Dosier informativo
Actividades programadas pola Concellería de Políticas de Igualdade

COMPOSTELA DIVERSA 2021
COMPOSTELA DIVERSA naceu para facer de Santiago un referente para as persoas LGTBI
en Galicia. O colectivo necesita de accións globais e inclusivas que axuden a avanzar na
consecución dos dereitos, a visibilidade e a normalización da vida cotiá.
Neste 2021, xunto coas Xornadas de reflexión e debate, a Programación cultural, a
Iluminación e decoración alusiva de espazos públicos (Pazo de Raxoi, Teatro Principal e
Alameda), presentamos unha Campaña de dinamización e sensibilización na cidade que, dun
xeito amable e próximo, axudará a acadar o obxectivo de normalizar a realidade LGTBI.
Dende o día 24 de xuño, ata o 11 de xullo queremos que Compostela se vista coas cores
de Compostela Diversa para, deste xeito, mostrar que Santiago é unha cidade aberta, e que o
noso tecido empresarial implícase co Colectivo LGTBI con:
RESPECTO, EMPATÍA, AMABILIDADE, PLURALIDADE
Porque, sobre todo, si ou si: COMPOSTELA É DIVERSA.

PROGRAMA

Mércores 23 de xuño
18:30h-19:30h
CASA XOHANA TORRES
”Educar(se) na diversidade” - Asociación Nós Mesmas
Sábado 26 de xuño
11:30h-14:00h
Centro Galego de Arte Contemporánea C.G.A.C.
Proxección do documental “Persoas S.A.” - Carmen PG Granxeiro
Mesa redonda coa participación de:
Laura Bugalho
Daniela Ferrández
Enrique Latorre
Cristina Palacios
Carmen PG Granxeiro
Brais Papiri
18:00h-20:30h
PARQUE DE BONAVAL(en caso de chuvia Teatro Principal)
Programa lúdico, artístico e poético
Paraíso Canto
A Rabela
Aldaolado
Domingo 27 de xuño
11:00h-12:30h
TEATRO PRINCIPAL
“Historia e memoria da disidencia sexual en Galicia (1880-1980)”-Daniela Ferrández
13:00h
PALCO DA MÚSICA – ALAMEDA
Lectura do Manifesto
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20:00h-21:30h
TEATRO PRINCIPAL
Fransy, Davide e Cibrán
Presentación a cargo de As fillas Bravas
Do 24 de xuño ao 11 de xullo
Campaña de dinamización e visibilización
Comercios, aloxamentos, bares e restaurantes
Do 24 de xuño ao 11 de xullo
Iluminación e decoración de espazos públicos: Pazo de Raxoi, Teatro Principal e Alameda

Mércores 23 de xuño
18:30h-19:30h
CASA XOHANA TORRES
”Educar(se) na diversidade” - Asociación Nós Mesmas
Dende a Casa Xohana Torres, contando coa colaboración da Asociación Nós Mesmas,
proponse realizar unha píldora formativa ”Educar(se) na diversidade” co obxectivo de
proporcionar ferramentas prácticas que faciliten a abordaxe de temas e cuestións
relacionadas co colectivo LGBT nos centros de ensino e nas aulas.
A Asociación Nós Mesmas é unha organización transfeminista, non identitaria, que nace
en 2008 na cidade de Vigo. Entre os seus obxectivos destaca a loita polos dereitos e a
visibilidade das mulleres lésbicas, bisexuais e trans para que acaden, dende o seu propio
empoderamento, as condicións necesarias para o exercicio e pleno desfrute dos seus dereitos.
Conta cunha ampla experiencia no desenvolvemento de proxectos no ámbito educativo, e
realizando accións formativas dirixidas ao profesorado, alumnado e familias sobre a
diversidade afectivo-sexual e de xénero. Ademais, promove o proxecto estatal Rede Escolas
Seguras e fomentan a creación de grupos de apoio mutuo de alumnado LGBT. Tamén contan
con servizos de información, asesoramento e atención psicosocial ás persoas LGTBI+, ás súas
familias e a profesionais que traballen no eido social e educativo
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FALADOIRO FORMATIVO
Educar(se) na diversidade. Ferramentas para traballar a diversidade afectivo-sexual e de
xénero nas aulas
Queres traballar a diversidade afectivo sexual e de xénero na aula, pero non sabes como?
Buscas estratexias para afrontar a LGTBIfobia?
Queres coñecer a experiencia da Rede Escola Segura?
Gustaríache fomentar a igualdade dentro das aulas?
Se a túa resposta é si, non te podes perder o faladoiro formativo da man de Elisabet Pérez
Costas, Educadora Social da Asociación Nós Mesmas, no que falaremos sobre como traballar
a diversidade afectivo-sexual e de xénero no ámbito educativo.
O mércores 23 de xuño, de 18h30 a 19h30, na Casa Xohana Torres
Para máis info e reservar a túa praza: casaxt@santiagodecompostela.gal - 608 710 978
As prazas son limitadas, pero tamén podes participar seguindo a emisión en directo a través
do perfil de Instagram da Casa Xohana Torres - @casaxohanatorres

