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Qui som 

Enruta’t, des del 2011, realitzem amb cura projectes socioeducatius de qualitat amb 
perspectiva feminista i èmfasi en les diversitats sexuals i de gènere. Ho fem amb 
metodologies participatives i creatives, mitjançant tallers i formacions amb totes les 
edats i acompanyament individual i de parella.  

Per saber-ne més: https://www.enrutat.org  

 
Descripció  

Proposta recomanable per la celebració de diades internacionals (25N Dia 
Internacional contra les violències masclistes, 8M Dia de les dones, 28J dia 
internacional de l’alliberament LGTBI, etc...).  

Us proposem aquesta fira lúdico-reflexiva per a tots els públics amb activitats 
participatives al voltant dels feminismes i les diversitats sexuals i de gènere.  

Reflexionarem a través de jocs mentre passegem pel nostre municipi. Imaginarem 
i visibilitzarem vides lliures de violències masclistes i especialment les LGTBifòbiques, 
fomentant unes relacions equitatives i sanes, mitjançant propostes interactives. 
Buscant una mirada crítica i transformadora per part de la ciutadania.  

La proposta respon als objectius següents:  

● Visibilitzar les experiències i realitats de les persones LGTBIQ+, 
especialmente de les dones 

● Sensibilitzar a la ciutadania sobre les violències masclistes, sobretot les que 
LGTBIQ+fòbiques. 

● Implicar a la ciutadania en accions participatives relacionades amb les 
violències masclistes i les diversitats sexuals i de gènere.  

Activitats 

Els següents espais són dinàmics i rotatoris, de forma que tothom que hi vulgui 
participar pugui passar per tots de forma lliure i dinàmica. S’acompanyaran de música i 
el public podrà participar d’una activitat o fer tot el circuit. Amb cada prova obtindran 
un número i si passen 3 proves podran alliberar-se de l’armari i obtenir una petita 
recompensa. 

● Exposició reapropiant-nos de les nostres vides. Històries de persones 
LGTBI+  
Mostra visual de fragments de relats de vida de persones LGTBIQ+ per qüestionar les 
normes de gènere i visibilitzar les diversitats sexuals i de gènere. Aquesta exposició 
(en format de roll ups i DIN-A2) ha estat el resultat d'un procés d'apoderament i 
visibilitat per a persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans* i més. (LGTBIQ+) del 
projecte “Reapropiant-nos de les nostres vides” (www.reaprop.org).  
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● Jocs interactius: amb la intenció d’incloure els infants i joves, proposem dur a 
terme un seguit de jocs ràpids i visuals.  

▪ Espai infantil 

● Puzzles educatius feministes sobre diversitats sexuals i de gènere  

● Colorejar imatges de famílies diverses 

● Els quatre sabaters feministes 

● Joc de les emocions 

▪ Espai adults 

● Com tires la canya? Joc de pesca d’ànecs amb preguntes per 
reflexionar sobre els mites de l’amor romàntic 

● Peta els prejudicis! Joc de dardos per a reflexionar sobre prejudicis 
respecte a persones LGBTQI+ i ITS. 

● Encerta la bandera. Joc d’aros per aprendre i visibilitzar les 
banderes de col·lectius LGTBI+ diferents. 

● Plaer! En parlem? Conversació sobre parts del cos plaents partint de 
dibuixos de cossos no normatius. 

● Photocall: pretenem anar també més enllà de la visibilització de les diversitats, i 
fer palesa l’existència de la LGTBIfòbia, de manera que al photocall s’hi afegiran 
bafarades amb lemes i frases de rebuig cap a aquesta i en pro de les diversitats sexuals 
i de gènere. Generant debat i reflexió, així com la creativitat creant noves bafarades i 
lemes inspiradors.  

● En el cas que s’estigui elaborant el Pla Local LGBTI+ l’espai també es pot aprofitar 
per fer preguntes a la ciutadania a mode de petit diagnòstic o altres funcions que 
interessin al municipi.  

 
Requisits tècnics 

● Durada: 3 hores 

● ESPAI: 

o Un espai fresc a la primavera-estiu i cobert a l’hivern-tardor, en cas de 
molta calor o pluja 

o Un espai on sigui possible apropar-se en cotxe per la fase de càrrega i 
descàrrega 

o  Un espai amb un nivell de soroll que permeti conversar (per exemple: no 
a prop d’escenaris on es realitzen concerts) 
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● MATERIALS: 

o 2 carpes 

o 3 taules grans 

o Equip de so (opcional) 

o Un punt per agafar aigua a prop de la Fira 

 

 
Fotos 
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