
gràcia / bar _ 9 de maig _ 18’30h.
Taula rodona COM REPRESENTA LA CULTURA EL FET TRANS? 
Amb Isaïas Fanlo acadèmic i escriptor, Diego Marchante ‘Genderhacker’ activista transfeminista  
i artista audiovisual, i Bel Olid escriptora 
Modera Miquel Missé, sociòleg i activista del moviment queer.
Emissió EN DIRECTE! a través del web / Traducció simultània en llengua de signes

gràcia / vestíbul _ del 10 al 12 de maig
Web ARCHIVO-T 
Recorregut interactiu per l’arxiu dels moviments socials i les pràctiques artístiques que han abordat 
les qüestions de gènere a l’Estat espanyol, des d’una perspectiva queer i transfeminista.
Un projecte de Diego Marchante ‘Genderhacker’

gràcia / sala i bar _ 11 de maig  _ 17h. i 18’45h.
Projecció i debat ENFEMME 
A les 17h. Projecció del documental d’Alba Barbé sobre aquest grup de suport a crossdressers, 
transvestits i transsexuals.
A les 18’45h. Debat amb la directora i l’actriu Sofia Bengoetxea. 
Emissió EN DIRECTE! a través del web / Traducció simultània en llengua de signes

montjuïc / sala de premsa _ 25 i 30 de maig, 19h. _ 2 de juny _ 17’30h.
Projecció DIVERSITAT EN CURT
Cinc curts del projecte educatiu de l’Ajuntament de Barcelona en favor de la varietat afectiva.
Aniversari, dir. Judith Colell / Normal, dir. Isabel Coixet / 
Todo saldrá bien, Pingüino, dir. Miquel Bosch / Júpiter i Mart, dir. Carla Subirana / 
Autoretrat en rosa i blau, dir. Isaki Lacuesta

montjuïc / sala de premsa _ 8 de juny _ 19h.
Projecció REAL BOY
Pel·lícula de Shaleece Haas. Filmada el 2016, narra la història de Bennet Wallace, de 19 anys, 
en el moment de transformació de la seva identitat sexual. I, al mateix temps, la història de la seva 
mare, en el procés que va de la resistència a l’acceptació de la identitat trans del fill. (V.O.S.)
Amb la col·laboració del festival FIRE!!

Totes les activitats relacionades amb els quatre espectacles de la Mostra són d’entrada lliure i aforament 
limitat a la capacitat dels espais. / Les exposicions també són d’entrada lliure.
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