#NavàsAllibera

17 maig
Dia Internacional contra

L’HOMOFÒBIA

?

Què commemorem
El 17 de maig

Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia (en
anglès, International Day Against Homophobia and transfòbia,
IDAHOT) se celebra per commemorar l’eliminació de l’homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l’Assemblea
General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), fet que va
tenir lloc el 17 de maig de 1990. El seu objectiu principal és el
de coordinar tot tipus d’accions que serveixin per denunciar la
discriminació de què són objecte les persones homosexuals,
lesbianes, bisexuals i transsexuals, i per fer avançar els seus
drets a tot el món.

El 28 de juny

Dia Internacional de l’Orgull LGBT, és el dia que els col·lectius
homosexuals i darrerament moltes altres entitats i institucions
públiques celebren diferents activitats per lluitar per la
tolerància i la igualtat de les lesbianes, gais, bisexuals i transexuals. Els actes se celebren entorn del 28 de juny per commemorar els aldarulls de Stonewall que van tenir lloc a Nova York
(EUA) el 1969 i que es considera que marquen l’inici de
l’alliberament homosexual.

Salutació
Benvolgudes navassenques,
Benvolguts navassencs,
Teniu a les vostres mans la programació que
la regidoria de Drets Socials ha preparat per
celebrar el 17 de maig i el 28 de juny, dues
dates que se celebren arreu del món i que ens
serveixen per reforçar els drets de la població
LGTBI.
Esperem que sigueu sabedors que des del
govern municipal estem desenvolupant el Pla
Local d’Igualtat de Gènere que va ser aprovat
per unanimitat en el Ple del 2 de maig de
l’any passat.
Des d’aquell moment hem posat tots els
esforços per dur a terme actes puntuals de
sensibilització que van acompanyats de
formacions dirigides a la comunitat educativa. Unes i altres, són accions que pretenen
convertir Navàs en un poble cohesionat on
tothom hi pugui viure a gust i augmentar així
la qualitat de vida de tots els navassencs i
navassenques.

Contrarestarem així les notícies que aquests
darrers dies ens arriben de l’est, on a
Txetxènia el govern persegueix la població
homosexual, la reprimeix i fins i tot la mata.
Tot plegat ens ha de fer reflexionar a tots i
totes però sobretot ens ha de servir per
reafirmar-nos en les nostres accions i fa
evident que calen moltíssimes activitats de
sensibilització i conscienciació per respectar
la diversitat afectiva.
Aprofito per anunciar-vos que els dies 17 de
maig i 28 de juny, penjarem la bandera gai al
balcó de l’Ajuntament. Ho farem a les 9 del
matí i us convido a acompanyar-nos en
aquest acte simbòlic.
Us convido doncs a fer-vos vostres els actes i
els recursos del programa que teniu a les
mans i a fer, amb l’esforç diari de tots i
totes, un Navàs més acollidor, més obert i
més lliure, on cadascú estimi com vulgui.
Jaume Casals i Ció
Alcalde de Navàs

Actes
FINS EL 19 DE MAIG
Al Club d’Avis de Navàs

Exposició-taller ”El bosc dels contes”
Contes de relat igualitari de la mà del dibuixant
Joan Turu i Clara Gavaldà. Una exposició itinerant
que posa en marxa el Consell Comarcal per on hi
passarà l’alumnat de primària dels centres
educatius de Navàs.

DIMARTS 16 DE MAIG
A les 8 del vespre, a la Biblioteca Josep Mas
Carreras

Presentació del llibre “Feminisme de
butxaca. Kit de supervivència” de la
Bel Olid.
La Bel Olid vindrà a presentar-nos el seu darrer
llibre, on ens recorda que avui dia el feminisme
és més viu i necessari que mai perquè la discriminació cap a les dones s’ha tornat més subtil i
difícil de detectar però que manté el seu poder
paralitzant. Bel Olid explica els seus posicionaments exposant els conceptes clau de la lluita
feminista actual d’una manera intel·ligent,
radical i, de vegades, sorprenent.

