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Activitats per reivindicar l'Orgull LGBTI+
Amb motiu del Dia per l’alliberament sexual i de gènere (Orgull
LGBTI+), que se celebra aquest dilluns 28 de juny, l'Ajuntament de
Montornès ha organitzat diversos actes la setmana del 28 juny al 2
de juliol per reafirmar el seu compromís amb els drets de les
persones LGBTI+ i la lluita contra les discriminacions per raó
d'orientació sexual i identitat de gènere.
L'acte institucional de lectura del manifest obrirà dilluns, dia 28 de juny, la programació
que inclou accions simbòliques per fer visible el compromís de Montornès amb les
persones LGBTI i amb la lluita contra tota mena de discriminacions.
El muntatge teatral "Ocaña, reina de las Ramblas", que es representarà al Teatre
Margarida Xirgu, clourà la commemoració al municipi.
A l'edifici de l'Ajuntament i a diversos equipaments municipals oneja la bandera irisada
des del 17 de maig, del Dia Internacional contra la Discriminació per Orientació sexual
i Identitat de Gènere.
L’aprovació de la llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, va
servir per intensificar les polítiques de diversitat sexual i de gènere, que de forma
transversal, es desenvolupen a l’Ajuntament.
Una de les darreres actuacions ha estat l'assessorament als departaments municipals
d’Infància i Joventut, en el marc del procés d’acompanyament per incorporar la
perspectiva LGBTI+. S'han fet diverses activitats als espais infantils i juvenils.
Finalment, cal recordar que Montornès disposa del Servei d'Atenció Integral LGBTI+
(SAI LGBTI+ Montornès) que s'adreça a les persones que pateixen, hagin patit o
estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere (cal concertar cita prèvia a igualtat@montornes.cat o al
telèfon 660 27 74 70)
Programa:
- DILLUNS 28 DE JUNY 12 h - JARDINS DE L’AJUNTAMENT
LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL LGBTI+
Presentació del Servei d'Atenció Integral LGBTI+ de Montornès (SAI LGBTI+
Montornès)
- DIVENDRES 2 DE JULIOL 20 h - TEATRE MARGARIDA XIRGU
TEATRE "OCAÑA, REINA DE LAS RAMBLAS"
-DIVENDRES 2 DE JULIOL 18 h - CENTRE JUVENIL SPUTNIK
CAMPANYA "DONEM PAS A LA DIVERSITAT"
Acció simbòlica per fer un pas endavant cap a la diversitat. Es pintaran franges
multicolors en alguns passos de vianants de Montornès. El jovent de Montornès s’hi
sumarà a la campanya pintant els colors de la bandera del col·lectiu LGBTI+ en un pas
de vianants i en l’aparcament de bicicletes de l'Sputnik.

