais. Fins i tot, la mil vegades
corrupta OMS hagué de reconèixer a l’Informe Concord (censurat als cercadors d’internet) que les dosis de l’immunosupressor de la Zidovudina (AZT, un medicament de càncer) eren la
causa de la mort i ara ho és de l’envelliment dels infectats per
la destrucció de les cèl.lules mitocondrials.
Els deu anys entre Stonewell i la inoculació dels retrovirus
de la síndrome als gais nord-americans (1969-1978/80) foren
una il.lusió que han estat seguits per l’homofòbia político-mè-

dica mai vista, que sota l’aparença de compassió han experimentat de llavors ençà amb la població cobaia/gai malalta. Si
tradicionalment la guerra o violència és la continuació de la
política a través d’altres mitjans, al segle xx la violència es fa
amb biològia de guerra. Boyed E.Graves ens diu que tot venia
dels experiments del Special Virus Cancer Program d’EUA,
on es contempla el 1970 un virus amb les característiques de
inmmundificiència que s’inocula a la població negra del sudest d’EUA i a l’Àfrica negra,ja que aquell any s’havia descobert
el que es cercava un virus causant de càncers, el retrovirus felí
causant de càncer/linfomes i leucèmies. Naixeria així la sida
en l’aplicació biològica en humans de la traslació dels retroviurus que causen mal. Es bateja la malaltia com Sindrome d’immunodeficència gai (GRID) ja que erem els principals
afectats a Occident. Els gais que sortien
de la repressió social i feien del cos el
centre de totes les il.lusions (amb una
autohomofòbia que a Catalunya tenia
l’eslògan “Més val tenir la sida que tenir-la pansida” o Terenci Moix “més val
morir de sida a Marraqueix que d’avorriment a Barcelona”), en algun cas van
reaccionar a través d’ACT UP per exigir
tractaments i investigació, fou el cas
d’EUA i Paris, però van oblidar el més
bàsic: delegar la pròpia responsabilitat
en no veure la zoonesi d’origen real, tot
posant-se en mans d’uns metges clinics
que tampoc sabien res real i jugaven a
ser Déu, i deixant la recerca en mans de
grups tancats, i per tant absolutament
corruptes a canvi del seu silenci. L’AZT
enverinà i remata part d’aquells joves
que descobrien l’energia de l’orgasme
biològic lliure que és el que era la revolució sexual, on molts
oblidaren d’escriure’s amb lletres i s’imposà la tirania de les
xifres. Si la inoculació gai fou per homofòbia, a la resta de la
humanitat fou per imposar els deliris de Maltus a la contemporaneïtat. S’inicia la construcció política de la nova sindrome
per tapar-ne l’origen amb la complicitat de la nova classe mèdica “vírica” que n’ha amagat l’origen i composició, i a canvi
del seu silenci ser-ne el grup mèdic més ben pagat (és a dir,
més corrupte) a través d’ONUsida i els governs occidentals.
Com que l’homoexualitat era inadmissible moralment i s’havia
d’amagar l’origen criminal de les malalties de la síndrome no
hi ha hagut cap problema per mentir “cientificament” en tot,
i tancar i segrestar la “ciència” de la sida en mans de quatre
gats. Alhora molts gais no coneixien les paraules de Sèneca
quan digué que ningú no és lliure si és esclau del seu cos i
esdevingueren homes objecte, body victims, fashion victims,
drogo victims o self victims de l’homofòbia en totes les seves
construccions: individual,social, institucional o mèdica. Així
que es feia real l’anàlisi social de Wilhelm Reich quan explicava que com menys poder i llibertat econòmica personal hi
ha més creix la llibertat sexual donada pel poder. O potser
justament han estat els gais el grup social de mostra per experimentar a Occident el control social per una nova “identitat
econòmica” anomenada gai (vegueu per mostra Shangay 25
años, 2018). I finalment, tots els drets d’igualtat de la nova

