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funcional

activitats
relacionades

gràcia / bar _ del 9 de maig al 22 de juny
Exposició 11 MILLION REASONS TO DANCE 
Fotografies de Sean Goldthorpe
Un projecte de People Dancing organitzat pel

montjuïc / sala de premsa _ 11, 17 i 23 de maig / 7 de juny _ 19h.
Projecció JO TAMBÉ VULL SEXE!  
Documental de Montse Armengou i Ricard Belis sobre la vida sexual de les persones 
amb diversitat funcional.

montjuïc / sala de premsa _ 12 de maig, 20h. / 13 de maig, 16h. / 19 de maig, 17h. / 6 de juny, 18’30h.
Projeccions CINEMA
Nou curtmetratges d’Escenaris Especials generats a l’entorn de l’espectacle.
Jo vull ser actor, dir. Josep Sarquella / Amor d’ultratomba, dir. Lluís Robirola / 
Boda maldita, dir. Irene Serrat / Lluna plena, dir. Martí Colomer / Robin Hood, dir. Xavier Pérez / 
Diez millones, dir. Manel Serrat / Príncep Blau, dir. Marc Auladell / 
La fi de la boira, dir. Judith Colell / De mare, només n’hi ha una, dir. Ramon Catà

montjuïc / sala de premsa _ 12 de maig, 16h. / 26 de maig, 17’30h. / 31 de maig, 19h. / 10 de juny, 16’30h.
Projecció YES, WE FUCK! 
Documental de Raúl de la Morena i Antonio Centeno sobre el tabú de la sexualitat de les persones 
amb diversitat funcional.

montjuïc / sala de premsa _ 12 de maig _ 17h.
Taula rodona HI HA SEXE SENSE BARRERES?
Amb Antonio Centeno, director del documental Yes, We Fuck! i activista, Maria Clemente, 
psicòloga, sexòloga i vicepresidenta de Tandem Team; Francesc Granja, sexòleg i president  
de Tandem Team, i Lucero Montoya, acompanyant íntima i eròtica i psicòloga sistèmica.
Modera Rosana Torres, periodista d’El País 
Emissió EN DIRECTE! a través del web / Traducció simultània en llengua de signes

montjuïc / sala de premsa _ 16 de maig _ de 10 a 13h.
JORNADA PROFESSIONAL DE TEATRE INCLUSIU
Debat sobre la inclusió social en teatre. Amb Sonia Gaínza, directora d’Apropa Cultura,  
Ramon Giné, director artístic d’Incursió Social, Lali Álvarez directora d’escena, David Teixidó actor, 
Llorenç Blasi audiodescriptor, Patrícia Salido intèrpret de llengua de signes catalana. 
Modera Maria Oria, directora del Simbiòtic Festival. 
Amb la col·laboració de Simbiòtic Talks i Apropa Cultura
Emissió EN DIRECTE! a través del web / Traducció simultània en llengua de signes
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