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ELS DIMECRES INDICATSELS DIMECRES INDICATS

A LES 18 HA LES 18 H
AL CENTRE CÍVIC MONTSE CIVIT

Amb col•loqui posterior
a càrrec SAI Calafell

THE SHAMELESS HOURTHE SHAMELESS HOUR
17/6/2020
Teatre juvenil. 60 minuts
En commemoració de 28 juny dia de l’Orgull LGTBI

Que passa si no em sento conforme amb 
el gènere que tinc? Que faig si a l’institut em 
fan assetjament escolar? Que haig de fer si 
la meva parella no em respecta?... D’aques-
tes preguntes neix “The Shameless Hour” una 
obra teatral de creació pròpia de la Compan-
yia Theatron formada per un grup de joves 
d’entre 18 a 23 anys. L’obra tracta temes co-
muns a tots/es els/les adolescents. La finalitat 
és conscienciar d’aquests problemes i de les 
seves conseqüències i d’aquesta manera aju-
dar a les persones que ho necessitin.

FUGIR PER ESTIMAR I SERFUGIR PER ESTIMAR I SER
13/5/2020
Documental. 34 minuts
Direcció: Víctor Yustres, Sònia Calvó i 
Victòria Oliveres
En commemoració de 17 de maig
Dia Internacional contra la lgtbfòbia

Al Marroc es criminalitzen i persegueixen les 
persones homosexuals i trans amb penes de 
multa i de presó. Moltes d’elles resisteixen, 
però d’altres es veuen forçades a dema-
nar protecció internacional. Les qui enceten 
aquest llarg periple legal, però, no troben 
una situació fàcil, ja que continuen patint 
discriminacions i homofòbia.

TOTES LES ACTIVITATS TENEN
ENTRADA LLIURE I GRATUÏTA



EL VUITÈ DIAEL VUITÈ DIA
27/11/2019
Documental. 15 minuts
Direcció: Àlvar Calvet
En commemoració del 20 NOV 2019
Dia Internacional de la memòria trans

Retrat de vuit persones trans o no binàries i que 
per tant han escollit el seu gènere i/o la seva iden-
titat sexual. Són el que podríem anomenar com 
a dissidents del gènere imposat. Les persones 
protagonistes responen algunes preguntes que 
són habituals en els projectes del director, Àlvar 
Calvet i també en responen d’altres més concre-
tes tot explorant la realitat i la seva identitat de 
gènere.

¿ESTAS SON LAS COSAS¿ESTAS SON LAS COSAS
CON LAS QUE TENEMOSCON LAS QUE TENEMOS
QUE APRENDER A VIVIR?QUE APRENDER A VIVIR?
25/3/2020
Teatre. 60 minuts (obra + col·loqui)
Direcció: Betty Enguix Silvestre i Elisabeth Colomé
Companyia: Tirititrans Trans Trans
En commemoració de 31 març  2020
Dia Internacional de la Visibilitat trans

Entrem en l’atmosfera que respiren dia a dia les nos-
tres protagonistes. Aquesta mirada que escaneja 
pam a pam la seua persona, els comentaris des-
pectius, els murs que construeix l’imaginari col•lectiu 
entorn a elles... I també amb la seua força, les per-
sones aliades que les envolten, els vincles d’amis-
tat. L’obra interpel•la directament al públic i convida 
a l’audiència a reflexionar i posicionar-se sobre allò 
visibilitzat, per tal que deixin de ser simples especta-
dores. D’aquesta manera sorgeixen propostes d’al-
tres maneres d’actuar davant les situacions exposa-
des. Sorgeix la llavor de la transformació social.

RARARARA
24/4/2020
Cinema. 93 minuts
Direcció: Pepa San Martín
En commemoració de 26 abril 2020
Dia Internacional de la Visibilitat lèsbica

Que t’agradin els nois, o potser trobar que són 
estúpids; ser molt propera amb la teva millor 
amiga, i així i tot no explicar-li els teus secrets; 
tenir problemes en el col•legi i uns pares avorrits. 
Aquests són els tipus de problemes als quals 
s’enfronta una nena amb una situació conven-
cional de 13 anys. Però per la Sara tot això no té 
res a veure amb el fet que la seva mare visqui 
amb una altra dona. Encara que el seu pare no 
pensi el mateix.