“identitat social” formal han vingut marcats per la mala conciència pels crims sobre la població gai occidental.
Al Regne d’Espanya hi ha l’experiència contemporània de
malalties polítiques com el “VIH” i alhora usades també com
armes polítiques. Fou el cas l’any 1981 de la mal anomenada infecció d’oli de colza què causa 1200 morts i vora 20 mil invalits.
Al voltant de la base de l’OTAN de Torrejón d’Ardoz a Madrid
aparegué un brot de malalts d’organofosfats que oficialment
s’atribuí a l’oli de colza, però que el doctor Muro i Sánchez
Monje veié que venia d’organofosfats als tomàquets. El dr
Sánchez Monje amb el seu tractament ràpid salva moltes vides
però el ministeri de sanitat espanyol (J.Sancho Rof, M.Muñoz i
E.Lluch) nega el cas i deixà morir sense
tractament i no feia cas a l’evidència. Es
parla de pressions americanes o soviètiques per entrar a l’OTAN en una possible
lluita de serveis secrets entre governs
d’UCD i PSOE. Andreas Faber ho descubrí i, segons ell, fou enverinat per això.
Tanmateix l’ús de la biologia com arma
de guerra contemporània a Europa ho
inicia l’Alemanya nazi amb el retrovirus
dels bens,enviant xais infectats a a Islàndia que mata tots els ovins i a Anglaterra
igual, però aquests ho aturaren a temps.
A la Cuba castrista hi ha el indicis que
EUA van voler infectar els porcins amb
la pesta porcina o l’ús de l’èbola per
desactivar vagues a a l’Àfrica, Serra
Lleona, en la darrera entrega d’aquesta,
permet enviar-hi l’exèrcit nord-americà
per controlar la producció de diamants.
Una història paral·lela els passa als gais,
als negres americans i africans i diverses poblacions indigenes del món. Un
funcionari dels CDC nord-americà, Gus G. Sermos, explica a
Doctors of Deceit and the aids epidemic (1992) com a Florida les
autoritats sabent hi havia la infecció d’una malaltia nova entre
població negra no els avisaven i deixaven que es propagués
la infecció de la sida. La informació per si sola no assegura el
coneixement i pot semblar, en contextos de desinformació, una
veritat sospitosa. En la història de les infeccions del “VIH” i la
seva reacció de por a les morts, amb la seva campanya d’estigmatització i terror mediàtic general han estat la brossa i la biga
a l’ull que no han deixat veure amb perspectiva el panorama
de mil promeses incomplertes, fraus científics espectaculars,
crims farmacològics sense castigar i la construcció política-econòmica de la malaltia i els tractaments.
El periodista Cesco Ciapanna, entre altres, mostra com la
sida a l’Àfrica és a zones de vacunació de l’exèrcit racista de
l’aparheid sud-africà als països veïns i d’ajuda sanitària d’EUA
en una epidemiologia impossible en termes naturals: una
arma biològica de guerra amb ús polític. A l’Àfrica la inoculació és un còctel del Maedi Visna i del retrovirus de la leucèmia
felina (FLV), dit HTLV, i aquest darrer neix també dels anys
setanta ençà amb una epidemiologia militar espectacular: al
protectorat nord-americà del Japó, a l’àrea de Nagasaki (si
van llançar-hi dues bombes atòmiques ja no hi ve d’aquí i el
1977 hi ha el primer cas d’HTLV), en els indigenes australians,
peruans, panamenys, brasilers, nord-americans, xilens, i a
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L’HTLV serà, en tots
els sentits, el proper
“nixol de mercat”
les dècades
vinents per la farma
indústria per traure
benefici, després
de les infeccions
causades per la
PREP
l’Iran a la capital xiïta que promovia les revoltes contra el xa.
I als gais occidentals, tot plegat arriba via gais nord-americans vacunats. Alguns en forma de cosmologia han fet un
símil amb les dues representacions de Déu al cristianisme en
forma d’anyell (be o xai) i el gat de la deessa Bast de la trinitat
d’Egipte, com l’assassinat de l’esperit de la bondat pel mal.
L’explicat fins ara causa una dissonància cognitiva que
no ens permet actuar amb conseqüència, però la catàstrofe
pot ser encara, i n’és possible, molt pitjor amb la construcció
política del batejat com “VIH/sida”.

