Estimadxs companheirxs:
Kattalingorri tem o prazer de comunicar-vos que nos vindeiros dias 9, 10 e 11
de novembro de 2018 celebraram-se em Pamplona-Iruñea os XXX
Encontros Estatais LGTBI+. Os Encontros estám a ser co-organizados com a
Câmara Municipal de Iruñea e além disso contam com a colaboraçom do
Governo de Nafarroa, o apoio dos serviços LGTBI e persoas do âmbito
LGTBI+.
Queremos que seja um encontro que nos ajude na reflexom, mas que seja
também um lugar adequado para os debates, a posta em comum, a
geraçom de propostas e o fortalecimento de laços entre os coletivos. Para
conseguir estes propósitos propiciam-se espaços que facilitem a
participaçom.
Para esta ediçom propomos um trabalho em duas linhas que se interrelacionam e retro-alimentan:
Por um lado, na sexta-feira à tarde e no sábado à manhã desenvolveram-se
várias conferências com dous objetivos clave: O primeiro, poder abordar
temáticas que no enquadramento dos Encontros Estatais se consideraram
de especial interesse para o nosso coletivo, como som as políticas públicas
LGTBI+, o conceito de interesecionalidade, feminismos e LGTBI+ e violência
intragénero/intrasexo. E o segundo, a geraçom de um espaço estratégico
para abordar boas práticas exportáveis a outros territórios em relaçom às
políticas e serviços LGTBI+ que se ativaram em Nafarroa.
Por outro lado, o sábado à tarde desenvolveram-se vários obradoiros para os
coletivos e dinamizados por estes, para o aprofundamento, reflexom e
participaçom sobre as temáticas trabalhadas à manhá. É o nosso desejo que
vos animem a trabalhar nestes formatos obradoiro para assim aprofundar
naquelas boas práticas e iniciativas em conteúdos LGTBI+.
À medida que cheguem as propostas ira-se completando o programa
definitivo, de aí que precisariamos, por favor, que se fossem enviando as
propostas de obradoiro, preferivelmente relacionadas com os eixos dos
encontros, e que podem fazer-no-las chegar mediante a página site dos
encontros antes do 20 de outubro, indicando-nos o conteúdo e o tempo
estimado para o seu desenvolvimento, bem como quanta informaçom
considerem oportuna.
Toda a informaçom relacionada com o programa, inscriçom, alojamento, etc.
iremos pendurando-a na página site www.encuentroslgtbpamplona.com.
Esperamos-vos, vemo-nos aginha!

