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Tinc un amic que té la seva mare ingressada en una residència geriàtrica
en l’actualitat. Fins fa uns anys, també
tenia el seu pare amb ella, al mateix
centre. Tots dos van iniciar un lamentable procés de demència senil, que va
fer que el pare morís sense saber on
era o què passava al seu voltant i que
ha portat la mare a no poder mantenir
una mínima conversa coherent amb ell,
cada cop que la visita, uns quants cops
per setmana.
El meu amic té dos fills i viu al
mateix barri on hi ha la residència de la
mare. Tant ell com la seva dona són alts
directius en dues empreses de renom i
tenen dos fills: una noia, que és estudiant universitària, i un fill, que estudia
batxillerat. Per motiu de la feina, aquest
amic visita la mare tant com pot. I, com
és imaginable, els seus fills potser veuen l’àvia en comptades ocasions al llarg
de l’any.
Fa poc, el fill del meu amic va comentar-li que a la seva escola (privada, religiosa i caríssima) demanaven
a l’alumnat que fessin voluntariat,
ajudant persones en ONG afins a
l’escola i, és clar, això implicaria que
els estudiants haurien de dedicar-hi
una sèrie d’hores a la setmana. El meu
amic m’explicà que va contestar al
seu fill que es negava que fes voluntariat a qualsevol ONG, ja que tenia una
“oportunitat d’or” per fer voluntariat
i que l’estava desaprofitant. El que el
meu amic denominà “oportunitat d’or”
consistia simplement en el fet que
totes aquelles hores que el fill volgués
dedicar al voluntariat suggerit per

l’escola les dediqués a visitar l’àvia i a
fer-li companyia a la residència on viu.
I, de passada, va animar el seu fill per
tal que convencés els seus companys
i companyes de classe a visitar també
l’àvia, o bé la resta de persones internades en la mateixa residència.
Fins aquí, pot semblar que l’ocurrència del meu amic amb el seu fill
era una genialitat: el noi fa voluntariat
i alhora no tenim desatesa l’àvia. Però
en realitat, això que es presentava com
una “oportunitat d’or” o que inclús pot
semblar una genialitat, en el millor dels
casos era un simple error conceptual i,
en el pitjor, una claríssima perversió del
llenguatge i de les obligacions jurídiques de les persones.
Fer voluntariat és una acció que
resulta lloable i que no tothom fa.
Podem desenvolupar el nostre voluntariat treballant pels altres (amb la
nostra feina habitual, o bé fent tasques
diferents) o simplement podem fer una
valuosíssima donació que no consisteix a entregar diners, sinó a donar el

Fer voluntariat
implica que la tasca
de la persona
voluntària s’entrega
a algú que potser
coneixem en el
moment de fer
el voluntariat

nostre temps, que encara que no ens
n’adonem, és el bé més valuós que
tenim. I, és clar, fer voluntariat implica
que la tasca de la persona voluntària
s’entrega a algú que potser coneixem
en el moment de fer el voluntariat i
que, a vegades, és possible que ni tan
sols arribem a saber a qui entreguem
el nostre temps o la nostra feina. Ara
bé: la proposta del pare al seu fill que
acabo d’explicar, no és voluntariat.
Aquest senyor vol que el fill entregui la
seva companyia a la seva àvia, que en
cap cas és una desconeguda, sinó que
és un familiar directe del noi. Per això,
aquest senyor hauria de saber (ja que
en el seu moment va estudiar dret) que
suggerir al fill que faci voluntariat tenint
contacte amb la seva àvia, com una
“oportunitat d’or”, és una proposta que
des del punt de vista legal és un error:
amb l’àvia no es fa voluntariat quan se
la visita, sinó que es compleix un deure
tant legal com moral al qual tota persona es troba obligada, en virtut de les
obligacions familiars que tothom té.
Per això, en aquest cas tinc dubtes
que es pugui parlar d’error conceptual, sinó més aviat de perversió del
llenguatge: un senyor ben format, que
coneix el significat de les paraules i
que pretén que el seu fill compleixi
els deures legals i morals amb la seva
àvia, considerant-los voluntariat, i que
a sobre li servirà per quedar molt bé
amb el professorat de l’escola. Falsejar
el sentit de les paraules i poc més, per
intentar quedar la mar de bé? Potser
millor complir els deures legals d’assistència als familiars, oi?
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PETITS GRANS AVENÇOS TRANS
Eduard Thió
GayLesPoint – www.gaylespoint.com

No sé si és només una sensació meva, però darrerament trobo
que anem tenint molt bones notícies, encara que siguin petites, per al col·lectiu trans. Avui en voldria comentar dues que,
per mi, tenen una gran rellevància: per una banda la possible
anul·lació de la Llei 3/2007, que obliga a ser major d’edat per
fer el canvi de gènere al Registre Civil, i per l’altra que els presos i preses trans, a Catalunya, podran escollir presó segons el
sexe sentit.
Que els menors d’edat puguin inscriure al registre el seu
sexe sentit i no el de naixement és un canvi d’una gran importància, que haurem d’agrair a la lluita incansable d’una família
des de fa 5 anys. És un pas ferm en la lluita contra l’estigmatització i la defensa de la dignitat dels drets del col·lectiu trans.
Aquest canvi permetria que en els documents oficials (DNI,
targeta sanitària, passaport…) hi aparegués el sexe sentit.
El Ple del Tribunal Constitucional el juliol d’enguany va
avalar que els menors “amb prou maduresa” i que “es trobin
en una situació estable de transsexualitat” puguin sol·licitar
el seu canvi de gènere al Registre Civil, sense esperar a com-

Les persones trans
menors d’edat
podran inscriure
al registre el seu
sexe sentit

plir els 18 anys. Els magistrats
resolien, així, la qüestió de
constitucionalitat que el Tribunal Suprem va plantejar el
març del 2016 quan examinava la demanda interposada
per un nen transsexual de Benasc (Osca) per modificar en
el Registre Civil la referència
al seu sexe sense el condicionant legal d’haver d’esperar a
fer els 18 anys.
Per altra banda, volia
comentar una notícia que ha
passat força desapercebuda,
però que em sembla una afirmació contundent del compromís dels qui ens governen

Els reclusos i
recluses trans
podran escollir
presó atenent al
seu sexe sentit,
independentment
del seu estat dins
el procés de trànsit

cap als drets i deures de les
persones trans. A partir d’ara
els i les preses transsexuals,
a Catalunya, poden escollir
presó segons el sexe sentit.
Als centres penitenciaris de
Catalunya hi ha actualment
14 persones trans, totes dones
trans. Algunes d’aquestes
recluses que encara no han
acabat el procés de trànsit
(hormonal, quirúrgic i/o legal) i que fins ara estaven parcialment aïllades en mòduls
d’homes, ja han estat traslladades Wad-Ras. També s’ha
simplificat el procediment
perquè puguin decidir el nom
amb què volen ser tractades

i s’ha elaborat la nova Instrucció per erradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia, l’objectiu és que el sistema penitenciari
català tingui la màxima sensibilitat amb aquest col·lectiu.
Aquesta nova mesura dona resposta a les persones trans
que no poden o no volen fer el canvi oficial. L’anterior instrucció per a interns i internes trans, del 2009, també permetia el
trasllat, però la sol·licitud no preveia la ubicació en un centre
amb interns d’un sexe diferent. Les persones sol·licitants eren
normalment traslladades a la presó de Brians 2, el centre
penitenciari de referència d’acompanyament i treball amb el
col·lectiu trans.
Ja ho diu la dita: tota pedra fa paret. Dos “petits” canvis,
dos grans avenços per al col·lectiu trans, i dues felicitacions:
una a la família del Patrick, per demostrar que la valentia i
l’energia infinita per defensar els drets d’un fill poden tenir
recompensa, i una altra a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per fer avançar els drets trans a tots els
racons de la societat, i en concret als centres penitenciaris.
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25 ANYS DE GAIS POSITIUS.
LLUITANT PER LA VIHDA
Joaquim Roqueta
President de Gais Positius