LA CONSTRUCCIÓ POLÍTICA DEL VIH/SIDA
La construcció política de la Síndrome d’immunodeficiència
adquirida (sida) són 30 malalties que alhora donin positiu a un
tests, el 1983 eren 12 i després s’ampliaren, causades pel VIH.
La versió oficial les fa venir per zooonesi del ximpanzé a humans, a través del retrovirus d’aquest (SIV). Una versió falsa,
com mostra Helen Epsein a El remei invisible (Alba, 2008), ja
que tots els que hi entren en contacte directe no els ha passat
res del que es relaciona amb la sida ni enmalalteixen. El Maedi
Visna molecularment és el mateix que el Maedi Visna però una
mica més allargat (prova de que es manipula a laboratori), i
l’HTLV molecularment és el mateix que el virus del càncer felí.
Hi ha sis principis que s’amaguen en aquesta medicina
ardit d’astúcia i impostura: 1.Els retrovirus nous en humans és
una arma de guerra político-econòmica 2. La sida és una mescla de dos retrovirus: el maedi visna (ovi) dit VIH en humans i
el retrovirus dels gats (FeLV), dit HTLV en humans. 3. El VIH i
HTLV no ve dels monos sinó dels xais i gats 4. La càrrega viral
per diagnòstic mesura inflamació corporal 5. Els animals (gats)
infectats poden eliminar i immunitzar-se del retrovirus. 6. La
ciència dels retrovirus en humans amaga tot això per motius
político-econòmics, essent així còmplice dels mateixos crims
político-econòmics.
Robert Gallo i Luc Montagnier escriuen “un de nosaltres
(Gallo) pensa que l’agent causal era un retrovirus. S’havia
demostrat que el patogen de la sida es podia transmetre per
cohabitació sexual i sang. A més, el veterinari Max Essex, de la
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universitat de Harvard (USA), havia comprovat que un retrovirus de gats, el virus de la leucèmia felina (FeLV), podia causar
càncers i supressió immunologica. La hipòtesi inicial apuntava
a un virus molt semblant a l’HTLV 1 como origen de la sida”
(La sida en 1988: Investigación y ciencia, 12/1988). De fet a la
infecció se la bateja com HTLV III i IV (després VIH 1 / 2). El
saber públic dels retrovirus en humans, no és ciència, és política pura. El 1970, David Baltimore amb H. Tamin va descriure
per primera vegada els retrovirus, motiu de premi Nobel, un
investigador que com tots els que el seguiran en retrovirus es
caracteritzen pel frau i la mentida. David Baltimore fou acusat
de copiar i inventar-se sobre immunologia falses adaptacions
immunològiques del cos humà per adaptar-se a les infeccions.
Robert Gallo, el viròleg d’USA també falseja la recerca i test
“VIH” sobre una mostra de Montagnier per questió de patents,pel qual fou condemnat. L’any 1984, Montagnier escriu
que per dir que el VIH és la única causa de immunodeficiència
immunologica cal un VIH pur “l’evidència definitiva demanarà
un model animal que aquests virus poden induir una malaltia
semblant a la sida (Lancet 1:753-757). El model són els xais i
els gats. Però com la ciència pura és sempre la ciència actual,
amb l’invent del “VIH” desaparegué la història de la ciència i la
possibilitat de veure el problema i la solució tot el món.
La construcció política posa a les malalties de la síndrome
totes les dels dos retrovirus, però quan només hi ha infecció del
felí o HTLV no en fa cap control i la infecció dels banc de sang
és un clàssic silenciat pels nostre metges i politics a sou de farmacèutiques, de la mentida i corrupció del món mèdic i polític/
bancari del VIH/sida. Així es calcula que el 20-40 % que dona
positiu real tenen els dos retrovirus i llavors els tracten d’un
imaginari VIH, però si només és el virus felí (HTLV) llavors no
existeix com VIH, però si de la sindrome sida sense dir-se sida
i és mortal. L’HTLV dona sovint negatiu perquè es propaga per
linfòcits sense fer anticosos (baixant els linfòcits CD4 provocant la mort).La corrupció científica és tant immensa i completa que les conferències de sida o les trobades clíniques CROI
deixen fora l’HTLV (virus dels gats) i sols tracten l’ovi (Maedi
Visna), dit VIH en humans. El cas català la Fundació privada
IrsiCaixa, finançada amb diner públic des de 1995 i dirigida pel
gran mestre d’actors, B. Clotet, amb cent treballadors avars