Sábado 26 de xuño
11.30-14.00
Centro Galego de Arte Contemporánea C.G.A.C.
Proxección do documental “Persoas S.A.” Carmen PG Granxeiro
Mesa redonda coa participación de:
Laura Bugalho
Daniela Ferrández
Enrique Latorre
Cristina Palacios
Carmen PG Granxeiro
Brais Papiri
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PERSOAS S.A
Outubro 2020. 82 min. (V.O. Galego/Español/Inglés/Catalán/Francés/Alemán).
Subt.: Español/Inglés)
Lift-Off sessions 2021, Pinewood Studios.
FilmÓptico International Art Visual and Film Festival, Viridiana TV.
Unha diversa realidade máis aló do cisheteronormativo agarda nesta historia colectiva de
lembranzas, reflexións e amizades dun verán marcado pola pandemia
CARMEN PG Granxeiro
Carmen PG Granxeiro traballa en torno á creación. No audiovisual destacan pezas como
o seu 1948-2016. Un final para empezar, arredor das súas vivencias como muller lesbiana,
Atenas. Meeting point, que xira en torno ao movemento cidadán organizado en Atenas con
respecto á crise das persoas refuxiadas, Benvidas ao club, premiado no Festival de Málaga e
que se adentra na trata con fins de explotación sexual ou Un día Normal estreado no The 7th
Art Festival de Miami a finais de 2019 e parte da selección oficial do Festival de documental
Alcances de Cádiz. No campo da ficción audiovisual destacan a curta La imagen del secreto,
rodada en 16mm, ou Ás 20.30 hrs premiada no Hummus Fest de La Casa Encendida de Madrid
como mellor curta fantástica en 2016. Na videocreación, Etiquétame é finalista en 2014 ao
Premio Nacional de Videoarte de Canal+.
Traballa con artistas plásticos en Berlín e participa de experiencias colectivas creativas na
The Art House de Nova Orleáns. Da fotografía e o vídeo xurden participacións en exposicións
colectivas, como a Plastika17 na Sala Apóstrophe de Vigo ou Fotogramas na Galería Etimoe de
A Coruña.
Experimenta tamén co deseño gráfico e a ilustración, técnica ca que estrea no 2020 a
colección Láminas de Mujeres Memorables, e mestura soportes en exposicións
multidisciplinares como a de Mentireira, inaugurada na Galería Isköo de Lugo.
http://carmenpggranxeiro.com/sobre-mi/
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Sábado 26 de xuño
18:00h-20:30h
Parque de Bonaval
Programa lúdico, artístico e poético
Paraíso Canto
A Rabela
Aldaolado
PARAÍSO CANTO
Dúo formado por Gabi Reboredo á voz e ás percusións de man, e por Martiño Malleiro ao
acordeón cromático e ao clarinete.
O seu repertorio está formado principalmente por músicas de tradición oral de Galiza
reinterpretadas con frescura e cun xeito moi persoal.
Con pezas pensadas especialmente para o baile e outras pola contra, mais
contemplativas, acollen tamén no seu repertorio músicas doutros lugares da península ibérica
e da lusofonía.

https://www.facebook.com/paraisocanto/
https://youtu.be/x24QNG87Z5M
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A RABELA
A Rabela leva ao escenário umha
actuaçom em que mediante a música
electrónica e o rap se representa a vida
desde dentro da gaiola da violéncia
estrutural. Para romper as cadeias e
prender lume ao sistema.