Gais Positius va néixer el dia 1 de desembre de 1994 fruit d’un
petit grup d’homes gais i seropositius que s’havien adreçat a
la Coordinadora Gai- Lesbiana, creada el 1986, amb la finalitat d’obtenir informació i suport. En aquells primers anys la
immensa majoria dels homosexuals, igual que la resta de la
societat, no tenien les nocions més elementals sobre tot el que
tenia a veure amb el VIH i la sida, per això la tasca no va ser
fàcil ni senzilla.
Eren temps realment durs en què no es disposava de tractaments efectius i la mortalitat causada per la sida era molt
elevada. La ideologia conservadora a escala mundial era
liderada per personatges com
Ronald Reagan, Margaret
Thatcher o el papa Wojtyla
i es considerava la malaltia
de les “putes”, els “ionquis”
i els “maricons”. Tothom
tenia molta por i es respirava
molta confusió sobre les vies
de transmissió, una barreja
entre desconeixement i desconfiança, fins i tot dins de
l’àmbit sanitari, que provocava molt rebuig i situacions
discriminatòries.
La ignorància causava
situacions especialment
tràgiques. A alguns companys les seves famílies els cremaven
tota la roba o eren expulsats de casa. D’altres, que havien
demanat ser enterrats al costat de la seva parella o familiar un
cop morissin, eren finalment incinerats per por. I alguns en
morir el seu company sense cap dret, i rebutjats per les respectives famílies, acabaven per suïcidar-se.
En aquest context, la lluita de Gais Positius es va centrar
també en la consecució de la llei de parelles de fet i, posteriorment, el matrimoni igualitari, perquè les morts per VIH reflectien, encara més, la vulnerabilitat i desprotecció que existia dins
de les parelles del mateix gènere, així com en les seves famílies.
Així va ser com va néixer Gais Positius amb la finalitat de preservar la confidencialitat, fomentar l’intercanvi d’informació per
resoldre i difondre les nocions essencials sobre el VIH i la sida,
la seva forma de transmissió i els possibles tractaments, i la
defensa dels drets. L’entitat ha anat adaptant els seus projectes
i serveis a la realitat canviant del VIH fins al dia d’avui que hem
celebrat el nostre vint-i-cinquè aniversari amb vosaltres, seguint
donant resposta i lluitant contra l’estigma i la discriminació.
Vint-i-cinc anys al teu costat!

En aquells primers
anys la immensa
majoria dels
homosexuals, igual
que la resta de la
societat, no tenien
les nocions més
elementals sobre tot
el que tenia a veure
amb el VIH i la sida

#GaisPositius25
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PRESENCIA
HOMOSEXUAL
EN LA NOVELA
NEGRA
Gerónimo Pereira del Castillo

John Connolly nace en Irlanda en 1968,
fue periodista, camarero y funcionario
del gobierno local. En 1999 publica una
novela con el título Todo lo que muere,
que da inicio a una serie de novelas que
de momento son 16, siendo la última El
frío de la muerte. En todas ellas, aparte
del personaje central que es el detective Charlie Parker, aparecen dos personajes más:
– Louis, negro, republicano y asesino profesional.
– Angel, ladrón retirado.
Estas dos personas son homosexuales, son pareja, viven juntos y
hasta el día de hoy continúan así. A lo
largo de la serie, el autor nos ha ido revelando pinceladas de la vida de ambos
para conocerlos mejor.
En cada novela el detective en
cuestión los llama para que lo ayuden
a resolver cada caso y creo que, sin
su ayuda, no lo conseguiría y la serie
habría acabado hace tiempo. Los casos
que se presentan en cada episodio,
tratan sobre argumentos muy duros
y negros como por ejemplo, tráfico de

personas, abusos infantiles, nazis en
conserva esperando volver.
Esta serie de novelas negras contiene un elemento que se aparta de las de
su género y que no a todos gusta y es
que aparecen elementos sobrenaturales
en las tramas que hacen que poner la
piel de gallina. En la primera novela, que
empieza con el asesinato de la esposa y
la hija de 5 años del detective, que son
despellejadas en la cocina de su casa
y él es el primero que las encuentra,
es cuando empieza el descenso a los
infiernos de la vida cotidiana de esta serie. A partir de ahí, el detective empieza
a intuir presencias extrañas y la primera, la de su hija, de nombre Jennifer.
Angel y Louis están al tanto de todo
pero prefieren no hablar del tema.
Louis viste casi como un modelo de
revista, alto, esbelto y con ropa de calidad, todo lo contrario de Angel quien
siempre va con chaquetas o chándal y
le importa un comino la moda, lo que da
paso a diálogos mordaces y divertidos
y de un humor negro muy saludable.
Cuando son convocados por su amigo el detective acuden siempre, entre
otros motivos por lealtad. Las novelas
están cargadas de violencia, sangre
crueldad y muerte. Las historias han
convertido a Luis y Angel en personajes
entrañables. Tanto que el lector no puede evitar empatizar con ellos a pesar de
que ellos matan, a gente perversa, pero
matan; y aun así el lector se pone de
su lado. Otra particularidad de la serie
es que los hechos que suceden están
ambientados en el estado de Maine,
Estados Unidos de Norteamérica.
Si alguien quiere conocer a estos
personajes recomiendo sin lugar a dudas empezar a leerlos que no le defraudarán, más bien al contrario.

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

Son homosexuales,
son pareja, viven
juntos y hasta el dı́a
de hoy continúan
ası́. A lo largo de la
serie, el autor nos
ha ido revelando
pinceladas de la vida
de ambos para
conocerlos mejor

Accedeix a l’enllaç
https://www.teaming.net/infogai
i segueix les indicacions.
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Amb el suport de:

ACCEPTACIÓ I DESITJOS.
QUINS BENEFICIS I MALESTARS?
Daniele Vasta
Psicòleg i coach – www.danielevasta.com

Acceptar la realitat tal com és, a vegades, ens pot evitar molt patiment.
Amb això no vull dir que calgui
adoptar una posició de passivitat ni de
submissió davant el que és real. És necessari fer un treball d’anàlisi i de contextualització per poder viure de manera
més lleugera i sentir un cert assossec.
És habitual que em contactin persones que estan patint un excés d’ansietat, que se senten deprimides, insatisfetes de la seva vida, desorientades,
angoixades, apàtiques o desmotivades.
Moltes vegades no poden relacionar
aquest malestar amb unes circumstàncies específiques. Altres vegades
són conscients que aquests tipus de
símptomes estan vinculats amb els
esdeveniments, que els estan generant
un malestar. Pot ser que hagi mort un
ésser estimat, pot ser que hi hagi hagut
una separació de la parella, desil·lusions amoroses, abús de substàncies
(tabac, alcohol, etc.). En alguns casos el
patiment és encara més gran quan hi ha
un trastorn, que dificulta més tolerar tot
allò que s’està vivint.
Les emocions que acompanyen
aquests malestars solen ser la ràbia i
la por, encara que sovint es confonen
amb la tristesa. Sovint, tenim tendència
a esmorteir el que ens està “encenent”
per dins, com si no ens permetéssim
assumir que “el que acaba de passar
m’enutja profundament”. Això podria ser
un intent de dissimular la realitat. Una
realitat diferent de la que ens esperàvem que fos, que depengui de la nostra
voluntat o no. Durant el treball que es
fa per a la cerca de les causes reals del
malestar, un dels meus objectius és que
el pacient pugui tornar-se conscient del
que realment li està passant. Això es
dona amb un procés gradual, i assumible per a ell, depenent dels recursos que
tingui per ser capaç de definir “el que
12 | INFOGAI 211 | HIVERN 2019

