
Memòria d’ activitats: 2016 
 
 

 
Primer trimestre 
 
 
1 Coordinació general 

 
1.1. Assemblea electoral extraordinària 

 
 
Nom  Assemblea electoral extraordinària 
Data  30/01/2016 
Lloc  Seu de CLGS. C/ Puríssima, nº 2 
Responsable Grup Coordinador 
Objectiu Elecció del nou grup coordinador 2016 - 2018 
Benficiaris Socis i sòcies de CLGS 
Descripció Convocatòria dels socis i sòcies de CLGS per a l’ elecció del nou grup 

coordinador durant els anys 2016 a 2018. Només una única candidatura 
Observacions Van asssitir tretze socis i sòcies a la convocatòria. La candidatura, presentada 

per Javier Argento Vidal, va ser elegida amb tretze vots a favor, cero en contra i 
cap abstensió. Es pot consultar l’ acta d’ eixe dia 

 
 

1.2. CLGS a La Gauche Divine 
 
 
Nom  CLGS al programa de Ràdio Klara, La Gauche Divine 
Data  23/03/2016 
Lloc  C/ Hospital, nº 2. Valencia 
Responsable Grup Coordinador. Brian Galera i Javier Argento 
Objectiu Promocionar el col·lectiu 
  Parlar sobre la necessitat de l’ activisme LGTB als àmbits rurals 
Benficiaris Públic en general 
Descripció Ens posarem en contacte amb el programa de La Gauche Divine per a anar a 

parlar sobre CLGS i les activitats que s’ estan organitzant per a l’ orgull a La 
Safor. A més, es va parlar sobre la necessitat de l’ activisme LGTB als àmbits 
rurals 

Observacions Es pot consultar l’ audio a: http://www.ivoox.com/gauche-divine-programa-22-
radio-audios-mp3_rf_10915141_1.html  

Imatges 
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http://www.ivoox.com/gauche-divine-programa-22-radio-audios-mp3_rf_10915141_1.html
http://www.ivoox.com/gauche-divine-programa-22-radio-audios-mp3_rf_10915141_1.html


 
 
 
 

2 Grup d’ Educació i Cultura 
 
 

2.1 Campanya contra la LGTBfòbia als esports 
 

 
Nom  LGTBfòbia als esports 
Data  19/02/2016. Dia contra la LGTBfòbia als esports 
Lloc  Gandia 
Responsable Grup d’ Educació i Cultura 
Objectiu Concienciar a la ciutadania, en especial als esports, de la diversitat sexual 

Eradicar la LGTB dels esports 
Benficiaris Públic en general, en especial els equips de futbol de Gandia 
Descripció L’ activitat s’ enmarca dins de la campanya de la FELGTB contra la LGTBfòbia als 

esports. La campanya consiteix en convidar als jugadors de futbol a que es 
posen els cordons amb la bandera LGTB. A més, s’ implica a les juntes 
directives dels equips a que signen una carta am motiu de la lluita contra la 
LGTBfòbia als esports. 

Observacions La carta ha sigut signada pel cinc equips de futbol, hi ha hagut una total 
participació de tots els jugadors i juntes directives. A més, es va contactar amb 
l’ Ajuntament per a que col·laborara. 

Despessa  75 €. Finaciats per la Regidoria d’ Esports. 
Imatges 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Campanya “No cantes Maricón el que no bote...” 
 
Nom  No cantes Maricón el que no bote... 
Data  16/03/2016 al  19/03/2016 
Lloc  Gandia 
Responsable Grup d’ Educació i Cultura 
Objectiu Concienciar a la ciutadania del respecte per la diversitat sexual 

Substituir la paraula “Maricón”, per “Borinot”. Campanya de LAMBDA a la qual 
CLGS ha donat el seu suport. 

Benficiaris Públic en general 
Descripció Tots els anys CLGS llança la campanya “No cantes Maricón el que no bote...” 

per concienciar a la gent de no cantar la cançó, i per tal de respectar la 
diversitat sexual en tots els àmbits 

Observacions La campanya compta amb el suport de la Regidoria d’ Igualtat, Divesitat i 
Polítiques Inclusives de l’ Ajuntament de Gandia. A més, el coordinador general 
va escriure un article d’ opinió al Levante EMV sobre la campanya. 

Imatges 
 

 
 
 

 
 



3 Grup de Treball: Orgull a La Safor 

 
 
3.1 Vídeo promocional de la Gandia Beach Pride 

 
Nom  Vídeo promocional de la Gandia Beach Pride 
Data  15/02/2016 
Lloc  Gandia 
Responsable Grup de Treball: Orgull a La Safor 

Objectiu Promocionar la festa de la Gandia Beach Pride 
Benficiaris Públic en general 

Descripció Vídeo promocional de la Gandia Beach Pride on es relara que aquest any, 
2016, la Gandia Beach Pride retorna a celebrar-se 

Observacions El vídeo es pot consultar en: https://www.youtube.com/watch?v=h9yt-
mQXooU  
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