


Molts pares i mares, quan s’assabenten que un fill o una
filla és homosexual, es queden angoixats i desconcertats.
No entenen res, no ho volen acceptar i es pregunten què
han fet malament.

Al començament, alguns joves tenen una greu crisi
d’identitat perquè viuen la seva orientació homosexual
com:

Una humiliació que han de mantenir en secret per
por.

Un sentiment que han de rebutjar perquè no se
senten "normals" com la majoria de joves de la seva
edat.

Un sofriment que, per por del rebuig, no poden o
no gosen de compartir amb ningú fins que no se sentin
més segurs.

D’altra banda, cal fer el reconeixement i el suport a la
defensa dels drets i llibertats de totes les persones
homosexuals i assolir en el nostre marc legislatiu la seva
plena equiparació legal, amb especial urgència pel que fa
als drets de les parelles, equiparant-les al matrimoni, i als
drets per adoptar i regular la tutela dels fills d’un dels
progenitors.

Per parlar de tot això, et convidem a participar a l’acte
que tindrà lloc el dia 7 de juliol a les 19 hores en el
Centre Municipal Frederic Mompou.

Matrimoni, FAMÍLIA, i homosexualitat

7 de juliol

19 hores

Centre Municipal Frederic Mompou

Inauguració i presentació

Antoni Padilla Reche, Alcalde de Castelldefels

Núria Milà Gonzalo, regidora de Polítiques d’Igualtat

Projecció d’un  vídeo documental

Taula-col·loqui

Esther Nolla Miró, presidenta de la Associació de mares
i pares de gais i lesbianes

Màrius Tàrraga Carmen, regidor de Cultura i drets
civils de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Membre
de la Xarxa per l’Orgull-28 de juny.

Gemma Sánchez Ruiz, ex-secretària de la Coordinadora
Gay-Lesbiana. Parella de fet amb tres filles.

Modera: Núria Milà Gonzalo. Regidora de Polítiques
d’Igualtat

Aperitiu

A la fi de l’acte hi haurà un pica-pica.

Per facilitar-hi l’assistència a les mares i pares amb infants
petits hi haurà un servei d’atenció infantil.




