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1. Comissió de Cultura 
 

1.1 Conferència: Com educar i entendre la diversitat LGTB 

 

Nom Com educar i entendre la diversitat LGTB 

Data 23/10/2015 

Lloc Casa de Cultura de Gandia 

Responsable Comissió de Cultura 

Objectiu Explicar a la societat com educar en una societat LGTB 

Benficiaris Públic en general, especialment als docents de centres educatius 

Descripció Conferència a càrrec de la psicóloga Blanca Llorca, on va explicar la 
diversitat LGTB a les aules i com va atendre als joves del col·lectiu 

Imatges 

 
Observacions Algunes persones es van posar en contacte amb el col·lectiu per a 

expressar el seu descontent amb la conferenciant. 
 



1.2 Cessió de llibres LGTB a la Biblioteca de Gandia 

 

Nom Cessió de llibres LGTB a la Biblioteca de Gandia 

Data 10/11/2015 

Lloc Biblioteca de Gandia 

Responsable Javier Argento Vidal i Ximo López Rovira. Comissió de Cultura 

Objectiu Cedir a la biblioteca de Gandia llibres de matèries i literatura LGTB 
per a que disposara de més fons LGTB a la seua col·lecció 
bibliogràfica 

Benficiaris Públic en general 

Descripció Es va fer un inventari dels llibres que tenia la seu de CLGS, d’ eixe 
llistat es van comprobar els llibres que no estaven a la Biblioteca 
de Gandia i es van cedir. La cessió d’ estos llibres implica que en 
qualsevol moment CLGS pot demanar que es retornen al col·lectiu 

Imatges 

 
Observacions A la imatge, d’ esquerra a dreta: Ximo López Rovira, Javier Argentó 

Vidal, Toni Ordiñana (Cap del servei de biblioteques de Gandia. El 
llistat de llibres cedits a la biblioteca apareix a l’ Annex I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Exposició dels 10 anys de CLGS 

 

Nom CLGS: 10 anys d’activisme i orgull a La Safor 

Data 13/11/2015 al 27/11/2015 

Lloc Claustre de la Biblioteca de Gandia 

Responsable Javier Argento Vidal, Ximo López Rovira i Juan Carlos Escudero 
Magraner. Comissió de Cultura 

Objectiu Fer un recorregut per tota la història de CLGS, des dels seus 
inicis i les primeres campanyes fins a les famoses festes de les 
Gandia Beach Pride. 

Benficiaris Públic en general 

Descripció Mostrar quin ha sigut l’ activitat de CLGS al llarg de la seua 
història a la Safor. S’ han exposat campanyes, cursos de 
formació, activitats i festes del Orgull 

Imatges 

 
Observacions Per al 2016 es preten exposar al llarg de diversos municipis de 

la Safor 

 
 



1. Comissió de Prevenció del VIH 

 

2.1 Presentació del díptic sobre la profilaxi pre-exposicional 

 

Nom Presentació del díptic sobre la profilaxi pre-exposicional 

Data 30/11/2015 

Lloc Ajuntament de Gandia 

Responsable Javier Argentó Vidal. Comissió de Prevenció del VIH 

Objectiu Presentar un díptic amb información de la profilaxi pre-
exposicional, qué és, on aconseguir-la i com funciona 

Benficiaris Població en general, especialment homes que tenen sexe amb 
homes i no utilitzen el preservatiu en les relacions sexuals amb 
pràctiques de risc 

Descripció Presentació a la roda de prensa de la regidoria de Salut on es 
van explicar les activitats e informació al voltant del 1 de 
desembre. En la taula estaven: Héctor Juan Bofí (Consell dels 
Joves de Gandia), Carlos Tornero (Hospital de Gandia), Anna 
(Hospital de Gandia), Liduvina Gil (Regidora de Salut), Javier 
Argentó Vidal (CLGS) i Pablo Jurado (Independence Gay). 

Avaluació  

Imatges 

 
Observacions Des de l’ àrea de prevenció de VIH de la FELGTB ens van cridar l’ 

atenció per utilitzar un llenguatge estigmatizant i no adequat. Es 
van retirar els díptics de les zones on es van deixar. 

