AMB L'FLG!
Des de l'FLG impulsem un nou projecte per engrescar les famílies LGTBI
a fer una activitat exterior en família que us permeti gaudir de Barcelona
i, alhora, conèixer millor la història del nostre col·lectiu.
Voleu passejar-vos per diferents llocs emblemàtics de Barcelona?
Aprendre com ha evolucionat el nostre col·lectiu al llarg del temps?
Apoderar els nostres infants i legitimar la nostra presència a la ciutat?
Apunteu-vos i participeu!

AMB L'FLG!
FUNCIONAMENT DE LA GIMCANA:

- Feu-vos amb el full de ruta de la Gimcana. El podeu descarregar en PDF
al web de l'FLG: www.familieslg.org.
- Desplaceu-vos presencialment a cadascun dels punts de la ruta.
- Feu-vos una foto ben divertida en família en cadascun dels punts.
- Si teniu xarxes socials, pengeu-hi les fotos amb el hashtag #GimcanaFLG
i etiqueteu-nos-hi: @familieslgtbi a Instagram i @FLGFamiliesLGTB a
Twitter. Farem repost de les vostres publicacions!
- Un cop visitats tots els punts, envieu les fotos a familieslg@familieslg.org.
- Des de l'FLG verificarem les fotos i us farem entrega d’un certificat i d'un
petit obsequi.

*Oferim un certificat per cada Gimcana completada i
un obsequi per cada Gimcana completada per una família sòcia.
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Aquest monòlit, fet amb pedra de
Montjuïc, recorda totes les persones
LGBTI+ que han patit repressió i
persecució al llarg de la història. Té la
forma d'un triangle rosa, que era el
símbol amb què els nazis solien
marcar els presoners homosexuals als
camps de concentració. Avui dia, la
comunitat LGBTI+ ha adoptat aquest
emblema com a símbol de resistència i
reivindicació, capgirant el seu significat
homòfob.

Molt a prop del monòlit, dins el recinte de la Ciutadella, es troba el Parlament de
Catalunya, on es van aprovar dues de les lleis més importants per a les famílies
LGTBI: la llei 3/2005 que legitima la unió de parelles del mateix sexe i permet la
coadopció dels seus infants, el 2005; i la llei 11/2014 contra l'LGTBIfòbia, aprovada
el 2014, que garanteix els drets de les persones LGTBI i de les seves famílies.

Al Parc de la Ciutadella
(entrada est)

41°23′10″N 2°11′11″E

Mural
"Tots junts
podem parar
la sida"

El 27 de febrer de 1989, un any abans
de morir per causes relacionades amb
la sida, l'artista nord-americà Keith
Haring va visitar Barcelona i va
realitzar aquest grafit en cinc hores.
L'actual és una reproducció feta per la
Fundació Keith Haring i el museu
MACBA el 2014, amb motiu del 25è
aniversari de l'obra original, que va ser
destruïda.

El lloc original escollit per Haring va ser la plaça Salvador Seguí, freqüentada per
persones que exercien el treball sexual i persones amb addicció a l'heroïna, dos
col·lectius molt vulnerables al VIH. L'artista nord-americà va utilitzar el mural per
parlar de la seva vida i de la seva malaltia, per conscienciar i generar activisme
sobre el VIH i la sida. El grafit visibilitza els perills de pràctiques de risc com el sexe
sense protecció i compartir xeringues. Avui dia, la reproducció del mural es troba a
la plaça Joan Coromines, al costat del MACBA.

A la plaça Joan Coromines
41°23′01″N 2°09′58″E

La
Rambla

La Rambla, també anomenada les
Rambles, és sens dubte la via més
emblemàtica de Barcelona. Encara que
avui pugui semblar el carrer dels cafès,
quioscos i carteristes, el poeta espanyol
Federico García Lorca va resumir així la
màgia d'aquest passeig: "L'únic carrer
de la terra que jo desitjaria que no
s'acabés mai". Efectivament, caminar
per la Rambla significa recórrer la
història de Barcelona; una història de
resistència, reivindicació i revolució.

Barcelona va ser la primera ciutat de l'Estat espanyol en organitzar una manifestació
pels drets LGBTI+, la primera a celebrar un veritable 'Pride'. El 28 de juny de 1977,
només dos anys després de la mort del dictador Franco, 4.000 persones es van
manifestar per defensar el dret a la llibertat. Des de llavors, el trajecte de la marxa
segueix sent el mateix cada any: comença a la Plaça Universitat i, baixant per la
Rambla, acaba a la Plaça Sant Jaume, centre de la política catalana.
Després de més de 40 anys, seguim la nostra lluita!

De la Plaça Universitat
a la Plaça Sant Jaume
41°23′03″N 2°10′14″E

Fotomosaic
del

petó

El fotomosaic del petó, del fotògraf
Joan Fontcuberta, es va inaugurar el 3
de juliol de 2014 a la plaça d'Isidre
Nonell, molt a prop de la catedral de
Barcelona. La iniciativa, del mateix
fotògraf en col·laboració amb 'El
Periódico de Catalunya', consistia en
l'elaboració d'un mural compost de
fotografies enviades pels lectors
barcelonins del diari. El tema requerit
per a les fotografies: "Viure lliure".

