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L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès treballa per les polítiques trans i de
diversitat de gènere
El CAP acull aquests dies una exposició sobre les persones trans de Mar C. Llop

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès continua apostant per fomentar la inclusió de les
polítiques trans i de diversitat de gènere a la societat. És per això, que des de la Regidoria
de Drets Civils i de Gènere es duen a terme diverses accions en aquest sentit. Ahir,
precisament, es va inaugurar l’exposició “Construccions identitàries. Work in progress”, de
Mar C. Llop, al CAP del municipi. La mostra forma part del programa contra la violència envers
les dones que properament es donarà a conèixer, i s’engloba alhora en aquesta voluntat de
prioritzar la inclusió.
L’exposició recull imatges, textos i sentiments del camí, les realitats i els pensaments de les
persones trans que l’autora treballa des de la primavera de 2013. De fet, Mar C. Llop va ser
l’encarregada d’inaugurar-la ahir, acompanyada per la regidora de Drets Civils i de Gènere,
Maria Domingo, i el personal del CAP. Llop va fer un recorregut explicatiu per cada una de
les sèries de l’exposició, explicant el missatge que pretenen donar. En aquest sentit, es
recullen imatges en diferents sèries, un total de 15 trànsits. Segons que va manifestar ahir
Llop “he volgut reflectir la importància de sortir de l’armari, de perdre la por, de relacionarse i, finalment, de donar el pas de transitar. Aquestes imatges reflexen diferents
circumstàncies i casos, en què per exemple, és difícil mostrar el cos, com ara a la platja, o
el pas d’hormonar-se, punxar-se, canviar... Cada persona se sent a gust d’una manera i
arribar a la conclusió que l’important és viure tal qual et sents és important”.
L’autora i fotògrafa també va insistir en què des de que naixem ens trobem condicionats per
l’aparell reproductor i per la dicotomia física que ens adjudiquen com a gènere: home o dona.
L’exposició vol expressar l’evolució d’aquells cossos que no es reconeixen en el gènere
adjudicat, el trànsit i els canvis que experimenten.
La mostra també recull diferents tipologies de parelles i aborda un tema capdal, els infants
trans i les seves famílies.
El personal del CAP va tenir ahir l’ocasió de preguntar alguns dubtes que aquests pacients
sovint els generen, quina és la derivació adequada, etc. En aquest sentit, la regidora de Drets
Civils i de Gènere va anunciar que “estem treballant per organitzar sessions formatives per
estar preparats davant d’aquestes situacions i tenir els coneixements i recursos necessaris.
Es tracta d’accions que sumen per eradicar la transfòbia i l’homofòbia a la societat”.

Mar C. Llop (Barcelona, 1978), és fotògrafa i activista trans també ha participat amb una
fotografia seva a l’exposició, donat que ella també ha fet el procés del trànsit.Llop és també
presidenta de l’associació Generem.
L’exposició, que també es recull en un llibre amb més imatges i amb el mateix nom, es podrà
visitar fins al 9 de desembre al CAP Sant Quirze.

“Descartados”, la realitat de les persones grans de El Salvador
L’exposició ha donat el tret de sortida al Mes de la Solidaritat, amb l’acte central el
proper dissabte

Una altra de les mostres que es pot visitar aquests dies a Sant Quirze del Vallès és
“Descartados”, a la Biblioteca Municipal. L’Ateneu del Món va organitzar aquesta exposició,
que recull en imatges la difícil situació que pateixen les persones grans de El Salvador. La
inauguració va tenir lloc el passat 6 de novembre i ha donat el tret de sortida a la
programació del Mes de la Solidaritat, que troba el seu acte central aquest proper diumenge
17 de novembre.
La programació es troba ja molt consolidada, gràcies a l'organització de l’Ajuntament, la
Mesa de Solidaritat i Cooperació, l’Ateneu del Món; Acció Solidària del Vallès i Cooperación
y Ayuda i Nuevos Pasos, Plataforma benvingudes refugiades i Rialles.
L’acte central, al parc de les Morisques
Un dels dies centrals de la programació serà el 17 de novembre. Al Parc de les Morisques
s’organitzaran diverses activitats per a tots els públics. D’una banda, d’11 a 14 hores hi
haurà el Mercat solidari de joguines i contes de segona mà. A les 11.30 tindrà lloc una
activitat infantil, i seguidament, una actuació musical a càrrec dels “Blues Captain”. A la
tarda, la sala Josep Brossa de La Patronal acollirà el Teatre Quimera, una actuació solidària
que recollirà diners per a projectes de l’Ateneu del Món.
Altres propostes
El dia 15 de novembre es podrà veure a La Patronal el Cinema Cultures, “La piedra de la
paciencia”.
L’acte que clourà la programació serà la lectura dels contes solidaris que durant els deu
últims anys han participat al concurs que porta aquest nom. Serà a la Biblioteca Municipal,
a les 12 hores.
Punts de recollida de joguines
Les joguines de segona mà del Mercat solidari es recullen des de l'1 de novembre i fins
aquest proper divendres 15 als següents punts:
Escola Pilarín Bayés
Escola Purificació Salas
Escola El Turonet

Escola Lola Anglada
Escola Taula Rodona
Escola Onze de Setembre
Escola bressol municipal El Patufet
Escola bressol Picarol Blau
Llar d’Infants la Marieta
Biblioteca Municipal
Escola d’Adults l’Olivera
Espai Maria Mercè Marçal
Poliesportiu Municipal
Elms’s School
FIAC Sant Quirze
Kids and Us

Segueix-nos:
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