 
 
 
 

 

 



2.2 Penjament del llaç roig a l’ Ajuntament de Gandia 

 

Nom Penjament del llaç roig a l’ Ajuntament de Gandia 

Data 01/12/2015 

Lloc Ajuntament de Gandia 

Responsable Grup coordinador 

Objectiu Penjar el llaç roig a l’ Ajuntament de Gandia per concienciar a la 
gent en el dia mundial de la lluita contra el VIH-SIDA 

Benficiaris Població en general 

Descripció Des de l’ Ajuntament de Gandia es va concocar al Consell dels 
Joves de Gandia, Independende Gay y CLGS a l’ acte 

Imatges 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 Cineforum: Dallas Buyers Club 

 

Nom Cineforum: Dallas Buyers Club 

Data 01/12/2015 

Lloc Teatre Serrano (Gandia) 

Responsable Javier Argentó Vidal. Comissió de Prevenció del VIH 

Objectiu Fer un cineforum sobre la pel·lícula de Dallas Buyers Club 

Benficiaris Públic en general 

Descripció Lectura del manifest a favor de la lluita contra el VIH per part de 
la regidora de Salut, Liduvina Gil. Visualització de la pel·lícula 
Dallas Buyers Club, i posterior debat a càrrec de Javier Argento 
Vidal on es reflexiona al voltant de l’ homosexualitat i la SIDA. 

Avaluació  

Imatges 

 
Observacions A l’ esquerra de la imatge apareixen els membres de CLGS, al 

centre Liduvina Gil i a la detra membres de Independence Gay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Stands informatius 
 

3.1 Fira d’ associacions 

 

Nom Fira d’ Associacions 

Data 03/10/2015 

Lloc Plaça Rei Jaume I. Gandia 

Responsable Grup coordinador 

Objectiu Donar a coneixer el col·lectiu 

Benficiaris Públic en general interessat pel col·lectiu 

Descripció Es va montar una taula  on es va col·locar informació sobre el 
col·lectiu, informació sobre diverses ITS e información sobre la 
diversitat LGTB i autoaceptació de la condició sexual. A més, es 
van repartir adhesius i piruletes i es van vendre bosses del 
col·lectiu 

 

3.2 Ajuda de refugiats siris 

 

Nom Fira d’ ajuda als refugiats siris 

Data 24/10/2015 

Lloc Parc Sant Pere. Gandia 

Responsable Grup coordinador 

Objectiu Donar a coneixer el col·lectiu i ajudar als refugiats siris 

Benficiaris Públic en general interessat pel col·lectiu 

Descripció Es va montar una taula  on es va col·locar informació sobre el 
col·lectiu, informació sobre diverses ITS e información sobre la 
diversitat LGTB i autoaceptació de la condició sexual. A més, es 
van repartir adhesius i piruletes i es van vendre bosses del 
col·lectiu 

 

 

 

 

 

 



4. Annexes 

 

4.1 Annexe I 

Titulo Autor 

Mujer del pelo rojo, La Sigrid Brune 

En aguas profundas Karin Kallmaker & Radclyffe 

Un buen salteado Emma Donoghue 

Tras el telón de pinos Gerri Hill 

Así debería ser la vida Diana Tremain Braund 

Algo salvaje Karin Kallmaker 

Ama como quieras Ximo Cádiz 

Esta noche tú decides Ramón Martínez 

Taxi a París Ruth Gogoll 

Nunca digas jamás Linda Hill 

Por amor S. Anne Garden 

salvaje, La Lyn Denison 

Wuendel : sus primeras aventuras Howard Cruse 

Chicos de la acera de enfrente, Los Robert Kirby 

Contra la homofobia : políticas locales de igualdad por 
razón de orientación sexual y de identidad de género  
Atender y educar desde la consulta de pediatría 

 
Estudio sociológico y jurídico sobre homosexualidad y 
mundo islámico 

Fernando Villamil Pérez; Lola Martín 
Romero; Manuel Ródenas Pérez 

Expectativa de diversidad : ideas y dinámicas 
 

Homo : toda la historia hacia la normalización 
 

Homofobia en el sistema educativo 
Jesús Generelo Lanaspa; José Ignacio 
Pichardo Galán (Coords.) 

 
25 años más: una perspectiva sobre el pasado, presente 
y futuro del movimiento LGTB 

Jordi Petit 

Homosexuals i transexuals : els altres represaliats i 
discrminiats del franquisme, desde la memòria històrica 

José Benito Eres Riguiera, Carlos 
Villagrasa Alcaide 

Mind the gap : gay and lesbian youth on the border of 
EU accesion 

Miha Lobnik; Kris Vanhemelryck 
(eds.) 

moviment gai a la clandestinitat del franquisme (1970-
1975), El 

Armand de Fluvià 

Sexo por palabras : la imaginación del oficio más 
antiguo del mundo 

Jose María Raventós Gabinat 

Trabajadoras transexuales del sexo: el doble estigma 
Daniela Rojas Catro; Iván Zaro 
Rosado; Teresa Navazo Fernández 

Homosexualidad : gays y lesbianas : una alternativa sin 
tabúes 

Gustav Malone 

 


