Formentera, l’orgull de lluitar per la igualtat
dijous, 21 de juny de 2018 15:23

La consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, i la tècnica de l'àrea Azuzena Carrasco,
han presentat avui les activitats organitzades pel Consell de Formentera per commemorar el
Dia de l'Orgull LGTBI que se celebra el proper dijous 28 de juny.

Com ha recordat la consellera, “es va triar aquest dia com a jornada de reflexió arran dels
disturbis produïts a Stonewall (Nova York, Estats Units) l'any 1969, amb l'objectiu de donar
visibilitat a valors universals com ara la igualtat, el respecte, la diversitat, la llibertat i la no
discriminació”.

Activitats
Sota el títol “Lluitar per la igualtat és un orgull”, el programa d’activitats s’iniciarà el dimecres
vinent, 27 de juny, al Col·legi de Sant Ferran a partir de les 19 hores
amb el
Contacotrans
, contacontes per a nenes i nens de 4-5 anys a càrrec de na Lalioparda on es destaquen les
diferents capacitats del éssers humans sense caure en la divisió clàssica del paper masculí o
femení.

El dijous 28, la Sala d’Actes de Cultura acollirà, a partir de les 20 hores, la projecció del
documental
Fuera de
juego
.
Aquest documental, que posteriorment anirà acompanyat d’un col·loqui amb la participació del
tècnic d’Esports, tracta la realitat actual de l’homofòbia en el futbol i analitza el perquè de la
invisibilitat de les persones homosexuals a l’esport rei estatal.

El dimarts 03 de juliol, es farà una sessió de cinema a l'aire lliure al Jardí de ses Eres de Sant
Francesc a partir de les 22.00 h amb la projecció del film Mi nombre es Harvey Milk, drama
polític i biogràfic dirigit per en Gus Van Sant, guionitzat per en Dustin Lance Black (Òscar al
millor guió original) i protagonitzat per en Sean Penn (Òscar al millor actor), que ens narra la
història del primer polític obertament homosexual que fou escollit per ocupar un càrrec públic al
San Francisco dels 70s del segle passat.
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Parellada i Carrasco han aprofitat la presentació per convidar a totes i tots a participar en
aquests actes “perquè el dia 28 de juny celebrem l'orgull de lluitar per la igualtat”.
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