dels diners, però cecs, sords i muts, i amb “cercadors”/comissaris polítics nord-americans, Christian Brander, que pagat
per diner públic d’ICREA fa empreses privades per vedre fum
perquè sols es dedica a una part del problema, o amb HIVACAT el “fake” de la farmacèutica Esteve-IrsiCaixa d’aplicació
d’una“vacuna”. L’objectiu és fer-ne un negoci durador i no ferne cap remei per ser impossible entendre-ho ningú, com digué
Henrich Kremer un afer de jutjats criminal. La mentida tanca la
ciència a la humanitat el coneixement dels dos retrovirus causants de la sida: el dels ovins (Maedi Visna) i el dels gats (virus
felí, en humans dit HTLV). Aquests dos donen la llista de totes
les malalties de la sida. La conferència de la sida d’Amsterdam (1992) alhora defineix la sida sense ser positiu al test, cosa
que s’explica per no crear anticosos de certs grups sanguinis
(bàsicament el zero negatiu) o ser infectat de l’HTLV sol que es
transmet per lifòcits i té els mateixos efectes mortals finals.
En l’afer de l’HTLV o retovirus felí, amb una estadística
oficial de la meitat del “VIH”, serà en tots els sentits el proper
“níxol de mercat” les dècades vinents per la farma indústria,
per traure benefici als gais occidentals, ja que la malaltia és en
part indetectable i surt a la maduresa/vellesa amb la baixada
energètica, i en la qual ara inverteixen fent possible les infeccions via PREP. Als gais ja no els caldrà corredors d’assegurances mèdiques, com Bob i Ted Streckers, que veieren als 80
que el “VIH” era guerra biologica i calcularen costos d’assegurances, perquè ara altres ja tenen assegurat un clotet on caure
morts, després de mentir en tot i ara prémer el gatell de la
pistola de la inversió de la PREP per l’HTLV! Un nou estornut o
dominus tecum de la història mèdica.
Finim amb dues cites i una proposta. Primer amb el metge
Jordi Vila d’Abadal què el llunyà 1913 ja escrigué que “en
medicina interna, després de tota la ciència, s’esguerren tots
els diagnòstics com devien fer abans i els malalts queden tan
malalts com abans que no hi havia especialistes per a tot, els
quals per viure no tenen altre sistema que crear malalts”. I
segon amb Nicolas-Joseph Sélis qui escriu l’opuscle satíric
L’inoculation du bon sens (1761), on es queixa de la devallada
de la moral, i ataca al racionalisme que portarà la revolució
francesa i proposa inocular ordre econòmic i moral talment
com el decadent imperi nord-americà ho farà al món ben
directament. Avui, però, al mig segle d’Stonewell per a tots els
Harvey Milk i als que han llevat la vida, en especial als 18 mil
catalans, ens devem a la innocència, la veritat i la compassió
perquè hi pugui haver un bell present. La proposta de vida,
aquí mateix amb un nou Stonewell, és alliberar la ciència a
Catalunya i al món de la impostura i dels pocavergonyes, tallant en sec el finançament públic a la mentida i obrir el debat
franc i decisions a gent diversa i ciència honesta.
BIBLIOGRAFIA MÍNIMA:
Alan Cantwell: Queer blood (1993) i Aids
and the doctors of death (1988).
Boyd E.Graves: State Origin the evidence
of the laboratory birth of aids (2001)
J. Segal: Aids die spur führt ins Pentagon
(1990)
H.Kremer: The silent revolution in cancer
and aids medicine (2008)
Sergi Dòria: Ètica, politica i VIH (2014)