El xoc entre el desig
i la realitat acaba
generant moltes
vegades una gran
frustració de
les expectatives
individuals amb
conseqüències
emocionals molt
significatives que
cal tenir en compte
és” amb les paraules adequades, sense
mistificacions ni autoenganys.
Gràcies a aquest procés de “donar a
llum” moltes vegades acabo escoltant
“és que és injust” o “és que jo no ho
hagués fet així” i també “és que hauria d’haver dit/fet això o allò”. Quan es
donen aquestes afirmacions es torna
evident una incongruència de rellevant
importància i utilitat: l’abisme entre “el
que m’agradaria que fos i el que és”. Vull
fer referència a la bretxa, a la distància
que existeix entre l’expectativa i el que
acaba succeint, el xoc entre el desig i la
realitat acaba generant moltes vegades
una gran frustració de les expectatives
individuals amb conseqüències emocionals molt significatives que cal tenir
en compte (ràbia, enuig, empipament,
enveja en alguns casos).
Hi ha una frase de Bill Gates “la
vida és injusta, acostuma-t’hi, a això”,
que faig servir molt; i encara més quan
treballo amb aquells adolescents que
creuen que tot se’ls deu, que només
tenen drets (i els deures? Aquests són
només coses dels seus pares). En la

nostra societat, arran dels grans avanços científics, tecnològics i dels reptes
aconseguits durant l’últim segle, sense
ser-ne molt conscients, hem estat desenvolupant una creença segons la qual
l’ésser humà ha de ser capaç de tot. És
molt habitual veure anuncis de cotxes
en els quals es pot llegir o sentir” res
és impossible”, o llibres de gent triomfadora amb un títol semblant. No sobra
tampoc fer referència a les exigències
de tants pares i els seus “tu pots!”. Tant
de poder que acaba convertint-se en
deure. I si no puc? Què faig amb això?
Quin significat puc donar-li a la meva
incapacitat i als meus límits, al fet de no
poder satisfer els meus desitjos?
El no poder acaba influint en el
que pensem de nosaltres, desqualificant-nos i donant peu a sentiments de
fracàs, a estats anímics depressius, a
desmotivació i a ansietat.
No ens veiem capaços d’enfrontar-nos
al món tal com hauríem de fer a canvi de
com podem. La sensació de por de no
poder enfrontar-nos a una cosa difícil o
impossible s’activa quan es fa evident
el contrast entre el desig i la realitat.
Passem ràbia, i en diem tristesa, per
sentir-nos uns fracassats o per haver
perdut algú o alguna cosa que teníem
abans (una relació, un ésser estimat, un
treball o un estatus social i econòmic, la
salut d’un temps).
Acceptar el que és i el que hi ha,
la realitat i com ens sentim enfrontant-nos-hi, no vol dir llançar la tovallola
abans d’hora o no desitjar res.
No es tracta d’un tot o res, d’un “ha
de ser així” enfront de “llavors no hi ha
esperança”. Es tracta de reconèixer els
límits reals que certes circumstàncies
ens imposen, encara que no ens agradin. Davant d’una pèrdua irreversible,
sigui de salut per malaltia o envelliment,
afectiva (per separació o conflictes amb

Acceptar el que
és i el que hi ha,
la realitat i com
ens sentim enfrontant-nos-hi, no vol
dir llançar la tovallola abans d’hora
o no desitjar res

El no poder acaba
influint en el
que pensem
de nosaltres,
desqualificant-nos
i donant peu a
sentiments de
fracàs, a estats
anímics depressius,
a desmotivació
i a ansietat

amics, per defunció d’un ésser estimat),
el nostre poder d’acció és limitat i resistir-nos al fet que sigui així només pot
activar malestars.
Tot i així, és també veritat que tenim
la capacitat d’influir en la construcció
de la realitat; com a éssers humans tenim tot el dret a desitjar, a plantejar-nos
reptes, a créixer. És una llei bàsica de
l’ésser humà. Aristòtil ja reflexionava
sobre això quan parlava de la felicitat vinculada a la motivació i a fer els
passos necessaris per desplaçar-se des
d’on som cap a on volem anar.
Hem de tenir molta cura a l’hora
d’exigir que els altres, o una cosa tan
complexa com la realitat, siguin com ens
agradaria que fossin, sense pensar que
per al nostre benestar pot ser necessari
i útil adoptar una postura flexible amb
les persones o els esdeveniments.
És molt convenient per a la nostra
salut mental i emocional fer una anàlisi

una mica més complexa i completa dels
nostres desitjos, i dels recursos que
tenim i podríem aconseguir. Ens convé
avaluar bé les nostres expectatives,
les nostres exigències, el que estem
disposats a assumir si no es donés el
que desitgem. Una situació que amb
certa freqüència em trobo a la meva la
consulta és la d’aquells pacients que
pateixen molt perquè no s’atreveixen
a crear o buscar situacions no virtuals
per anar coneixent persones. Aquestes persones en canvi només intenten
socialitzar a través d’aplicacions per
a persones gais rebent sovint només
propostes de sexe exprés. Pateixen
molt per la frustració que experimenten després de la cita tot sabent el que
l’altre els pot oferir.
En aquestes situacions pot alleujar
molt poder alinear les expectatives amb
els mitjans que s’utilitzen per assolir els
objectius i acceptar el que hi ha i el que
se li ofereix. És raonable desitjar invertir
en una relació que podria anar a més,
però és igual de raonable, i útil per a la
salut emocional, reconèixer que l’altre
només està disposat a mantenir una relació exclusivament basada en el sexe.
En conclusió, els desitjos d’una
persona no poden imposar-se per sobre
dels desitjos d’una altra persona quan
tots dos no coincideixen. D’igual manera
tampoc podem imposar-nos a la realitat
quan els nostres esforços no poden
influenciar-la. En tal cas, només resulta
beneficiós reconèixer el que hi ha i reconèixer amb satisfacció els esforços que
hem fet. Alhora cal assumir les limitacions personals respecte a les circumstàncies específiques que s’esdevenen.
Ens aniria bé determinar fins a on arriba
el nostre poder i la nostra responsabilitat personal i on comença el poder i la
responsabilitat de l’altre, i també de la
realitat.
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ORGULL, PROTESTA, NEGOCI
I ALTRES DERIVES LGTB
Begonya Enguix Grau
Antropóloga