DIMECRES 28 DE JUNY
A les 8 del vespre, a la Biblioteca Josep Mas
Carreras

Cinema. Contracorriente (2009)

Miguel (Cristian Mercado) és un jove pescador de
Cabo Blanc, un petit poble de pescadors a la costa
nord del Perú, on hi ha tradicions molt arrelades
respecte a la mort. En Miguel està casat amb la
Mariela (Tatiana Astengo) que es troba embarassada del primer fill de tots dos. Però Miguel té un
romanç secret amb un altre home, Santiago
(Manolo Cardona), un pintor de la capital que viu
al poble des de fa un any i que és rebutjat pels
vilatans per ser agnòstic i homosexual.
Una pel·lícula del director Javier Fuentes-León,
que va guanyar un premi al Festival de San
Sebastian del 2009.
Amb la col·laboració de FotoFilm Navàs

DIVENDRES 30 DE JUNY
A les 6 de la tarda, al Passeig de Ramon Vall

Contes no sexistes per la igualtat i la
diversitat
La Gogaritxi i en Txitxinabo vindran a la biblioteca a explicar contes plens de vida i en contra de
les violències d’aquest món tan boig a tots els
nens i nenes de Navàs! Vindreu a escoltar-los? Al
final de l’espectacle farem una original cançó i la
ballarem totes juntes!
A les 11 de la nit, al Passeig de Ramon Vall

Concert amb Les Absentes

Aquest grup del Solsonès que ha revolucionat el
camp de la música popular amb la seva singular
proposta desembarca a Navàs. Les Absentes
mesclen amb encert tonades de tota la vida,
melodies de grans èxits internacionals i ritmes
dansables amb lletres de cançons arxiconegudes i
pròpies. Un xoc explosiu entre tradició i modernitat perfecte per celebrar l’Orgull a la Catalunya
Interior!

Tallers i
cursos
Creiem que és convenient que se sàpiga l’esforç
que s’està fent amb tota la comunitat educativa
navassenca de sensibilització en matèria
d’igualtat de gènere i feminisme, i entenem que
les famílies són clau a l’hora d’acompanyar els
continguts que s’hi estan treballant i per això us
expliquem els tallers que durant aquest curs s’han
realitzat als instituts de Navàs:

“Per què no contestes?”
L’entitat Educació per l’Acció Crítica ha realitzat
aquest taller orientat a treballar les relacions
interpersonals entre iguals a través de les
“pantalles” (mòbils) amb l’alumnat d’ESO.
Masclisme, pressió estètica i violència masclista
són algunes de les conductes i realitats que es
treballen en aquest taller.

“Que no t’agafi el masclisme”
L’entitat Candela ha dut a terme aquest taller
que treballa amb l’alumnat d’ESO els conceptes
bàsics relacionats amb el gènere, els estereotips
i la violència. A través del joc i de recursos
audiovisuals l’alumnat també aprèn la perspectiva LGTBI i el seu marc conceptual.

“Altres masculinitats”
L’entitat Ulleres per Esquerrans ha dut a terme
aquest taller destinat a homes adults on s’hi va
treballar la connexió entre els estereotips i els
models de masculinitat hegemònica amb les
relacions abusives i de dominació.

“Prevenció del bullying homòfob”
L’entitat Observatori contra l’Homofòbia va dur a
terme aquest taller enfocat a la prevenció del
bullying de caràcter homòfob. En aquest cas
anava dirigit al professorat dels centres
educatius de secundària, per donar-los eines i
planificar protocols d’actuació en cas de
detecció d’algun cas.