*Aquest article és deutor del Grup
Gaixample, S.Dòria, F.X.Jaurena, la dra.
Smith i grups d’estudiants veterinaris
de la UAB, UZ i U.Lublin/Lodz. Email:
stonewell28061969@protonmail.com
A la pàgina anterior:
Estació metro Universitat
de Barcelona 28 de juny de 2016
Apocalíptica missa del gall
davant l’edifici govern federal
de San Francisco (1985) amb malalts
de sida (National Geographic, 1996)
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28 de Juny dia per l’alliberament LGTBI

A Deltebre

A Barcelona

Dissabte 15 de juny

Divendres 28 de juny Dissabte 29 de juny

19.30 h

18.30 h

18.30 h

Manifestacio

Acte central
Taula Rodona

Manifestacio
unitaria

Sortida Pont Lo Passador
20.30 h

Lectura manifest
Festa

Palau de la Virreina
(La Rambla, 99)
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21.00 h

Festa popular
Pl. Universitat

Centre d’interpretacio
turistica EbreTerra
Organitza:

Sortida Pl. Universitat

lfi
@cu28juny
www.28juny.org

Amb el suport de:

SERVEIS D’ATENCIÓ
A PERSONES GRANS?
UN CRIT D’ATENCIÓ!
Jaume Piqué-Abadal

vocaven diarrea, que notava molèsties al maluc i que perdia
vista. La Paula, la treballadora social de la Fundació, va decidir
visitar la Mari i comprovar ella mateixa la seva situació. El que
va percebre la Paula va ser encara pitjor: humitats, cables
elèctrics penjant, un bany ple de brutícia... Deixem-ho aquí!

MANIFESTAMENT NEGLIGENT
Dèiem que l’any 2012, Mercè Tabueña va ser la ponent principal d’una jornada organitzada per la Fundació Enllaç. La Fundació s’havia creat l’any 2010. Buscàvem referents, persones
amb coneixement que ens ajudessin a definir el nostre paper

La Mari té 70 anys. Avui diríem que la Mari és una dona trans.
Ella no ha fet servir mai aquest terme. En ``la seva època’’ no
es feien servir els termes transsexuals o transgènere.
Les persones grans son víctimes habituals de maltractaments. Consulteu el Facebook de la Fundació Enllaç. No passen quinze dies sense que la premsa no en publiqui alguna
notícia: estafes, abusos...
Els maltractaments no són sempre físics o psicològics.
La Dra. Mercè Tabueña és professora a la Universitat de
Barcelona j la impulsora de l’associació per a la investigació
del maltractament a persones gran, EIMA. Ella és la autora
de la proposta de de protocol marc i orientacions d’actuació
contra el maltractament a persones grans de la Generalitat
(Any 2012). Aquell mateix any, la Dra. Tabueña va ser la ponent
principal d’una jornada organitzada per la Fundació Enllaç. En
parlarem més endavant.

