
FAMÍLIES HOMOPARENTALS:

JORNADES PER LA DIVERSITAT SEXUAL
DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTB

(LÈSBIC, GAI, TRANSSEXUAL I BISEXUAL)

UNA FAMÍLIA
MÉS

Del 5 al 22 de juliol de 2008

Col·laboren:

xarxa de municipis

Consell
Municipal de les
Dones

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

www.castelldefels.org/igualtatPer a més informació:

EXPOSICIÓ LGTBQ. L’exposició presenta alguns fets
històrics, lleis, notícies, i les vides de sis personatges
de ficció per tractar el tema de la diversitat afectiva i
sexual. També fa referència a les actuacions
realitzades a Castelldefels.

Realitzada per: Coordinadora Gai i Lesbiana,
Inclou: Gais i lesbianes en l’educació i
Ajuntament de Castelldefels

Lloc: C.M Frederic Mompou
Dies: 8 juliol-22 juliol



• Lectura de poemes a càrrec del Grup de Poesia Alga

• Conferència debat:
FAMÍLIES HOMOPARENTALS: UNA FAMÍLIA MÉS
Intervenció a càrrec de:
- Carme Porta i Abad, Secretària de Polítiques familiars i 

Drets de ciutadania de la Generalitat de Catalunya
- Mª José Ariza, veïna de Castelldefels i membre de la junta 

de l’Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes
- Alexandra i Lourdes Ruiz Sánchez,

filles d’una família homomarental

• Actuació musical

• Refrigeri

Dissabte 5 de juliol CINEMA: FUEGO - Entrada gratuïta

Direcció i Guió: Deepa Mehta
Països: Canadà/Índia
Any: 1996

Lloc: Cinema Metropol
Hora: 22h

Avís: l’accés al cinema serà lliure fins a
completar l’aforament de la sala

Premi del públic al Festival de Toronto 1996 i Premi a la Millor
actriu al Festival de Chicago 1996

Sinopsis: De la mateixa directora de “Agua”, aquesta pel·lícula
relata la història de complicitat, suport i desig de dues dones
enfront de l’asfixiant pes de la tradició i de la subordinació que
viuen dins de la seva família.

Dimarts 8 de juliol ACTE CENTRAL

• Presentació i inauguració
a càrrec de:
- Antonio Padilla i Reche, alcalde
- Núria Milà, regidora de
Polítiques d’Igualtat

SERVEIS
• Atenció a la Infància: Hi haurà un servei d’atenció a la infància al 

mateix centre Frederic Mompou
• Servei d’Intèrpret de signes      (*)
• Atenció domiciliària (*)

(*) Les persones que necessitin un servei d’intèrpret de signes i/o tinguin a càrrec
alguna persona dependent (discapacitat, persona gran) i vulguin assistir a la
conferència, poden sol·licitar aquests serveis a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de
l'Ajuntament fins al dia 3 de juliol.

- Telèfon: 936651150
- C/e: e-oac@castelldefels.org

Lloc:
Centre Municipal Frederic Mompou
Horari: 18:30h

Directora: Lucía Puenzo
País: Argentina/ Espanya
Any: 2007

Lloc: Cinema Metropol
Hora: 22h

Dissabte 12 de juliol CINEMA: XXY - Entrada gratuïta

Premi Setmana Internacional de la Crítica de Cannes i precandidata
argentina a millor pel·lícula estrangera a l’ Òscar i als Goya

Nota de la directora: “Encara que molta gent ho desconeix, hi
ha un nombre elevat de persones que neixen amb el que
s’anomena ambigüitat genital. XXY explica el moment brutal i
transformador en què una adolescent es troba amb la seva
identitat”.

Avís: l’accés al cinema serà lliure fins a
completar l’aforament de la sala


