
           EXPOSICIONS 



Adolescents i joves a partir de 12 anys.

Persones destinatàries

Aquesta exposició vol:
Parlar del que mai parlem
Mostrar allò amagat
Excitar reflexions
Despullar estereotips i mites
Estimular idees
Trempar sentiments
Compartir plaers
Treure pors

 DONANT VOLTES A LES SEXUALITATS

L’exposició de cartells va acompanyada de fitxes pedagògiques amb preguntes per 
dinamitzar la reflexió que genera l’exposició i estan vinculades a entrades educatives del 
blog el Kit del plaer.

Adaptarem el temps i els continguts
 segons les necessitats de la demanda.

Durada
Ciutadania, públic general.

Persones destinatàries

39

L’exposició VIH sobre rodes és una selecció de cartells sobre prevenció  del  
VIH i la sida d’àmbit internacional i nacional del fons documental de l’entitat.  
Els cartells estan disponibles en préstec per a la realització d’exposicions en 
centres educatius, o bé en punts d’informació juvenil, centres sanitaris o ONGs. 

Tots els cartells estan plastificats i hi inclouen un suport, així com la traducció 
en el cas dels cartells en altres llengües. Per a fer més atractiva la mostra, es 
pot acompanyar d’una selecció de material menor de campanyes de prevenció 
del VIH i la sida en diversos formats (punts de llibre, fulletons, preservatius, 
adhesius...).

VIH SOBRE RODES

Adaptarem el temps i els continguts
 segons les necessitats de la demanda.

Durada
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https://kitdelplaer.org/ca/


Ciutadania, públic general.

Persones destinatàries

Exposició de cartells de visibilització positiva de la diversitat sexual i de gènere 
amb la intenció de sensibilitzar a la ciutadania respecte a l’homofòbia, 
la lesbofòbia i la transfòbia presents en la nostra societat.

IMATGES DAVANT L’HOMOFÒBIA, 
LA LESBOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

Adaptarem el temps i els continguts
 segons les necessitats de la demanda.

Durada

41

Exposició de cartells sobre les trajectòries vitals de 6 persones LGTBI+ al llarg del 
seu context històric. Sis cartells, sis vides, sis dates imprescindibles per conèixer 
i entendre la lluita del moviment de defensa dels drets LGTBI+.

L’exposició de cartells va acompanyada d’un espai obert d’escriptura per tal 
que els i les visitants puguin expressar el que han sentit durant el recorregut  
i manifestar el seu suport a la comunitat LGTBI+.

PASSAT, PRESENT I FUTUR  
DE LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE

El període de préstec general és de 15 dies, tot i que ens adaptarem segons 
les necessitats de la demanda.
L’usuari es farà càrrec de les despeses de l’enviament de l’exposició.

Condicions d’ús de les exposicions

Ciutadania, públic general.

Persones destinatàries
Adaptarem el temps i els continguts

 segons les necessitats de la demanda.

Durada
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