LES CINC DE LA TARDA! I ELS SERVEIS SOCIALS?
La Mari viu sola en una casa vella de planta baixa. Té una
pensió que no arriba als sis-cents euros. Té amistat amb
alguna veïna del barri i conversa amb la família d’origen xinès
que porta el bar del passeig de prop de casa.
Un company de la Fundació Enllaç truca la Mari un cop
per setmana. Feia dies que no agafava el telèfon. La Paula
Rodríguez, la treballadora social de la Fundació, va demanar a
voluntari de l’entitat que l’anés a veure.
La Mari rep suport d’una assistent dels serveis socials de
la seva cuitat un hora cada
dia, cap el migdia, de dilluns
a divendres. El dilluns que
la vàrem visitar nosaltres
l’assistent no s’hi havia
presentat, i eren les cinc de
la tarda.
La casa era niu de pols.
El dormitori de la Mari era
ple de roba sense plegar.
També el menjador. La cuina
estava bruta i els calaixos de
la cuina no es podien ni obrir.
La Mari ens va dir que havia
perdut el telèfon. Ara en té
un altre. Ens va explicar que
les pastilles que prenia li pro-

Una de les formes
de maltractament
és el silenciar-los
i consentir que es
mantinguin models
d’atenció inadequats. La negligència institucional
és una forma de
maltractament

com a entitat que té com a objecte defendre la dignitat de
les persones grans LGBTI, especialment quan es troben en
situacions de vulnerabilitat. En les societats democràtiques,
ens deia Tabueña, una de les formes de maltractament és el
silenciar-los i consentir que es mantinguin models d’atenció inadequats. La negligència institucional és una forma
de maltractament. Tabueña la descriu com “no atendre les
necessitats de la persona gran”. “Inclou -diu- les necessitats bàsiques de salut, roba, higiene, alimentació, habitatge,
seguretat, confort, i el no-compliment dels deures fiduciaris
d’una persona. Pot ser intencionat o no intencionat, per manca de capacitat, informació, interès o recursos’’.
La Mari és una persona forta, valenta, que ha sabut resoldre a la seva manera les circumstàncies de la seva vida. Ara,
però, es troba en una situació de risc.
Les entitats el tercer sector sabem que una intervenció
planificada i ben executada pot millorar la vida d’una persona. Estem d’acord que la Mari haurà de plantejar-se si pot
continuar vivint sola o estaria millor en una residència. Mentrestant, però, és un fet que els serveis socials del municipi
actuen de manera manifestament negligent.

				
• Fundació Enllaç: www.fundacioenllac.cat
• Associació d’investigació del maltractament a persones grans (EIMA): https://eimamaltrato.wordpress.com
Foto de Samantha Box de la sèrie “Invisible: Homeless LGBT Youth” (“Moving
Walls 18”. Open Society Fundation). Menjador social als baixos de l’església de la
Comunitat Metropolitana de Nova York. A la nit, s’habilita perquè hi dormin joves
LGBT sense llar.
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AGENDA
2019
MAIG
Divendres 31
Biblioteca Vivent
Festa Major de la Dreta de l’Eixample
18.00 h – C. Girona
Organitza: www.fundacioenllac.cat
Amb el suport: www.acathi.org

JUNY
Dijous 13
Seminari Internacional: Persones
refugiades LGTBI
Born Centre de Cultura i Memòria
Plaça Comercial, 12 – Entrada gratuïta
9.00 h – Acreditació i ponències de professionals
16.00 h – Projecció d’un documental sobre
persones refugiades LGTBI a Catalunya i
testimonis amb persones refugiades
LGTBI
Inscripcions:
https://forms.gle/tAPrFva6NDgmTDwA7
Organitza: www.encaraenaccio.cat
Dissabte 15
Actes descentralitzats a Deltebre
19.30 h – Lo Passador
Manifestació
23.00 h – Ebre Terra
Festa popular amb Mascarats,
Júlia Castellà i DJ Two Shots.
Organitza: www.28juny.org
Dijous 20
Dia Mundial de les Persones Refugiades
Diferents actes i accions a favor de les
persones refugiades, també de les
persones refugiades LGTBI
Dijous, 20
18.00 h – Xerrada de la Treballadora Social
Organitza: www.fundacioenllac.cat
Divendres 21
Dia Internacional
per a l’Educació No Sexista
Dia internacional
del llenguatge no sexista
Divendres 21
18.00 h – Cinefòrum
Organitza: www.fundacioenllac.cat
Diumenge 23
Sant Joan LGTBI al carrer
20.00 h – C. Consell de Cent cantonada
C. Casanova
Organitza: www.encaraenaccio.cat

