
 Proposta 
d’activitats 

 

Algunes dates que et poden interessar…
19 febrer: Dia internacional contra l’LGTBfòbia a l’esport.
1 març: Dia internacional de la 0 discriminació.
8 març: Dia de la dona.
23 abril: Dia del llibre.
26 abril: Dia de la visibilitat lèsbica.
1 maig: Dia del treball.
15 maig: Dia de les famílies.
17 maig: Dia internacional contra l’LGTBfòbia.
19 maig: Memorial de la sida.
28 juny: Dia de l’Orgull LGTB.
23 setembre: Dia internacional de la visibilitat bisexual.
Octubre: Mes Trans.
11 octubre: Dia de l’eixida de l’armari.
2a setmana d’octubre: Dia dels/les aliats/ades contra l’LGTBfòbia als instituts.
20 octubre: Dia de la prova del VIH.
22 octubre: Dia de la despatologització de les identitats Trans.
26 octubre: Dia mundial de la intersexualitat.
8 novembre: Dia de la solidaritat amb persones intersexuals.
25 novembre: Dia contra la violència de gènere.
1 desembre : Dia mundial de la lluita contra la sida.
10 desembre: Dia dels drets humans.

Si vols més informació, escriu-nos a:
diversia@lambdavalencia.org

   

lambdavalencia

Col·labora:

mailto:ajuntaments@lambdavalencia.org


Resulta fonamental dotar de ferramentes que faciliten la convivència i el 
respecte a totes les diversitats que enriquixen el teixit social, i és açò el que 
pretenem amb este servei d’atenció per a ajuntaments. 

Si vius en alguna localitat de la província de València i consideres necessari 
abordar estes qüestions al teu lloc de residència, fes arribat este document al 
teu ajuntament. 

A continuació, et detallem algunes de les activitats que més èxit estan tenint 
entre els ajuntaments amb els quals ja col·laborem

Contacontes

Intervenció adequada per a menors d’entre 4 i 10 
anys.

Té per objectiu introduir conceptes com ara el 
respecte a la diversitat i l’acceptació de la 
diferència com un element positiu, així com la 
diversitat familiar o lluitar contra l’assetjament 
escolar per ser o sentir diferent, entre d’altres.

Sensibilizació i formació 

Intervenció adequada per a tots els públics. 

Estes sessions tenen com a objectiu acostar la diversitat sexual, de gènere i 
familiar a tota la població, i en especial al personal que treballe directament 
amb població LGTB (lesbianes, gais, trans i bisexuals).

Adaptable a totes les edats i nivells de coneixement, parant especial atenció 
als centres d’Ensenyament secundari, així com a professionals que treballen 
amb menors en l’àmbit educatiu.

Donant la cara. Un passeig per la diversitat

Intervenció adequada per a públic d’entre 12 i 99 (o més) anys.

Un dels principals problemes que intervenen en l’LGTBfòbia és l’absència de 
referents positius, tant per a la població en general com per a qui té altres 
orientacions i identitats.

Amb esta selecció de 60 imatges es pretén desmitificar la realitat de la 
diversitat sexual, de gènere i familiar.

Ve complementada amb informació digital i jocs.

Mostra La Ploma als pobles

Intervenció adequada per a tots els públics.

Qui hi participe, podrà gaudir de curtmetratges 
(documentals i de ficció) sobre diversitat sexual i de 
gènere seleccionats del prestigiós Festival Mostra 
La Ploma. 

L’objectiu és poder abordar la realitat de les diferents 
orientacions sexuals i identitats de gènere mitjançant 
la dinamització d’un col·loqui després de la projecció.

Biblioteca de colors

Intervenció adequada per a públic entre 0 i 99 (o més) 
anys.

Selecció de materials per omplir les biblioteques 
municipals dels colors de l’arc de sant Martí, on totes les 
orientacions, identitats i famílies tenen cabuda.
Es pot complementar amb un contacontes per a 
inaugurar la sessió.


