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PROGRAMA D’ACTIVITATS



Dilluns, 17 de maig
Penjada de la bandera multicolor a 
l’Ajuntament de Vic, Consell Comarcal així 
com a diversos ajuntaments de la comar-
ca.

XERRADA: LGTBIfòbia. Què puc denun-
ciar? Com s’ha d fer?
A càrrec de l’Oficina de Relacions amb la 
Comunitat de Mossos d’Esquadra de la 
Comissaria de Vic. 

Lloc: en línia
Hora: 19 h
Organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat 
de Gènere i LGTBI i Associació LGTB 
TALCOMSOM
Col·labora: Oficina de Relació a la 
Comunitat de Mossos d’Esquadra
Inscripcions: https://forms.gle/
yK7Q7Db4vrJkxtdE8 
Inscripcions fins al mateix dia a les 
13:00 h 
Activitat gratuïta. 

Dimarts, 18 de maig
XERRADA: Aproximació a la Llei 
19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de 
tracte i no-discriminació.
A càrrec de la Diputada I. Sra. Najat 
Driouech, ponent relatora d’aquesta Llei. 

Lloc: en línia
Hora: 19 h
Organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat 
de Gènere i LGTBI i Associació LGTB 
TALCOMSOM
Col·labora: Àrea per a la igualtat de 
tracte i no-discriminació de persones 
LGBTI
Inscripcions: https://forms.gle/AuCxoA-
ACHFDD8dzEA
Inscripcions fins al mateix dia a les 
13:00 h 
Activitat gratuïta. 

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA SOLO 
NOS QUEDA BAILAR 

Aquest és un relat que comença amb una 
situació força convencional de noi coneix 
noi i que, mica en mica, va creixent en ten-
sió i intensitat a mesura que la pel·lícula es 
deixa emportar per la música i la sensua-
litat de la dansa. La pel·lícula es manté en 
un equilibri entre la crítica social i el retrat 
de despertar sexual del seu protagonista, 
sempre amb un to líric i oferint algunes 
exhibicions estilístiques de gran força 
dramàtica.

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèni-
ques d’Osona
(c. de Francesc Maria Masferrer,4)
Hora: 20 h
Durada: 113 min.
Organitza: Cine Club Vic
Inscripcions: https://latlantidavic.
cat/ca/cineclub-solo-nos-queda-
bailar_98214 

Dimecres, 19 de maig
XERRADA: Servei per a la promoció de 
la salut de les persones trans. Trànsit.
A càrrec de Jordi Reviriego professional 
del servei de Trànsit.

Lloc: en línia
Hora: 19 h
Organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat 
de Gènere i LGTBI i Associació LGTB 
TALCOMSOM
Col·labora: Trànsit
Inscripcions: https://forms.gle/pV8a-
mgVxs96od4yD9
Inscripcions fins al mateix dia a les 
13:00 h 
Activitat gratuïta. 

Dijous, 20 de maig
XERRADA: Servei d’Atenció Integral 
LGTBI. Què són? Què fan? Qui hi té accés? 
A càrrec de SAI LGTBI Berguedà, Punt SAI 
Torelló i SAI LGTBI Osona.

Lloc: en línia
Hora: 19 h
Organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat 
de Gènere i LGTBI i Associació LGTB 
TALCOMSOM
Inscripcions: https://forms.gle/L2z-
q4bAWfD5DhRXP6
Inscripcions fins al mateix dia a les 
13:00 h 
Activitat gratuïta. 

Dimarts, 25 de maig
TALLER D’AUTODEFENSA I ANTIAGRES-
SIONS PER A PERSONES LGTBI
A càrrec de Karin Konkle.

Lloc: en línia
Hora: 17.30-19.30 h
Organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de 
Gènere i LGTBI (OTIG)
Inscripcions: https://forms.gle/
TvK6a6CcPyTHGZDN6
Inscripcions fins al mateix dia a les 
13:00 h 
Activitat gratuïta. 

Espai de lluita dels 
drets de les persones 
LGTBI
La xarxa de biblioteques de 
la comarca d’Osona, durant 
el mes de maig, exposarà 
una selecció de llibres que 
visibilitzen la realitat i diversitat 
de les persones lesbianes, gais, 
bisexuals, trans i intersexuals 
(LGTBI).

La Universitat de Vic durant 
el mes de maig realitzarà una 
campanya de sensibilització per 
a la prevenció de les agressions 
homòfobes consistent en la 
instal·lació de quatre spandex 
als diversos campus, amb el 
lema: ‘No és una broma, és una 
agressió’ i el sublema: ‘La UVic-
UCC amb la diversitat sexual i de 
gènere’. Seguiment pel compte 
de twitter @u_igualtat.

Des del servei SAI LGTBI d’Osona 
entrem als centres educatius 
de la Comarca a través de tres 
accions: repartiment de cartells 
de sensibilització per a la igualtat 
de tracte i no-discriminació per 
penjar als centres, proposta 
d’activitats per treballar a l’aula 
tant a primària com secundària i 
una xerrada dirigida al personal 
docent explicant el servei SAI 
i la seva funció en els centres 
educatius. 

Revista Els Colors del 
territori
Revista gratuïta de temàtica 
LGTBI editada pels col·lectius: 
TALCOMSOM, associació LGTB 
de la Catalunya Central, H2 O, 
col·lectiu de lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals del 
Camp de Tarragona, Colors de 
Ponent, col·lectiu LGTBIQ de 
Lleida i LGTeBre, associació de 
Lesbianes, gais, trans, bisexuals 
i intersexuals de les Terres de 
l’Ebre.

La podeu trobar a l’Oficina 
Tècnica d’Igualtat de Gènere i 
LGTBI (VicDones-SIAD Osona) 
(Plaça 1 d’Octubre, 2a planta – 
Edifici el Sucre; Vic). 

https://forms.gle/yK7Q7Db4vrJkxtdE8
https://forms.gle/yK7Q7Db4vrJkxtdE8
https://forms.gle/AuCxoAACHFDD8dzEA
https://forms.gle/AuCxoAACHFDD8dzEA
https://forms.gle/pV8amgVxs96od4yD9
https://forms.gle/pV8amgVxs96od4yD9
https://forms.gle/L2zq4bAWfD5DhRXP6
https://forms.gle/L2zq4bAWfD5DhRXP6