Any rere any, la manifestació estatal
de l’Orgull LGTB de Madrid convoca
més d’un milió de persones i atreu més
de dos milions de turistes, generant
enormes ingressos per a la ciutat,
segons dades de l’organització. Les
manifestacions de l’Orgull són avui
els actes centrals de l’activisme LGTB
però també un camp de batalla en el
qual s’entremesclen interessos polítics,
comercials i turístics.
Entorn d’aquestes manifestacions es
produeixen intensos debats –que s’han
mantingut estables al llarg del període
estudiat– sobre com representar la
dissidència sexual i de gènere (hi ha
cossos “adequats”?), sobre els significats de l’esdeveniment (hi ha protesta o
festa?), sobre les polítiques de la identi-

ditat i ha utilitzat fonts diverses (fotos,
vídeos, webs, blogs, etc.).
Enguix ens parla sobre les identitats
i la seva relació amb el cos, la política i
el mercat. Detalla també les diferents
formes d’activisme LGTB(*IQ+) (assimilacionista o crític) i les seves estratègies i aliances tant amb els partits
polítics com amb les institucions públiques. Els nostres cossos i la política
estan avui relacionats amb el mercat
i el negoci. A partir de l’Orgull, Enguix
escriu un text que omple un buit en la
producció nacional i internacional, però
que va més enllà de l’Orgull. La manifestació estatal mostra com la sexualitat i el gènere han format identitats,
com les identitats han generat polítiques, com les polítiques es connecten

tat (són necessàries?) i sobre la comercialització i la institucionalització de la
lluita pels drets civils (són compatibles
la reivindicació i el negoci?). Cossos i
identitats, activisme i política, i drets i
negoci són els tres eixos que articulen i
tensionen les manifestacions de l’Orgull.
L’antropòloga i professora de la
UOC Begonya Enguix, en el seu recent
llibre Orgullo, protesta, negocio y otras
derivas LGTB (Ed. Doce Calles), ha dut a
terme una recerca etnogràfica des del
2008 (any posterior a la celebració de
l’Europride a Madrid) fins al 2017 (any de
celebració del WorldPride). Centrada en
Madrid, inclou dades sobre les manifestacions de Barcelona, Sevilla i València.
Ha realitzat 50 entrevistes en profun-

amb els negocis i com els negocis es
defineixen com a espectacle. Mostra
totes les combinacions possibles entre
aquests elements. És un fenomen polièdric, espectacularitzat i contradictori
on la política, el mercat i uns cossos
que protesten i es diverteixen dibuixen
relacions complexes que ja no podem
entendre des d’una perspectiva oposicional considerant, per exemple, que si
hi ha festa no hi pot haver protesta.
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Twitter: @BegonyaEnguix
https://docecalles.com/producto/
orgullo-protesta-negocio-lgtb/
Twitter: @docecallesed

Les manifestacions
de l’Orgull són avui
els actes centrals
de l’activisme LGTB
però també un camp
de batalla

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. Botànic
C. Muntaner, 64
9. Boxer
C. Diputació, 182
10. Boys Bar
C. Diputació, 174
11. Casa Jaime
C. Consell de Cent, 222
12. Celler Rosses
i Torrades
C. Consell de Cent, 192
13. Club Black Hole BCN
C. Sepúlveda, 81

14. Cómplices
C. Cervantes, 4

29. Metro
C. Sepúlveda, 185

44. Versailles
Passatge Valeri Serra, 3

15. Desideratum
Tattoo Studio
C. Calders, 3

30. Nostromo
C. Diputació, 208

45. Zeus
C. Riera Alta, 20

16. El Berro
C. Diputació, 180
17. El Bierzo a Tope
C. Diputació, 159
18. El Cangrejo Eixample
C. Villarroel, 88
19. El Duende Borrell
C. Comte Borrell, 35
20. El Patio Central
C. Consell de Cent, 273
21. ES4U
C. Casanova, 56
22. GinGin Gay Bar
C. Aribau, 40
23. Hotel Axel
C. Aribau, 33
24. Hotel Axel Two
C. Calabria, 90-92
25. Hotel Califórnia
C. Rauric, 14
26. Kistch
C. Muntaner, 17-19
27. La Chapelle
C. Muntaner, 67
28. Manga Rosa
C. Consell de Cent, 220

31. OMA Bistró
C. Consell de Cent, 227
32. Open Mind
C. Aragó, 130
33. People Lounge
C. Villarroel, 71
34. Plata
C. Consell de Cent, 233
35. Priscilla Café
C. Muntaner, 73
36. Ros Arte Floral
C. Villarroel, 71
37. Sauna Barcelona
C. Tuset, 1
38. Sauna Casanova
C. Casanova, 57
39. Sauna Condal
C. Espolsasacs, 1
40. Sauna Cool&Fresc
C. Calabria, 59
41. Sauna Nueva Bruc
C. Pau Clarís, 87
42 Sauna Thermas
C. Diputació, 46
43. Sestienda Gay Shop
C. Rauric, 11

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
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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
C. Quito, 8-10

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,
64-66

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, 113-141
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

BLANES
SAI LGTBI Blanes
Pl. Argentina, 5
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
C. Estudiant, 26

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

OLOT
Consorci d’Acció Social de
la Garrotxa - SAI LGTBI
Pl. Palau, 8

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
EL MASNOU
Som Masnou
Av. Joan XXIII, 13
FLIX
GIRONA
LLEIDA
OLOT
RIPOLLET

PROHIBIDO SER
CIUDADANO
Pablo Parellada Redondo
pabloparellada@hotmail.com

Ante todo quiero aclarar que, aunque yo no soy escritor, me
he permitido escribir este libro, que es autobiográfico, porque
tengo muchas cosas que decir.
Soy madrileño, tengo 46 años y he sobrevivido a una familia demasiado conservadora en la que ha habido seis suicidios,
y en la que yo estaba predestinado a engrosar, con el número
siete, tan macabra lista.
He tenido traumas desde los cinco años, pero eso me ha
hecho fuerte y me ha servido para aprender a luchar contra la
adversidad.
Con ocho años descubrí que era homosexual porque me
enamoré loca-mente de un profesor. Guardé ese secreto durante toda mi infancia y mi adolescencia en una época en la
que, en el entorno en el que crecí, todos los armarios estaban
cerrados con llave, con los enormes perjuicios psicológicos y
de toda índole que ello conlleva.
Cuando adquirí la mayoría de edad le envié una carta al
escritor Terenci Moix, al que
admiraba desde los catorce
años, manifestándole mi deseo de conocerle. Terenci me
contestó, nos conocimos, nos
enamoramos y me fui a vivir
con él, abandonando el ambiente asfixiante de la casa
de mis padres, empezando a
ver el mundo desde los ojos
privilegiados de Terenci y
disfrutando a su lado de una
felicidad plena.
Fuimos pareja siete años,
pero cuando llevábamos
cinco mi familia se metió por
medio, entre él y yo, manipulándole para que dejáramos de vivir juntos. Me tuve
que volver a la casa de mis
padres en contra de mi voluntad sin haber roto con él;
y, sin entender nada de por
qué me había pasado todo
aquello, me sumí en una
profunda depresión y tuve
dos intentos de suicidio.
Después viví una historia
truculenta con la Comunidad de Madrid a partir de un
certamen de premios fraudu-

lento en el que participé; y, tras denunciarlo al Defensor del
Pueblo, conseguí que este me diera la razón y quitaron el certamen. Toda aquella lucha me ayudó a salir de la depresión.
Luego vino la ruptura con Terenci, aunque después de
un tiempo nos hici-mos íntimos amigos, y en aquella época
tuve una movida sórdida con El Corte Inglés por un asunto de
presunto espionaje que acabó en los tribunales, que ex-pongo
con todo lujo de detalles en el libro y que tuvo un coste muy
alto para mi salud mental.
Y aquí estoy: vivo, a pesar de que mi vida ha sido una
carrera de obstáculos frente a traumas, injusticias y delitos,
hablando, desde lo particular, de cuestiones que son
universales y con las que
creo que muchas personas
pueden sentirse identificadas
de una forma u otra, aunque
no todas puedan contarlo.
Prohibido ser ciudadano de
Pablo Parellada Redondo
está disponible en Amazon
y en las siguientes librerías:
Antinovs (C. Casanova, 72,
Barcelona), Cómplices
(C. Cervantes, 4, Barcelona)
y Vila Llibres (C. Ciutat de
València, 14, Villajoyosa,
Alicante).

