PROGRAMA 2018
En la 3a Jornada de Formació L’ACTIVISME DE LES FAMÍLIES LGTBI, FLG té com a objectiu apoderar les
famílies LGTBI davant d’espais i situacions que senten hostils cap al seu model de família. Per fer-ho, farem
una mirada al passat, al present i projectarem el futur.
En el passat, ens fixarem en l’activisme del moviment LGTBI d’ençà dels primers anys: quina era la lluita,
quines eines es tenien i com es van assolir els drets civils LGTBI.
En el present, analitzarem el que ens falta per assolir, ja que malgrat que s'han aconseguit molts dels
objectius del moviment (una llei contra la LGTBIfòbia) encara hi ha moltes coses a canviar/millorar i es
continuen patint moltes situacions de LGTBIfòbia, grans, petites, de vegades invisibles, però que no hem
de permetre, vinguin d’on vinguin.
Pel futur, les famílies ens demanen explícitament eines per resoldre aquestes situacions quotidianes, per
apoderar-se a elles i els seus infants, maneres d’apoderar-se i créixer.

08.45 h Obrim el check in (sala planta baixa)
09.00 h Punt de monitoratge (escales)
09.30 h Presentació de la Jornada, per Vicent Borràs i Comissió d'Educació FLG
10.00 h Presentació històrica del moviment LGTBI, pels activistes Jordi Petit i Maria Giralt
Gestos del passat han canviat les vides de moltes persones en el nostre present. Les
famílies LGTBI, amb el nostre gra de sorra, podem contribuir als canvis en el nostre entorn.
11.00 h Pausa-cafè (sala de baix)
11.30-12.15 h (sala de baix)
ACTIVITAT-A Preinscipcions a P3: una decisió important. Vicent Borràs i Reyes Varella ens
parlaran d’allò que cal dir, preguntar, observar i tenir en compte quan busquem escola.
Amb torn obert de preguntes!
12.15-13.00 h (sala de baix)
ACTIVITAT-B Com fem activisme a l’escola, amb Joaquim Juncosa, Àngels Amigó i Luca T.
Barone.
13.00 h Recollida punt de monitoratge (escales)

13.15 h Dinar
15.00 h Punt de monitoratge (escales)
15.00-15.45 h (sala de baix)
ACTIVITAT-A Les famílies LGTBi a Europa, tertúlia amb Eleni Maravelia, representant a
NELFA de l’FLG
15.45-17.30 h (auditori)
ACTIVITAT-B Taula rodona. Visualització del documental “When we rise”. Posada en
comú i debat. Modera Montse Mota.
17.30 h Clausura
17.45 h Recollida d’infants i berenar
18.00 h (sala de baix)
Presentació del llibre Res a amagar, d’Anna Boluda. Una novel·la sobre la diversitat
familiar, el bullying i l’homofòbia, però també sobre l’amistat, la complicitat, la valentia i
els drets de les persones LGTB.

ACTIVITATS PARAL·LELES
LLIBRES SOBRE TEMÀTICA LGTBI (al vestíbul de l’alberg)
S’acosta Sant Jordi i us volem portar alguns títols interessants per consultar. De la mà de les
nostres bibliotecàries de capçalera, us acostem alguns exemplars interessants. Si voleu reservar
un exemplar de Familias también per regalar per Sant Jordi, només cal dir-ho a la inscripció.
ACTIVITATS INFANTILS AMB MONITORS (punt de trobada: escales de l’alberg) !
Els nens i nenes de més de 3 anys tindran monitors i faran activitats mentre els pares i mares
assisteixen a la formació. Els heu de deixar abans de començar a les 9.00 hores. Cal informar als
monitors en tot moment si deixeu o us emporteu un infant.
PREADOLESCENTS + DE 10 ANYS (a les 11.30 h a la cafeteria)
Taller Els mites de l’amor romàntic, un taller divertit i enginyós per als adolescents que els
ajudarà a reflexionar i a acabar amb els tòpics i les falses imatges de l’amor de parella.

LLISTA DE PREUS
-

-

La formació és gratuïta per a socis/es
No sòcies/es: 15 €
Dinar/persona adulta: 11,25 €
Dinar menors de 5 anys: 5,60 €
Monitors socis/es: gratuït
Monitors per nen no socis/es: 5 €

DIA I LLOC
21 d’abril a l’Alberg de la Mare de Deu de Montserrat. Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-51,
08620 Barcelona. Vegeu el MAPA

Amb la col·laboració de

