RECULL DE
REFERÈNCIES

DIJOUS 25 DE FEBRER
Presentació del Congrés

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Àmbits d’actuació: Lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals
Ajuntament de Mataró. Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana – Igualtat,
Feminismes i LGTBI: pàgina web municipal.
Ajuntament de Mataró. III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de
Mataró 2018-2022: document del Pla.
Ajuntament de Mataró. Pla d’igualtat Intern 2015-2018: document del Pla.
Ajuntament de Mataró. Escola de Feminismes i LGTBI: pàgina web municipal.
Xarxa de Municipis LGTBI Catalunya: document marc.
Associació Mataró LGTBI+: pàgina web.
Taula 1: La promoció de la diversitat de gènere a l’escola infantil

Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia: informació i documentació.
Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones. Departament
d’Educació. Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i
recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre: document de la guia.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Programa Coeduca’t:
informació i documentació.
Ajuntament de Barcelona. Xarxa d'escoles i instituts per la igualtat de tracte i
la no discriminació: document.
Projecte Oasis: pàgina web.
Projecte Caleidoscopio: pàgina web.
Ajuntament de Terrassa. Servei d'Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de
Gènere (SAI DASIG): pàgina web i informació sobre el butlletí d’activitats.
Vielma - materials i models per a tallers d’educació sexual, diversitat sexual i
de gènere: pàgina web.
Llibre d’Adele Faber i Elaine Mazlish (2013), Com hem de parlar perquè els
fills escoltin. I com hem d’escoltar perquè els fills parlin. Ed. Medici

Taula 2: Les eines claus en l’acompanyament dels i les adolescents LGTBI

Generalitat de Catalunya. Xarxa Pública de Serveis d'Atenció Integral LGBTI
de Catalunya: informació i documentació.
Ajuntament de Mataró. Espai Diversxs Mataró: pàgina web.
Ajuntament de Terrassa. Espai Joves Diverses de Terrassa: pàgina web.
Candela, cooperativa d'acció comunitària i feminista: pàgina web.

DIVENDRES 26 DE FEBRER
Taula 1: La importància de visibilitzar la realitat de les persones intersex/
amb diversitat del desenvolupament sexual i combatre el seu estigma

Col·lectiu “I de Intersex”: Instagram
Pikara magazine. Article: Un brindis por la i.
“Que no salga de aquí” i altres projectes de Laura Vila Kremer: informació i
documentació.
Article acadèmic (2006). Consensus statement on management of intersex
disorders: informació i documentació.
Sara Ahmed. Escriptora feminista i acadèmica independent. Treballa en
l’intersecció dels estudis feministes, queer i racials: pàgina web.
Organització Internacional Intersex Europea: pàgina web.
Projecte Justicia Intersex: pàgina web.
Organització Brújula intersexual: pàgina web.
Grup Krisol Pro Derechos Humanos Intersex – Andalusia: Facebook.
ONG Caminar Intersex – Canàries: Facebook.
Associació GrApSIA (AISSG España): pàgina web.
Documental “No box for me. An intersex story” (2018) Dirigida per Floriane
Devigne: enllaç a Vimeo.

Taula 2: L’avaluació de les polítiques locals feministes i LGTBI

Centre LGTBI de Barcelona: informació i documentació.
Ajuntament de Barcelona. Avaluació del Pla Municipal LGTB 2010-2015:
document.
Ajuntament de Barcelona. Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere
2016-2020: document del Pla.
Cooperativa Quotidiana: pàgina web.