He tenido traumas
desde los cinco
años, pero eso me
ha hecho fuerte
y me ha servido
para aprender a
luchar contra la
adversidad
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LA TOMBA
DELS ARDÈVOL,
DUBTES
I PREGUNTES

cita un estudi de Francesca Español i
Bertran, “Els sepulcres monumentals
d’època gòtica a l’Urgell”.1 Dins trobo
una part dedicada a aquesta tomba:

Leopold Estapé
Expert en història dels col·lectius LGTBI

Al MNAC podem veure una tomba del
segle XIV, el seu nom “el sepulcre dels
Ardèvol”. Germans, amics?
La fitxa del museu assenyala: “Procedeix de la capella del Corpus Christi
del palau dels marquesos de la Floresta
de Tàrrega (Urgell)”. Res més. Rar dos
homes enterrats junts, però alguna
explicació deu tenir. En principi crec
que són germans junts a la tomba, però
veig que un porta vestimenta militar,
l’altre no? No estaven casats, no es van
casar? Van ser víctimes de la pesta?
Em llanço a buscar més informació.

1

Al primer conegut que pregunto em
contesta immediatament amb una llista
de persones que segur que coneixen
millor la història. Serà l’únic que em
contesta correctament. Envio correus
a tots, sols contesten els conservadors
del MNAC i em diuen que en tenen poca
informació. La resta silenci; generalment és el que em trobo quan pregunto
a segons quins historiadors sobre diversitat sexual o de gènere, no és sant
de la seva devoció.
Fa un temps, davant una publicació del sepulcre, torno a preguntar. Em
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“Com ja hem indicat, no tenim absoluta
seguretat pel que pertoca a la identificació dels jacents. Naturalment es
tracta de dos membres de la família
Ardèvol, un dels quals podria ser identificat amb el Guerau, que fins entre
1359 i 1364 i que documentem en relació
amb la comanda d’uns retaules al pintor
Francesc Serra. Les dates que proporciona l’anàlisi estilística fan situar
l’execució del monument dins la segona
meitat del segle xıv, i per tant són coincidents. Probablement el distint tractament iconogràfic de cadascun dels dos
jacents obeeix a un fet molt precís, i
ens fa sospitar que assistim a un canvi
estamental del llinatge. La indumentària d’un dels dos és la pròpia d’un
ciutadà, però la del segon correspon a
un militar. No podem atribuir aquesta
particularitat del sepulcre a l’atzar o al
caprici de l’artista. És més transcendental que això. Obeeix segurament a la
necessitat de reflectir un ascens social
de llinatge, i no és un fet aïllat en el
panorama català d’aleshores.”
No eren germans, no tenien el mateix ofici i l’única hipòtesi és “un canvi
estamental del llinatge”? Dos homes
enterrats junts pot ser causa de molts
motius, un d’ells que fossin parella,
opció de la qual els historiadors generalment no volen saber res. En aquest
cas la resposta normal seria, a l’edat
mitjana la persecució de la sodomia era
enorme; cert. A Catalunya els casos
portats davant la justícia entre 1265 i
1365 són 15, i generalment contra jueus
i sarraïns.2 És a partir de la pesta quan
aquestes persecucions s’inicien, tot i
la voluntat en contra del rei Pere III,3 i,
de fet, fins a la seva mort no comencen
unes persecucions que a Catalunya
mai van ser generals. Però quan això
va passar, els Ardèvol portaven anys
morts.
El culte a sants germans de fe (de
sang a partir del segle XIV) arreu del
territori són patents (Abdó i Senén,
Cosme i Damià o inclòs el bisbe Narcís
i el diaca Feliu a Girona). El concepte
germà era molt més ampli del que avui
utilitzem, com passa amb altres paraules com sodomia.

2

La diversitat sexual
o de gènere és una
assignatura pendent en molts dels
nostres museus, i
molts historiadors
ho consideren sense
cap valor
La diversitat sexual o de gènere és
una assignatura pendent en molts dels
nostres museus, i molts historiadors ho
consideren sense cap valor; les conseqüències és un retrat esbiaixat d’una
edat mitjana molt més rica del que ens
han venut.
Així al Cosmocaixa podem veure la
nostra avantpassada Luci, davant unes
petjades: la femella seguint les petjades del mascle. És clar, l’home sempre
havia de ser el primer. Al Museu d’Arqueologia de Catalunya podem veure
una reproducció d’Altamira, l’home pinta les parets, els nens ociosos miren el
pare, la mare al fons fa el dinar. I ningú
es queixa.
Desconec si els Ardèvol eren germans, amics, amants o “señores que
pasaban por allí”, sols espero que quan
s’investigui es pensin en totes les opcions. Ho sento, algú ho havia de dir.
(1) Francesca Español i
Bertran: “Els sepulcres
monumentals d’època
gòtica a l’Urgell”.
(2) Jaume Riera, Sodomites
catalans. Editorial Base.
(3) “El judici contra isaach
mardofay pel delicte de
sodomia”. Leopold Estapé, la Barcelona diversa
(blog).

1. Tomba dels Ardèvol,
s. XIV. MNAC.
2. Retaule dels sants
Abdó i Senén, de Jaume
Huguet, església de
Sant Pere de Terrassa.

“Sóc lesbiana i
em posen trabes
a un hospital
per fer un procés
de fertilitat”

ÀREA PER A LA IGUALTAT
DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ
DE PERSONES LGTBI (T. 012):
C. Sepúlveda, 148-150, 6a pl.
08011 BCN – T. 935 517 717
http://treballiaferssocials.gencat.cat/
ca/ambits_tematics/lgbti/
XARXA PÚBLICA DE SERVEIS
D’ATENCIÓ INTEGRAL LGTBI
DE CATALUNYA:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/
ca/ambits_tematics/lgbti/atenciointegral/

COL·LABORA:

ORGANITZA:

OFICINA PER LA
NO DISCRIMINACIÓ:
C. Ferran, 32 – 08002 Barcelona
T. 934 132 000 – ond@bcn.cat
dll. i dv. de 9 a 14 h.
dm. dc. i dj. de 9 a 20 h

OBSERVATORI
CONTRA L'HOMOFÒBIA:
T. 932 172 669 – denuncia@och.cat
Assessorament general (telefònic):
dm. de 10 a 14 h.
Atenció víctimes. Servei d’atenció
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dv. de 16 a 19 h.
ADVOCAT RICARDO DE LA ROSA:
T. 629 994 636 – ricardodelarosa@icab.cat
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APROXIMACIÓN A LA
‘PLUMOFOBIA’ CONTEMPORÁNEA
Jose Cuadrado (Josemola)
Director de Comunicación
del Observatori contra l’Homofòbia (OCH) de Catalunya

“Si no me gustan los chicos con pluma, ¿soy plumófobo?”. Es
la típica pregunta, de hecho, un día antes de hablar sobre el
concepto “Plumofobia desde una perspectiva contemporánea”
en los XXXI Encuentros Estatales LGTBI en Guadalajara,
un chico del público asistente, me lo preguntó. Aunque la
respuesta es sencilla, voy a recrearme un poco; y para ello,
atenderé a tres factores: la ley, el rol sexual y la masculinidad.
Lo primero a tener en cuenta sobre la discriminación por
expresión de género —plumofobia— es que es más vieja que
RuPaul, pero antes de abordar la “sutil” discriminación por
expresión de género, el colectivo LGTBI ha tenido otras cuestiones más urgentes como dejar de ser unos enfermos, dejar de
ser delincuentes o podernos casar. No obstante, la plumofobia

se ha convertido en la actualidad en un problema que afecta a
jóvenes y no tan jóvenes, tanto dentro como fuera del colectivo, estableciendo formas más válidas de ser homosexual.
Estos pensamientos discriminatorios ya dividieron al movimiento LGTBI durante la época de la Transición y la liberalización sexual, pero para no remontarnos muy atrás en el tiempo,
me centraré en una fecha: 1970, cuando se aprueba la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitación Social, sucesora de la de Vagos
y Maleantes. Un momento en el que ser una “loca”, además de
motivo de burla y vergüenza social, supone ser un presunto y
potencial delincuente.
Aunque todos sabemos que la homosexualidad era
perseguida en España antes de esa fecha, hay un cambio de
paradigma importante al
incluir en la lista de potenciales “peligrosos sociales”
a los homosexuales, pues
“los invertidos que escandalosamente se hacían visibles
por sus andares, ademanes
y vestimentas afeminadas
podían ser detenidos sin más
por las fuerzas de seguridad”, asegura La Claveles en
uno de los muchos informes