https://alcaofocinhoaoceo.weebly.com/a-rabela.html
https://www.instagram.com/iarnaldhu/
https://www.facebook.com/iarnaldhu
ALDAOLADO
O dúo artístico Aldaolado está composto por Lucía Aldao e María Lado, dúas poetas
galegas de consolidada carreira, que no ano 2005 decidiron unir os seus nomes e os seus
esforzos creativos para dar lugar a esta proposta.
Aldaolado é un proxecto
artístico orientado á poesía
escénica, co que conseguiron
facer do recital un acto
atractivo, próximo e divertido
para todo tipo de público,
mesmo para aquel que nunca
leu
poesía.
A
súa
espontaneidade e complicidade
en directo é a base sobre a que
crearon case unha ducia de
espectáculos.
Con eles actuaron en centos de escenarios do máis variado, tanto en Galiza como máis
aló das nosas fronteiras.
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Nos seus espectáculos María e Lucía tratan temas de interese colectivo a través do humor,
coma a lingua, o amor romántico, a igualdade de xénero, a vida de poeta e un longo etcétera.
https://www.facebook.com/lucia.aldao
https://www.instagram.com/lucialdao/
https://www.facebook.com/maria.demallou
https://www.instagram.com/lado_maria

Domingo 27 de xuño
11:00h-12:30h
Teatro Principal
“Historia e memoria da disidencia sexual en Galicia (1880-1980)”. Daniela
Ferrández
DANIELA FERRÁNDEZ
Nada no País Valencià, galega de adopción dende
fai unha década. Licenciada en historia e máster
de historia contemporánea, publicou un libro
sobre represión franquista baseado en
investigacións nos arquivos de Defensa,
acompañou este traballo co desenvolvemento
de activismo a prol da recuperación da memoria,
tentando xunto ca súa familia recuperar os
restos do seu bisavó, fusilado polo franquismo.
Realizou a súa tese en Galicia enmarcada no
grupo HISTAGRA (USC) sobre clientelismo
político, e nese período saíu do armario como
muller trans entrando tamén no activismo, a
través da asociación Amizando, que presidiu
dous anos. En 2018 grazas a unha bolsa da
Deputación de Coruña realizou unha
investigación sobre feminismo e partidos
políticos na provincia, e de aí comecei a
interesarme pola historia da disidencia sexual.
Tras doutorarse comezou de novo coa axuda dunha bolsa da Deputación a investigar con
maior profundidade o tema da Historia e a Memoria da Galiza LGBTI.
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Luns 28 de xuño
13.00
Alameda – Palco da música
Lectura do Manifesto

Domingo 27 de xuño
20.00-21.30
Teatro Principal
FRANSY, DAVIDE E CIBRÁN Presentación a cargo de AS FILLAS BRAVAS
FRANSY, DAVIDE E CIBRÁN
Fransy, Davide e Cibrán é un grupo de música tradicional galega que une a tradición á vangarda
musical. Fransy González (percusión e voz), Davide Salvado (percusión e voz) e Cibrán Seixo
(violín procesado e Moog) son tres músicos de ampla traxectoria no panorama musical galego
e internacional.
Da unión destas tres carreiras
artísticas individuais xorde esta
nova proposta musical e escénica
baseada nun repertorio musical de
raíz; mantendo un pé na terra e no
celme das informantes, e outro no
presente.
Fransy e Davide son transmisores
da música tradicional galega, e,
xunto
á
sonoridade
contemporánea de Cibrán Seixo,
aportan unha nova atmosfera á
música tradicional, un espazo para melodías intensas e a escoita profunda
RRSS
https://www.facebook.com/fransydavidecibran/
https://www.instagram.com/fransydavidecibran/
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AS FILLAS BRAVAS
Dosinda de Cachán e Benedita de Cachán son curmáns, son madriña e afillada, son dúas
das xa tan coñecidas Fillas Bravas de Chévere. Mulleres que tocan e cantan o que lles pete,
como antes fixeron as súas nais e as nais das súas nais, porque son fillas do vento, mulleres de
andar a pé de toxo, orgullosas de vir de tras da silveira.
Quen mellor ca elas para conducir a Gala do Orgullo de Compostela Diversa?
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