Dimarts 25
19.00 h – Biblioteca Salvador Vives
Casajuana (Sant Vicenç de Castellet)
Presentació de la asociació ATC llibertat
en la Catalunya Central y la Projecció de la
película: Pride (Alliberament)
Organitza: ATC libertad
Dijous 27
18.00 h – Te i Simpatia, amb la projecció i
debat de la pel·lícula “Patrik 1.5”
Organitza: www.fundacioenllac.cat
Divendres 28
50 anys de la revolta d’Stonewall que va
esdevenir la primera commemoració del
Gay Pride.
Dia internacional per l’Alliberament LGTBI
/ Gay Pride
18.30 h – Palau de la Virreina
Acte central de la Comissió Unitària
28 de Juny
Organitza: www.28juny.org
Dissabte 29
18.30 h – Pl Universitat
42a Manifestació Unitària de Pl. Universitat a Pl. Sant Jaume
21.00 h – Pl. Universitat
Festa popular fins les 2h
Amb Elektra Insogna, Las Bajas Pasiones,
Ari Korrales i altres convidats.
Organitza: www.28juny.org

JULIOL
Dissabte 20
Orgull de la Trini
11.00 h – Parc de la Trinitat Vella
Fira d’entitats, signatura de llibres, actuacions i moltes sorpreses més.

SETEMBRE
Divendres 27 – Diumenge 6 d’octubre
Concurs de Fotografia
Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample
Organitza: www.encaraenaccio.cat
Dissabte 28
Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample
18.00 h – Festival de la diversitat
Organitza: www.encaraenaccio.cat

OCTUBRE
Dimarts 1
Dia Internacional de la Gent Gran
Diferents actes i accions a favor de la
gent gran, també de la gent gran LGTBI
Homenatge a la Transsexual Sònia
Lloc: Glorieta de la Transsexual Sònia
Parc de la Ciutadella
Organitza: www.och.cat
Dissabte 19
Dia per la despatologització
de la Transsexualitat
Actes a Pl. Universitat

ACTIVITATS FIXES
Tallers de Salut de la Fundació Enllaç
Dissabtes a les 12.00 h – Ioga
Dimecres a les 11.00 h – Taitxí
Dijous a les 9.00 h – Taitxí
Cal inscripció prèvia
C. Rosselló, 328
Organitza: www.fundacioenllac.cat
Tots els dijous i divendres per la tarda:
Una activitat a la Fundació Enllaç
C. Rosselló, 328
Organitza: www.fundacioenllac.cat
Tots els dissabtes a les 18.00 h:
Una activitat al GAG
C. Sant Adrià, 20 – Fabra i Coats
Organitza: www.amicsgais.org
Octubre – Novembre
Taller d’autodefensa i antiagressions
LGTBI
Taller d’autodefensa i antiagressions
per a dones lesbianes, bisexuals i trans*
Organitza: www.encaraenaccio.cat
Octubre – Desembre
Loteria de Nadal LGTBI
Organitza: www.encaraenaccio.cat
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Aquesta revista al llarg de 40 anys, ha sigut la
veu i el testimoni ocular de la història del
moviment LGTBI a Catalunya i, també, a l’Estat
Espanyol. Des de la seva primera aparició, com
a Full Informatiu del FAGC (juny del 1979), fins
a hores d’ara, l’Infogai forma part de les poques
revistes deganes en català, compromeses i
d’esquerres, que han sabut reflectir els anhels,
les problemàtiques i les necessitats de la nostra
plural i heterogènia comunitat.