Con la Ley en
contra, tener
pluma es arriesgado
y parecer
masculino,
una cuestión de
supervivencia
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de sus detenciones que recoge el Juzgado de Barcelona sobre
Vagos y Maleantes.
Por lo tanto, con la Ley en contra, tener pluma es arriesgado y parecer masculino, una cuestión de supervivencia. La
obsesión sobre la persecución de homosexuales se debía a
la idea preconcebida de que la homosexualidad era peligrosamente contagiosa, especialmente entre los menores, que
corrían el riesgo de ser pervertidos. De este modo, las penas
más altas que recoge el juzgado de Vagos y Maleantes, de 6
meses a 1 año, corresponden a hombres que habrían mantenido relaciones con menores de 21 años.
De este modo y a través de la idea de la perversión sexual,
llegamos al centro del debate que era “el rol sexual”. Si la
plumofobia servía para detectar a las “locas” —homosexuales
afeminados y presuntamente pasivos— qué pasaba con los
“bujarras”, es decir, los homosexuales con apariencia masculina y por lo tanto “penetradores”. ¿Cómo detectarlos?
En este punto es importante hacer dos incisos. Por un lado,
recordar que la plumofobia no es una discriminación que
se haya producido única y exclusivamente en el caso de los
hombres, las mujeres también sufrieron discriminación por
expresión de género masculina. Es el caso de las butch
—lesbianas masculinas—, que dentro del movimiento feminista fueron discriminadas y relegadas a las sombras para no dar
una mala imagen. Y por otro lado, dentro del mismo colectivo
se produjo una división interna entre activistas que rechazaban la pluma porque esa imagen no ayudaba a alcanzar
los objetivos políticos, como se puede leer en el artículo “El
asunto está caliente” del periódico Homosexuales (1978).
Y finalmente, llegamos al quid de la cuestión, que es la
masculinidad y definir qué es un hombre y qué es una mujer,
algo que choca(ba) frontalmente con el binarismo heteronormativo mujer-hombre, que se vio amenazado con el movimiento de liberalización sexual que corrió como la pólvora por
todo el mundo a raíz de las revueltas de Stonewall, y con la
aparición de las nuevas masculinidades como pueden ser la
gay, la trans o la femenina.
Tal y como nos recuerda el anuncio de Gillette, hay
muchas formas de ser un hombre o una mujer, y en pleno
siglo XXI, las líneas que separan el género de lo masculino y
lo femenino son cada día más difusas. Como nos dice Judith
Butler: “Masculino o femenino en el homosexual es falso. Las
identidades y expresiones de género se crean en lo simbólico.
El hombre masculino, y el horror a lo femenino en un hombre,
no es más que devaluación, misoginia y actitudes homófobas
de todo lo que produce lo femenino”.
Por lo tanto, a la pregunta: “Si no me gustan los chicos con
pluma, ¿soy plumófobo?”, diré que depende. No es lo mismo
decir “me gustan los cuerpos atléticos” que decir “no me gustan los gordxs”, del mismo modo que no es lo mismo decir por
Grindr “me gustan los hombres masculinos” que “stop locas”
o “cero pluma”.
Para ofender, deben darse una serie de circunstancias y una
intencionalidad muy concreta. Los gustos personales son lícitos, pero las malas formas no quedan bien ni son bonitas. Por
lo tanto, si la pluma no te excita, estoy seguro de que hallarás
el modo de expresarlo sin ser irrespetuoso. Y, si simplemente
“no te gusta” y te genera una aversión y un rechazo terrible, es
posible que tengas cierta homofobia interiorizada, ¡pero no te
preocupes!, existen muchos especialistas, podemos ayudarte.

L’OBSERVATORI PARTICIPA
ACTIVAMENTE EN LOS
XXXI ENCUENTROS
ESTATALES LGTBI
EN GUADALAJARA
Una vez al año, las distintas asociaciones y observatorios
de todo el territorio español se dan cita en los Encuentros
Estatales LGTBI para poner en común el trabajo que llevan
a cabo en sus respectivas comunidades autónomas, así
como abrir el debate sobre el futuro del activismo. Guadalajara ha sido la ciudad donde se han llevado a cabo los
XXXI Encuentros.
Desde el Observatori contra l’Homofòbia (OCH) de Catalunya hemos participado activamente en los 3 bloques
temáticos que Wado, la asociación anfitriona, propuso
para las ponencias. En el primer bloque, “Presente y futuro
del colectivo LGTBI a nivel de organización” expusimos la
problemática de sharing en redes sociales de las posibles
incidencias o agresiones LGTBI-fóbicas. Un fenómeno que
experimentan muchos jóvenes, millennials y generación
Z como método para ver reparada su dignidad de forma
inmediata y temporal, pero que, en realidad, no resulta
efectiva ya que sin el acompañamiento y asistencia psicosocial, jurídica y comunicativa de las entidades, no se
puede asegurar una reparación efectiva, eficaz y eficiente
de sus derechos y libertades.
Los Encuentros sirvieron también para trasladar el
concepto de “las fiestas amables, fiestas sin LGTBI-fobia”
que desde el Observatori se llevan a cabo en espacios de
ocio de Barcelona como son el Brunch In en el bloque que
debía dar respuesta a la pregunta: “En la actualidad ¿ser
del colectivo LGTBI+ es un factor de riesgo?”.
Finalmente, cerramos los Encuentros con una ponencia que analizaba las “Causas y efectos de una expresión
de género no normativa”, abordando el concepto plumofobia desde el inicio de la liberación sexual durante la
Transición hasta la actualidad.
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS MIGRANTES

