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La Ràpita commemora el Dia
Internacional contra la LGTBIfòbia
amb diverses activitats
D'entre les activitats programades destaca una xerrada adreçada a les famílies
amb fills i filles preadolescents i adolescents

Façana de l'Ajuntament de la Ràpita amb la bandera LGTBI. | Aguaita.cat

La Ràpita commemora el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia amb un programa d'activitats
que tindran lloc al llarg de la setmana del 17 de maig. La regidora de Polítiques Socials i Igualtat,
Oona Tomàs, defensa que ?com a govern de la Ràpita, tenim l'obligació de denunciar qualsevol
agressió al col·lectiu LGTBI i, amb aquesta programació, pretenem evidenciar que aquestes
agressions segueixen present en el nostre dia a dia i que cal erradicar-les, així com posar de
manifest que cal educar la societat en valors igualitaris des de ben petits?.
D'entre les activitats programades destaca una xerrada adreçada a les famílies amb fills i filles
preadolescents i adolescents, emmarcada en la programació del projecte ?Escola de famílies'. La
sessió formativa ?Diversitat sexual i de gènere en família, com ho podem abordar?', que tindrà lloc
el 19 de maig a les 18.30 hores en format telemàtic, l'impartirà Isabel Custodio, psicòloga
especialista en teràpies cognitivo-socials i empoderament personal. Per assistir a la formació, es
requereix inscripció a cutt.ly/7HtLGDE.
A més, el 17 de maig, a través de Ràdio Ràpita, Mar Lleixà i Fortuño, coordinadora territorial
del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre,
i Judit Obiol Soriano, responsable del SAI LGTBI del Consell Comarcal del Montsià
presentaran la Xarxa SAI i del SAI Comarcal (Servei d'Atenció Integral per al col·lectiu LGTBI).
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L'entrevista s'emetrà a les 13.15 hores i el podcast es podrà escoltar en qualsevol moment a
radiorapita.cat.
D'altra banda, a la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó hi haurà un recull de llibres adreçats a
totes les edats sobre la temàtica LGTBI per donar visibilitat sobre les diversitats sexuals i de
gènere. Aquest recull es podrà consultar del 17 al 31 de maig. També a la biblioteca, el 27 de
maig a les 19 hores tindrà lloc una trobada del Club de lectura juvenil per proposar lectures i
reflexionar sobre la identitat i la diversitat sexual. La trobada del club per comentar les lectures
escollides serà el 17 de juny a la mateixa hora.
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