Les 4.000 rajoles de ceràmica conformen la imatge de dos llavis besant-se. L'obra,
que converteix Barcelona en "la ciutat del petó", és una metàfora extraordinària de
la pluralitat i diversitat barcelonines, ja que celebra l'amor lliure i universal sense
distinció per motius d'orientació sexual o d'identitat de gènere. Hi ha qui diu que
podríem considerar-lo un petó entre dues dones, i que això donaria especial
visibilitat al col·lectiu lèsbic. Què en penseu?

A la plaça d'Isidre Nonell
41°23′07″N 2°10′29″E

Biblioteca
Sagrada
Família

Des dels seus inicis, la Biblioteca
Sagrada Família-Josep M. Ainaud
de Lasarte (al carrer de Provença,
480 de Barcelona) ha disposat d'un
fons especial en temàtica LGTBI.
Actualment, aquest fons consta
d'uns 800 volums i es presenta en
una gran diversitat de suports:
novel·les, llibres de coneixement i
pel·lícules en DVD.

La biblioteca compta amb una àmplia selecció de mini bibliografies molt visuals
que referencien la temàtica LGTBI en diversos formats com ara la novel·la, la
novel·la juvenil, els contes infantils, les biografies, els còmics, les obres de teatre,
l'assaig, la poesia i les pel·lícules. El fons es completa amb una selecció de llibres
sobre teoria queer que trobaràs a L'Aparador, l'Espai Jove de la segona planta de
la Biblioteca.

Al carrer de Provença, 480
41°24′21″N 2°10′35″E

Llibreria
Cómplices

La primera llibreria LGTBI de la ciutat.
Va ser fundada per la Connie Dagas i
la seva amiga danesa Helle Bruun, que
encara continuen al capdavant d'aquest
emblemàtic establiment. Compartint
l'amor per la lectura i les ganes de tenir
la seva pròpia llibreria, van inaugurar
Cómplices el 21 d'abril de 1994 com una
botiga especialitzada en temàtica
LGTBI, en un moment on costava molt
trobar llibres d'aquest gènere a
Barcelona i arreu del territori.

L'altra llibreria emblemàtica d'aquells moments era Berkana, oberta el 1993 a
Madrid, al barri de Chueca. Totes dues es van aliar per fundar la seva pròpia
editorial de temàtica exclusivament LGTBI: Egales, que compta ja amb 350 títols
al seu catàleg. A Cómplices s'hi pot trobar novel·la, assaig, contes infantils,
cinematografia... Fa més de 25 anys que és un referent a Barcelona.

Al carrer de Cervantes, 4
41°22′52″N 2°10′39″E
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Barcelona acull cada estiu, des de
2008, la principal celebració de l'Orgull
LGTBI al Mediterrani: el PRIDE BCN.
Al llarg d'una setmana, l'esdeveniment
de caràcter tant reivindicatiu com festiu
reforça el compromís de la ciutat amb
la lluita pels drets i les llibertats del
col·lectiu LGTBI. Més de 250.000
persones hi assisteixen cada any,
convertint-lo en una de les celebracions
de l'Orgull més populars d'Europa.

L'espai, ja emblemàtic, on s'han celebrat la majoria de PRIDES BCN ha estat
l'avinguda Maria Cristina, que uneix la plaça d'Espanya amb la Font Màgica de
Montjuïc. L'FLG hi ha participat des del principi organitzant-hi el Pride Kids, l'espai
reservat per a les famílies LGTBI i els seus infants, així com per als menors LGTBI.
Atraccions, concursos, tallers, actuacions, màgia, balls, circ, conta-contes... La nota
refrescant la posen la mítica guerra d'aigua i la festa de l'escuma.

A l'avinguda Maria Cristina
41°22′24″N 2°09′01″E

Escola
Sant
Felip Neri

És la primera escola on es va implantar
el Projecte Educatiu Escoles Rainbow
(PEER), creat i impulsat per l'FLG.
Durant dos anys, la comunitat educativa
d'aquest centre va rebre formació
especialitzada en diversitat afectiva,
sexual i de gènere. Un dels objectius del
PEER és fer de l'escola un espai segur per
a totes les famílies, infants i jovent LGTBI,
partint de la premissa que el benestar
emocional és un dels aspectes claus per a
la formació i el creixement personal.

Després de Sant Felip Neri, l'escola Turó Blau també es va afegir al projecte.
Tot i no poder seguir endavant per falta de suport econòmic, l'FLG ha continuat
treballant amb el Departament d'Ensenyament i la Direcció General d'Igualtat de
la Generalitat de Catalunya per tal d'aconseguir que les polítiques educatives
LGTBI s'implementin a poc a poc en tots els centres del país.

A la plaça Sant Felip Neri
41°23′01″N 2°10′30″E

Centre

LGTBI
de Barcelona

El Centre LGTBI de Barcelona és un
espai transversal i de referència sobre la
diversitat sexual i de gènere, fruit
d'anys de treball de les entitats de la
Plataforma LGTBI de Catalunya amb
l'Ajuntament de Barcelona.
Ofereix una atenció global a les
persones del col·lectiu, i compta amb
serveis d'acollida, atenció psicològica,
assessorament legal, informació
sociosanitària i atenció a les persones
trans i intersexuals.

D'ençà de la seva inauguració, també és la seu social de l'FLG i l'espai on realitzem
la majoria de les nostres activitats. Compartim aquest espai amb les altres entitats
residents de la Plataforma: el Casal Lambda, l'Observatori Contra l'Homofòbia,
Gais Positius i AMPGIL. Acull també el Centre de Documentació LGTBI Armand
de Fluvià.

Al carrer Comte Borrell, 22
41°22′36″N 2°09′50″E