¿POR QUÉ CELEBRAR EL 18 DE DICIEMBRE?
Rodrigo Araneda
ACATHI – www.acathi.org

FOTO: STEVEN ARENAS

La ONU propuso ese día por “la necesidad de seguir tratando
de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes”.
La Unión Europea tiene una gran responsabilidad en la
generación de una situación en toda Europa que supone un
“ambiente hostil” en el que se están cometiendo violaciones
sistemáticas de los derechos de los migrantes y refugiados. En
especial referidas a las personas LGBTI+ que se ven obligadas
a dejar sus países por la persecución por motivos de identidad
de género o su orientación sexual, los desplazamientos climáticos, guerras, entre otros.
Es importantísimo denunciar las graves violaciones de
los derechos humanos que se producen a lo largo de la ruta
migratoria, desde el país de origen, hasta los países de destino
y permanencia.
El respeto por los derechos de la población LGBTI+ y su
inclusión no se ha desarrollado de la misma manera a nivel
mundial. En muchos países es ilegal, en otros la sociedad
presenta actitudes activamente LGBTIfobas e incluso se valida
la muerte. Las personas LGBTI+ se convierten en objetivos
simplemente por ser quienes son. El trato que reciben en estos
países y sociedades es grotesco e inaceptable.
Sin embargo, la violencia hacia la población LGBTI+ que
migra o buscan refugio en otros países no se detiene automáticamente al cruzar una frontera y los instrumentos de protección nacionales varían en la Unión Europea y su entorno.
Las personas solicitantes de asilo y refugiadas lesbianas, gais,
bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI+) se enfrentan a miles
de amenazas, riesgos y vulnerabilidades durante todas las
etapas del ciclo de desplazamiento.
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Se nos llama con muchos apelativos que nos aplican estereotipos y discriminaciones: ilegales, extranjeros, indeseables,
menas, exiliados, putos, sin papeles, terroristas, ladrones, forasteros, indocumentados… Nos invisibilizan en tanto género,
en tanto orientación sexual y en tanto identidad.
Como personas migrantes y refugiadas LGBTI+ se nos aplican una serie de discriminaciones múltiples que nos enmarcan
en un sistema de vulnerabilidad: social, económico, cultural o
jurídico.
En los últimos tiempos se están promoviendo diversos
discursos que fomentan el odio y que responsabilizan a las
personas migradas de los problemas del conjunto de nuestra sociedad. Así también se reavivan discursos LGBTfobos,
favoreciendo actitudes y acciones contrarias a los derechos.
Defendemos que por encima de cualquier discurso populista
siempre está la igualdad
entre personas y el respeto a
los derechos humanos y a la
convivencia en una sociedad
democrática.
Los programas para
personas refugiadas están
colapsados y esto parece
justificar que no se respeten
los derechos de las personas,
que no se les proteja y que en
definitiva se les siga vulnerado la seguridad de personas
que han venido buscando
un lugar donde rehacer sus
vidas.
Tratar a las personas migradas LGBTI+ con dignidad
debe ser el punto de partida.
Se trata de una lucha por la
dignidad porque permite que
las personas elijan salvarse a sí mismas, les permite
escoger formar parte y no
aislarse. Debemos dignificar
esas elecciones mostrando respeto, y la manera de hacerlo es
tratarles con dignidad por haber tomado las decisiones que
han tomado.
¡Muestra tú también tu respeto y apoyo a las personas migrantes LGBTI+, necesitan tu soporte para hacer de nuestras
ciudades un lugar seguro para reconstruir sus vidas!

El respeto por los
derechos de la
población LGBTI+
y su inclusión no se
ha desarrollado de
la misma manera a
nivel mundial.
En muchos paı́ses
es ilegal, en otros la
sociedad presenta
actitudes activamente LGBTIfobas
e incluso se valida
la muerte

“Per ser gai no
rebo un tracte
de qualitat als
serveis públics”
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Diseño gráfico:
javiersanchezdisenador@gmail.com

QUARANTA ANYS DE LA INOCULACIÓ DELS VIRUS
DE LA SIDA ALS GAIS DELS ESTATS UNITS
DINS L’ASSAIG DE LA VACUNA D’HEPATITIS B DEL BANC DE SANG DE NOVA YORK (1988-89)
Josep Orteu *

A les “nostres” grans seminaria o llavors, els “metges” B. Clotet
i J.M. Gatell, l’”epidemiòleg” J. Casabona i al “periodisme”, que
amb el seu mal volen curar el dels altres
Entre novembre del 1978 i octubre del 1979 es va fer a Nova
York la primera part de l’assaig de la vacuna d’hepatitis B a
la població gai de Nova York. El setembre del 1988 i el gener
del 1989 hi hagué els primers casos de malalties entre els gais
vacunats de mals relacionats amb la síndrome de la sida.
Després de l’esclat de Stonewall el juny de 1969 vingué
l’eclosió d’un moviment de llibertat sexual que s’havia forjat
durant la dècada del 1960 centrat en tres indrets: el barri de
Greenwich Village (Nova York), San Francisco i West Hollywood. Una de les conseqüències de la ll iberalitat sexual foren
el creixement de les malalties de transmissió sexual entre la
població gai: sífilis, gonorrea i hepatitis B.
Un dels metges epidemiòlegs més reconeguts d’hepatitis B,
el jueu polonès Wolf Szmuness, el qual després de la II Guerra
Mundial havia acabat deportat a l’URSS i en aquest imperi
havia fet diferents programes de tractament de l’hepatitis, fou
cridat per vacunar la població homosexual nord-americana
i fou el primer científic que venia amb permís del món soviètic per preparar aquest assaig de vacuna d’hepatitis B en la
població gai. Arribà el 1969 a Nova York, via Viena i Roma, i
a partir del 1973 comença a preparar l’assaig que infectarà de
“VIH/sida” un de cada tres gais que van ser-hi vacunats. Per
a les teories que atribuïen durant els anys vuitanta la sida al
papat i a Ronald Reagan, president d’EUA postinoculació, ja
que aquesta es produeix sota l’administració de Jimmy Carter,
cal dir que de jove Carter havia coincidit en l’excursionisme de
muntanya amb Karol Woytila, el futur papa Joan Pau II.
A partir del 1973 el Gay
Men’s Helth Project, el laboratori d’epidemiologia del Banc
de Sang de Nova York dirigit
per A. Kellner, va planificar
amb la farmacèutica Merck i
Maurice R. Hillema el pla per
a l’assaig que va portar la
infecció de sida a la població
gai occidental.
La primavera del 1988 es
començaren a distribuir pamflets i fulls informatius (“Què
hauries de conèixer sobre
l’hepatitis B i els homes gais”,
i la “Vacuna de l’hepatitis
1
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B de Nova York”), i a publicar articles en premsa (“És diversa
i picant la seva vida sexual? Llavors per no emmalaltir millor
fer-se test d’hepatitis i entrar en l’assaig d’hepatitis B i no
t’amoïnis”). Es reparteixen fullets a saunes, bars, clubs, associacions professionals, sinagogues, esglésies, fòrums de salut i
llocs gais en general i es posen anuncis en premsa gai de Nova
York i s’informa del test. Alhora, el Gay Men’s Helth Project i el
Banc de Sang de Nova York recullen les primeres 850 mostres
de sang amb el bus mòbil de sang i es convida a donar-ne al
Banc de Sang de Nova York. Foren els primers 1.083 voluntaris
a inocular-se la vacuna, per més que s’havia agafat sang de
més de deu mil persones. En van ser analitzades 6.332. L’assaig
era amb placebo i tres injeccions, la segona un mes després i la
tercera mig any després. També era previst fer-ho cada tres mesos durant dos anys després. Per entrar a l’assaig de la vacuna
calia tenir menys de 40 anys, sent la mitjana de 29 anys i n’eren
exclosos els heterosexuals.

