
COMISSIÓ
ANTIESTIGMA

c/ Sant Adrià, 20
(recinte Fabra i 



10:30h. Obertura de portes i presentació.

Presentació de la comissió antiestigma i de les persones i col·lectius que en formen part, tot convidant 
els i les assistents a formar-ne part.

11:15 h. Entrega de premis del Concurs de poesia infantil 

Concurs dirigit a infants nascuts entre el 2004 al 2014 separat en tres categories per cursos acadèmics.
Consulta les bases i les dates d’entrega al web de l’Ateneu.  
ateneuharmonia.cat/esdeveniments/poesia-antiestigma/
Les persones guanyadores podran veure exposades les seves poesies, llegir-les a l’escenari i rebre els 
respectius premis de cada categoria.

12:00h Presentació del còmic sobre dependència emocional
Més important fins i tot que allò que ens passa és la manera en la qual ens ho expliquem:
la construcció d’una narrativa que esdevé la nostra llegenda personal , familiar o col·lectiva.
L’autor, Sergi Ferré ens ho explica a través dels relats sorgits en els grups de superació de dependència 
emocional.

 Durant tot el matí: Trencant Estigmes

1) Taulell amb globus portadors de missatges antiestigmatitzants. Consisteix en tirar dards per poder 
llegir els missatges i “petar l’estigma”

2) Diferents notícies on es fa un mal ús del llenguatge d’una manera discriminatòria. Al costat d’aquestes 
noticies s’haurà de buscar el mateix titular correctament expressat. 

3) Projecció de dos vídeos que simultàniament van donant adjectius sobre cadascuna de les persones que 
hi apareixen. A continuació s’haurà d’ quina d’elles té algun problema de salut mental.

Durant tot el matí: Mostra d’entitats Antiestigma

Taules informatives d’entitats diversesque treballen dins i fora de l’Ateneu per trencar tot tipus d’estigma.

Durant tot el matí: Performance VULNUS

  L’Associació transFORMAS presenta la performance VULNUS, basada en l’exploració escènica i corporal 
de la vulnerabilitat d’un grup de ciutadanes i ciutadans de Barcelona.



 

14:00h Dinar Popular a càrrec de Barcelona Actua i ACU 
 (Associació Cultural Urbana)

Es posaran a la venda 40 tiquets aquell mateix dia per tal de dinar conjuntament i gaudir de la jornada. 
El preu del tiquet serà de 2€.

17:30 Presentació videoclip “acoso viral” de LGR

LGR, presenta el videoclip “acoso viral” enregistrat al recinte de la Fabra i Coats. La lletra del tema 
tracta l’assetjament escolar. Un cop acabada la presentació hi haurà un debat amb propostes de plans 
d’actuació contra l’assetjament escolar dinamitzat pel mateix cantant. 
 

18:00h Concert d’Exóticopop.

Exóticopop és un grup musical amb una llarga trajectòria en la qual ha posat ritme i bases pop a lletres 
sobre experiències emocionals viscudes. Nascut del moviment queer, promou la diversitat afectiva en 
espais culturals alliberats. Una diversió intel·ligent al servei de les noves maneres d’estimar.

16:00h El més còmode pels dos, representació teatral.

Adaptació teatral d’una conversa que es va gravar entre una professora i el seu cap. La professora 
treballava a jornada complerta i al curs següent li havien promés ser la coordinadora del centre i un 
contracte fixe discuntinu. La professora es va quedar embrassada i el seu cap va decidir fer-la fora.  
 Aquesta representació és totalment real i cap frase de l’obra es inventada. Al acabar l’obra es
 dinamitzarà un debat públic.
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La comissió antiestigma es reuneix mensualment per tal de visibilitzar i defensar els drets de les 
persones que pateixen diferents tipus de discriminació i dinamitzar accions per trencar estigmes. 
 Si vols apuntar-t’hi  envia un correu a: antiestigma@ateneuharmonia.cat

La comissió antiestigma està formada per :
Club social AREP ACAF 

Associació catalana 
d’afectats per la Fibromalgia

GAEDE
Agenciamiento de personas con síntomas 
de dependencia emocional

TransFORMAS StAPsocial

Col·laboren a la jornada:
Associación NACE Teatre de l’Escriny

Grup d’amics Gais

Associació cultural urba- Barcelona Actua


