Programació especial per al Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans*
dilluns, 22 d'octubre de 2018 13:52

El Consell de Formentera, a través del departament d’Igualtat de l’àrea de Benestar Social, així
com de l’àrea de Cultura, ha organitzat un seguit d'activitats al llarg de la propera setmana i la
segona setmana de novembre amb motiu de la celebració, el 21 d’octubre, del Dia
Internacional d'Acció per la Despatologització de les Identitats Trans* (l’asterisc expressa la
inclusió de les diferents identitats de gènere com ara trans, transsexual, transgènere, etc.).

Programació

Dimarts 23 d’octubre a la Sala Ajuntament Vell a les 20 hores, s’inaugura l’exposició de
fotografies Construccions Identitàries de Mar C. Llop. En paraules de la mateixa autora “el
projecte captura els processos corporals que experimenta la gent transgènere, mostra
persones i famílies implicades, i també el secret que moltes vegades acompanya el
crossdressing o transvestisme.” La inauguració comptarà amb la presència de la fotògrafa.

Dijous 25 d’octubre, a la Sala de Cultura Cinema a les 20 hores es presenta el documental En
Femme
de la directora Alba Barbé, un film que aborda el transvestisme: persones que s'expressen en
el gènere contrari al que han nascut. Formentera és la primera de les illes en presentar aquest
documental.

En l’àmbit educatiu, per al dijous 25 i divendres 26, s’han organitzat tallers per a l’alumnat de
l’IES Marc Ferrer. Amb el títol Més enllà del bullying, l’obra parlarà de la diversitat sexual i de
gènere i prevenció de les diferents formes de discriminació. Aquests tallers cerquen donar un
caràcter més global a la setmana destinada a la visibilitat dels col·lectius LGTBI i la
despatologització trans.

Per a la consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, “es tracta de poder realitzar
intervencions amb l’alumnat de Formentera orientades a aproximar la perspectiva de la
diversitat sexual i de gènere, així com educar-los en la no discriminació per raons d’orientació
sexual, identitat o expressió de gènere”. Parellada ha avançat també que durant el mes de
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novembre s’organitzaran d’altres tallers teatrals amb el grup La lio Parda per a 3r d’ESO i 5è i
6è de primària, cara a treballar aquesta mateixa temàtica.

En darrer lloc, la companyia balear Baal, dirigida per Catalina Carrasco, presentarà l’espectacle
Crotch, una obra que dona una visió de l’àmplia problemàtica del gènere, anant des de la
(des)igualtat fins a temes d’identitat sexual, amb fragilitat, provocació, agressivitat, humor i
responsabilitat.

L’objectiu és aportar llum i donar visibilitat als cossos, i a l’acceptació de la sexualitat. El
plantejament és la desaparició del gènere com a solució a la desigualtat entre gèneres. Una
experiència innovadora amb un compromís artístic, social i polític.

L’espectacle, recomanat a partir de 18 anys, es podrà veure dissabte 10 de novembre a les
20.30 hores a la Sala de Cultura Cinema.
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