
Dia mundial del orgull gai, lèsbic i transsexual.

Jornada
per la diversitat sexual



programa d’actes

dilluns 3 de juliol

Cinema: Brokeback Mountain. 
Guanyadora de 3 Oscar: millor director, guió adaptat, banda sonora. 8 
Nominacions. 2005: 4 Globus d’Or: Millor pel·lícula drama, director, guió, 
cançó original. 2005: Venècia: Millor pel·lícula / Drama romàntic. 
Homosexualitat.

Historia de l’amor homosexual entre dos joves vaquers; un ranxer de 
Wyoming i un cowboy, que es coneixen en l’estiu 1963. 

Lloc: Cines Filmax de l'Ànec Blau
Hora: 20:30 h
Entrada gratuïta: Les entrades es podran recollir a partir del dia 26 de 
juny a l’Àrea de Polítiques d'Igualtat, el Centre Municipal Frederic Mompou, 
la Biblioteca Municipal Ramon Fernández Jurado, les Oficines d'Atenció 
Ciutadana i el Grup de Dones de Castelldefels.
AVÍS: Les entrades seran vàlides fins 10 minuts abans de començar l'acte. 
A partir d'aquella hora, l'entrada quedarà anul·lada i l'accés a la sala serà 
lliure fins a completar l'aforament de les sales.



dimarts 4 de juliol

Inauguració dels actes: Antonio Padilla i Reche, alcalde
Presentació: Núria Milà, regidora de Polítiques d'Igualtat

Inauguració de l’Espai d’informació per la Diversitat Sexual. 
Horari: 18:45 hores
Xerrada-col·loqui. La normalització: el repte

Intervenció: 
· Carmen Montón Giménez diputada del grup parlamentari socialista.
· Diego Pol president del Grup Jove G-L de Catalunya i secretari de la 
Coordinadora Gay-Lesbiana (Cogailes).
· Joan Miró, president de l’Associació esportiva Les Panteres Grogues
· Una representat de l’Associació de mares i pares de gais i lesbianes
· Gemma Sánchez de l’ Associació per a dones lesbianes ACORD 

Lloc: Centre Municipal Frederic Mompou
Hora: 19:00 h
Al finalitzar l’acte hi haurà un refrigeri

Dia mundial del orgull gai, lèsbic i transsexual.

Serveis

Atenció Infància
Hi haurà un servei d’atenció a la infància al mateix CM Frederic Mompou.

Intèrpret de signes 		

Atenció Domiciliària  
Les persones que necessitin un servei d’intèrpret de signes, alternatiu a 
la comunicació auditiva i/o tinguin a càrrec seu algun familiar dependent 
(discapacitat o persona gran) i vulguin assistir a la conferència, poden 
sol·licitar aquests serveis fins al 1 de juliol, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament per:

Telèfon: 93 665 11 50
Fax: 93 635 27 26
Correu electrònic: e-oac@castelldefels.org  
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