Entitats
Ajuntament de Navàs
L’Ajuntament de Navàs disposa d’una persona
referent del Pla d’Igualtat de Gènere que vetlla pel
seu bon desplegament i implementació, a la
vegada que procura fer una bona incorporació de
la perspectiva de gènere en el disseny de les
polítiques municipals en les seves fases: diagnòstic, objectius, activitats i avaluació.
Aquesta persona que a la vegada està assistida pel
GCPN (Grup Coordinador del Pla d'Igualtat de
Gènere de Navàs), que és l'òrgan tècnic format per
la treballadora social, l'educadora social, els dos
psicòlegs, el tècnic de joventut i els regidors de les
àrees de drets socials, joventut, gent gran i
educació i que s'encarrega de coordinar les
polítiques d'igualtat al municipi i de compartir-les
amb la resta d'administracions locals (Consell
Comarcal del Bages, Diputació de Barcelona), així
com amb les administracions supramunicipals
(Generalitat de Catalunya-Institut Català de les
Dones).

Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya a través del telèfon
012 ofereix atenció a les persones que hagin estat
agredides per motius d’orientació sexual o a
persones que hagin presenciat situacions de
discriminació. En un o altre cas es demana que es
presenti una denúncia i es recorda que la
Generalitat té vigent la Llei 11/2014 per garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres
i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia.
L’Ajuntament de Navàs rep de la Generalitat la
subvenció anual del Pla Jove, on s’hi recullen
diferents accions en matèria drets de les persones
LGTBI.
Web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgtbi/
Twitter: @aferssocialscat

i institucions
Diputació de Barcelona

Observatori contra l’Homofòbia

La Diputació de Barcelona té una oficina dedicada
exclusivament al disseny i implementació de
polítiques per a dones i el col·lectiu LGTBI. L’Oficina
de les Dones i LGTBI té com a objectiu bàsic
treballar per fer efectiva la igualtat real entre dones
i homes en tots els àmbits, fomentar la participació
sociopolítica de les dones i treballar per l'eradicació
de la violència de gènere i per canviar els
estereotips encara latents en la nostra societat.

L’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) és una
associació emmarcada dins de l'activisme LGTBI
català que té la funció de ser una eina del col·lectiu
LGTBI per lluitar contra l’Homofòbia (LGTBIfòbia) i
denunciar les agressions d’aquest tipus en totes les
seves formes, així com per donar suport a les
víctimes.

L’Ajuntament de Navàs rep de la Diputació la
subvenció anual del Catàleg de serveis en matèria
d’igualtat. Enguany hi hem presentat el projecte
“Navàs Feminista”, on s’hi recullen les principals
accions que duem a terme, fent especial incidència
en les accions enfocades a la comunitat educativa.
Web: https://www.diba.cat/web/directori/oficina-de-les-dones-i-lgtbi

Amb l’Observatori l’Ajuntament de Navàs hi té un
conveni de col·laboració signat, en virtut del qual,
a canvi d’una quota anual, l’Observatori ofereix
formació al funcionariat de l’Ajuntament així com
assessorament per al bon desenvolupament i
implementació de les polítiques antidiscriminatòries.
Web: http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es
Twitter: @OCL_H

Twitter: @IgualtatDiba

Consell Comarcal

Associació de Famílies LGTBI

Enguany el consell comarcal del Bages ha creat la
Taula comarcal de polítiques LGTBI en la qual es
reuneixen més d'una vintena de persones entre
responsables polítics i tècnics del Consell Comarcal
del Bages i Ajuntament de Manresa, representants
de diversos Ajuntaments de la comarca, agents dels
Mossos d’Esquadra, professionals sanitaris i entitats
socials, amb l'objectiu de lluitar contra les
discriminacions per raó d’orientació sexual i
identitat de gènere. La Taula planifica accions
conjuntes dels municipis en matèria de LGTBI i
vetlla perquè a cada municipi hi hagi un referent
tècnic i un referent polític perquè la ciutadania s’hi
pugui adreçar en cas de consultes en aquesta
matèria.

L’FLG és una associació de famílies de mares
i pares lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals. L’objectiu és representar,
assessorar i vetllar pels interessos i necessitats de les famílies amb aquesta composició
específica. La FLG també organitza tallers
per a parelles LGTBI que vulguin tenir
criatures i explica quines són les opcions que
tenen per formar una família.

Web: www.ccbages.cat
Twitter: @consellbages

Web: www.familieslg.org
Twitter: @FLGFamiliesLGTB
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Hi col·laboren