MERK HEPATITIS B VACCINE, LOT 751
La vacuna va ser produïda per Merck amb els INH (institut de
salut nord-americà). George Merck dirigí durant la II Guerra
Mundial el programa de guerra biològica d’EUA i era part amb
Nixon del programa de càncer, que es porta a Fort Dietrick
(centre de guerra biològica de l’exèrcit nord-americà), amb
l’institut nacional de càncer i sota la direcció dels instituts de
salut, els CDC, els centres de malalties infeccioses, els laboratoris Abbot i Sharp & Dohme.
La versió oficial diu que el primer de setembre del 1979 va
esclatar la crisi. Jimmy, un cambrer, va ser trobat inconscient
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a terra amb la targeta de la vacuna i se li va diagnosticar a
l’hospital un atac fulminat d’hepatitis en fase terminal. Aquesta oficialitat diu que dels 1.083 que reben la primera injecció
el 96,5 % rebrà la segona i un 15 % arriben al final. La vacuna
havia estat efectiva en el 91,2 % dels casos, que tenien anticossos d’hepatitis B. La versió oficial amaga que el gener del 1979
comencen a aparèixer ferides vermelles a la pell i els casos es
multipliquen. Era sarcoma de Kaposi, típic de la immunodeficiència, i li seguirà la Pneumocystis carinii, típica de la pneumònia. Tots moriren de forma esfereïdora. El mateix procés
es donà en els primers gais catalans, en concret de Berga, on
aparegué en gais que havien
viatjat a Londres. La mateixa
vacuna va donar-se als gais
de San Francisco, St. Louis,
Los Angeles i Chicago en una
mostra preliminar de 4 mil.
El segon grup d’estudi de
l’hepatitis B inclogué 1.402
gais, supervisat per Donald
Francis, epidemiòleg dels
CDC que havia treballat amb
Max Essex, el veterinari de
Harvard que descobrí que el
virus del gat causava leucèmia i limfomes, i amb Robert
Gallo cofalsifica la descoberta
del “VIH”. El juny de 1982
Szmuness mor d’un càncer de gola fulminant.
Una dècada després la majoria dels gais que havien estat
vacunats eren morts o moribunds. Tots havien estat seleccionats joves i sans. L’agost del 1981 es reconeixen oficialment els
primers 26 casos als EUA, tots gais: 20 de Nova York, 6 de Los
Angeles i San Francisco (25 blancs i un negre), amb una mitjana de 39 anys d’edat. A San Francisco, per esmentar una dada,
del 4 % que el 1978 tenen hepatitis i participen en l’estudi de la
vacuna, el 68 % tindrà sida el 1984. A l’oest d’Àfrica subsahariana també es farà l’assaig de la vacuna d’hepatitis B amb els
CDC i l’USAID. Actualment, a occident la meitat de la població
infectada és gai, i com a dada no menys aterridora per a qui la
vulgui llegir, la població drogodependent té majoritàriament
el segon retrovirus maligne, l’HTLV (retrovirus dels gats). A
Catalunya hi ha hagut vora 18 mil morts de sida.
S’havia dit que els gais eren el darrer grup humà occidental
que es podia odiar sense que passés res, i un cop vist tot plegat,
la població gai ha estat el grup de control occidental biomèdic
per experimentar amb armes de guerra biològica i després
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amb biomedicament. Convençuts i un cop comprada la pròpia
premsa gai nord-americana, no van avisar que l’AZT (zidovudina) era mortal; era un experiment, tal com es decideix en les
conferències de sida, per immunodeprimir els malalts per tal
de veure si en els trasplantaments d’òrgans seria efectiu, i maten així a tots els que el prenen. Després obliden que entre un
20/40 % de la infecció de la síndrome sida són dos retrovirus,
el dels xais modificat i el retrovirus dels gats (20/40 % de les
infeccions) i només tracten el de xais (maedi-visna modificat).
Ara des de fa 4 anys els gais occidentals amb risc de més infeccions de transmissió sexual són induïts a infectar-se del retrovirus dels gats quan se’ls menteix dient que la profilaxi preexposició (PrEP) atura la infecció “VIH/sida”, sent fals perquè
aquesta deixa passar l’HTLV (retrovirus dels gats en humans),
i tot pagat al regne d’Espanya per l’administració pública des
de Tots Sants (1 de novembre) del 2019 al servei de la farmaindústria. Danys col·laterals. Tot ben lega l i a la vista de tothom
que oblida, en paraules d’Albert Camus, que en una epidèmia
ningú és innocent en el negacionisme i, encara menys, cal dirho, quan és una arma de guerra biològica politicoeconòmica,
però, tanmateix fa més qui vol que qui pot.
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AGENDA
2020
GENER
Dissabte 18
Acte al Centre de Recursos LGTBI dins
la Festa Major de Sant Antoni
Organitza: https://plataformalgtbicat.
blogspot.com/
Divendres 24 i 31
i 7, 14, 21 i 28 de febrer
17.00 h - Taller d’autodefensa
i antiagressions LGTBI+
Organitza: www.encaraenaccio.cat

MARÇ
Diumenge 1
Dia de la Zero Discriminació
Diumenge 8
Dia Internacional de les Dones
Diferents accions per a dones lesbianes,
bisexuals i trans*

Diumenge 28
Dia internacional per l’Alliberament
LGTBI / Gay Pride
Organitza: www.28juny.org

Dissabte 5
Dia Internacional del Voluntariat
Aprofita i fes-te voluntari d’una entitat
LGTBI

Dissabte 27
18.30 h – Pl Universitat
43a Manifestació Unitària
de Pl. Universitat a Pl. Sant Jaume
Organitza: www.28juny.org

Dijous 10
Dia Internacional dels Drets Humans
Recorda, els drets LGTBI també son Drets
Humans

Dimecres 23
Dia de la visibilitat Bisexual

OCTUBRE
Divendres 2 i Diumenge 11
Concurs de Fotografia
Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample
Organitza: www.encaraenaccio.cat

Dijous 1
Dia Internacional de la Gent Gran
Diferents actes i accions a favor de la
gent gran, també de la gent gran LGTBI
Divendres 2
Dia Internacional de la No-violència
Dimecres 28
Dia Internacional de les persones sordes, també de les persones sordes LGTBI

ABRIL

Dimarts 6
Homenatge a la Transsexual Sònia
Lloc: Glorieta de la Transsexual Sònia
Parc de la Ciutadella
Organitza: www.och.cat

MAIG
Diumenge 17
Dia contra l’LGTBI-fòbia

Dissabte 24
Dia per la despatologització
de la Transsexualitat
Actes a Pl. Universitat

JUNY

OCTUBRE

Divendres 5
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

Dilluns 26
Dia de la visibilitat Intersexual

Dissabte 20
Dia Mundial de les Persones Refugiades
Diferents actes i accions a favor de les
persones refugiades, també de les
persones refugiades LGTBI
Diumenge 21
Dia Internacional per a l’Educació
no Sexista
Dia internacional del llenguatge
no sexista
Dimarts 23
Revetlla de Sant Joan al carrer
18.00h – C. Consell de Cent
cantonada C. Casanova
Organitza: www.encaraenaccio.cat

Divendres 18
Dia Internacional de les Persones
Migrants, també de les persones
migrants LGTBI

Dissabte 3
Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample
18.00 h - Festival de la diversitat
Organitza: www.encaraenaccio.cat

Dimarts 31
Dia de la visibilitat Trans*

Diumenge 26
Dia de la visibilitat Lèsbica

Dijous 17
Dia Internacional contra la Violència envers les Persones Treballadores Sexuals,
també de les persones treballadores
sexuals LGTBI

NOVEMBRE
Divendres 20
Dia internacional de la memòria Trans*
Dimecres 25
Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones

DESEMBRE
Dimarts 1
Dia Mundial de la Sida
Organitza: www.comite1desembre.org
Dijous 3
Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat, també de les persones
amb discapacitat LGTBI

ACTIVITATS SETMANALS
Tots els divendres
Classes d’idiomes
17.00 h – Castellà per a persones migrants
ACATHI – C. Balmes, 113
Tots els divendres
Espai de relació
19.00 h – Reunió per a persones migrants
LGTBI
ACATHI – C. Balmes, 113
Organitza: www.acathi.org
Tallers de Salut de la Fundació Enllaç
Dimecres a les 11.00 h – Tai-txi
Dijous a les 09.00 h – Tai-txi
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
Ateneu l’Harmonia – Fabra i Coats
C. Sant Adrià, 20
Organitza: www.amicsgais.org
Octubre – Novembre
Taller d’autodefensa i antiagressions
per a dones lesbianes, bisexuals i trans*
i persones no binàries
Organitza: www.encaraenaccio.cat
Octubre – Desembre
Loteria de Nadal LGTBI
Número: 19669 – 5€ la participació
Organitza: www.encaraenaccio.cat
CANAL DE TELEGRAM
per estar informat de les activitats:
https://t.me/LGTBICat
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