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Resum:
Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem mostrar el nostre suport i compromís amb la causa LGBT i animem als i les

estudiants a participar de les festives que s'organitzen al voltant d'aquest dia festiu i reivindicatiu alhora!
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28/06: Arriba la Festa de l'orgull LGBT a Barcelona!

Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem mostrar el nostre suport i
compromís amb la causa LGBT i animem als i les estudiants a participar de les festives que
s'organitzen al voltant d'aquest dia festiu i reivindicatiu alhora!

  

  

Nota de Premsa de la Pride Barcelona
 
26 associacions LGBT, 500 voluntaris, 100 periodistes acreditats, 27 activitats culturals, 60 festes als
locals del sector, 1 manifestació, 1 gran festa popular gratuïta!
  
Barcelona reunirà a milers de persones per a la celebració del primer Orgull LGBT de la Mediterrània
  
Pride Barcelona ha engegat una setmana d'activitats que culminarà el diumenge 28 de juny amb la
manifestació i la festa popular
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28/06: Arriba la Festa de l'orgull LGBT a Barcelona!

  
La manifestació, de convocatòria euromediterrànea, ha adoptat el lema ?Els teus drets, els nostres
drets, els drets humans', proposat per Interpride, organització internacional a què pertany Pride
Barcelona. Serà diumenge 28 de juny a les 18 h des de la Plaça Universitat i recorrerà el carrer
Sepúlveda fins a arribar a l'Avinguda Maria Cristina, on es celebrarà la festa popular. Més de quinze
carrosses de les empreses i entitats LGBT hi participen, a més dels grups formats per les
associacions organitzadores i multitud d'entitats, partits polítics, sindicats i ong's que s'han afegit a la
convocatòria.
  
La festa popular, de caràcter gratuït, ofereix un village amb vint espais ocupats per entitats LGBT,
institucions, un quiosc amb la premsa col·laboradora, un gimnàs, i una zona infantil, composta per
una ludoteca i jocs inflables. A la zona central de l'Avinguda Maria Cristina, aparcaran les carrosses
a mesura que la manifestació arribi a la seva destinació (20 h), i seguiran amb la seva música i
animació fins a les 22 h. En aquesta hora serà el moment de donar lectura al manifest, que incideix
en la millora de l'educació com a base per treballar contra l'homofòbia i la discriminació.
  
Després del manifest, començaran les actuacions a càrrec de Michael Ashanti, Stress, Monstruos
d'Eivissa, Barb@zul (autors de ?Sent l'Orgull', himne de Pride Barcelona'09), Ivan Banderas, Tania
G, Shimai, Víctor Naranjo, Sergio Cuho, Ferry Frias i la disco mòbil The Chancletes i el DJ Steven
Redant, que tancarà la festa.
  
Durant tota la setmana, el programa de Pride Barcelona ofereix multitud d'activitats: cinema, debat,
festes, societat, família, cultura i esport; des d'un ?Bany per l'Orgull' a les piscines Picornell, una
festa de l'escuma, un picnic familiar? a una Eucaristia, tot un exemple de la diversitat que ofereix la
important xarxa associativa i empresarial LGBT de Catalunya.
  
+info: http://www.pridebarcelona.org/
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