Benvolgudxs companyxs i companys:
Kattalingorri té el plaer de comunicar-vos que els propers dies 9, 10 i 11 de
novembre de 2018 se celebraran a Pamplona-Iruñea les XXX Trobades
Estatals LGTBI+. Aquestes estan sent co-organitzades amb l'Ajuntament de
Pamplona i a més, compten amb la col·laboració del Govern de Navarra, el
suport dels serveis LGTBI i persones de l'àmbit LGTBI+.
Volem que sigui una trobada que ens ajudi en la reflexió, però que sigui
també un lloc adient per als debats, la posada en comú, la generació de
propostes i l'enfortiment de llaços entre els col·lectius. Per aconseguir
aquests propòsits es propiciaran espais que facilitin la participació.
Per a aquesta edició proposem un treball en dues línies que s'interrelacionen
i es retroalimenten:
D'una banda, el divendres a la tarda i el dissabte al matí tindran lloc diverses
conferències que tenen dos objectius claus: el primer, poder abordar
temàtiques que en el marc de les trobades estatals s'han considerat
d'especial interès per al nostre col·lectiu com són les polítiques públiques
LGTBI+, el concepte de intereseccionalitat, feminismes i LGTBI+ i violència
intragènere/*intrasexe. I el segon, la generació d'un espai estratègic per
abordar bones pràctiques exportables a altres territoris en relació a les
polítiques i serveis LGTBI+ que s'han activat a Navarra.
D'altra banda, el dissabte a la tarda tindran lloc diversos tallers per als
col·lectius i dinamitzats per aquests, per a l'aprofundiment, reflexió i
participació sobre les temàtiques treballades al matí. És el nostre desig que
us animeu a treballar en aquests formats taller per així aprofundir en
aquelles bones pràctiques i iniciatives en continguts LGTBI+.
A mesura que arribin les propostes s'anirà complentant el programa definitiu,
per la qual cosa necessitem, si us plau, que ens aneu enviant aquestes
propostes de taller, preferiblement relacionades amb els eixos de les
trobades, i que podeu fer-nos-les arribar mitjançant la pàgina web de les
trobades abans del 20 d'octubre, indicant-nos el contingut i el temps estimat
per al seu desenvolupament, així com quanta informació considereu
oportuna.
Tota la informació relacionada amb el programa, inscripció, allotjament, etc.
l'anirem penjant a la pàgina web www.encuentroslgtbpamplona.com.
Us esperem, ens veiem molt aviat!

