Nota de premsa
Terrassa, 17 de juny de 2016

S’obre la convocatòria del càsting per participar en
un microcurtmetratge contral el bullying homòfob
És una de les accions del Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat
de Gènere a Terrassa (DASIG)

S’ha obert la convocatòria per participar en un microcurt sobre l’assetjament per
raons d’orientació sexual als instituts, un projecte que s’emmarca en el programa
d’accions del Pacte DASIG (Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de
Gènere a Terrassa). La proposta, que vol ser una eina de treball contra el bullying
homòfob (LGTBIfòbia) als instituts, neix de la Taula del Pacte DASIG, actualment
formada per 39 membres adherits al Pacte (entre entitats, institucions i sindicats) i
d’altres col·laboradors.
El microcurtmetratge serà codirigit per Òscar Plà, alumne del Cicle formatiu de
Realització d'Audiovisuals de l'IES Santa Eulàlia i guanyador del concurs organitzat
per l'Ajuntament de Terrassa, l'entitat LGTB Terrassa i la Comissaria de Mossos
d'Esquadra de Terrassa, amb la col·laboració de i l’IES Santa Eulàlia, i per Adrià
Torres, que ja hi estan treballant.
Més enllà d’implicar en aquesta lluita a diferents agents de la ciutat, l’objectiu del
projecte és posar l’accent en un dels principis bàsics per lluitar contra les
discriminacions: mobilitzar la gran majoria silenciosa que no es posiciona obertament
en contra dels agressors, que acostumen a ser una minoria.
Els requisits per poder accedir a participar en el microcurt són, preferentment, ser de
Terrassa i tenir entre 13 i 16 anys, a més de tenir interès en el món del cinema i
ganes de participar en una proposta de fort compromís social. Hi ha temps per
apuntar-te al càsting fins el 10 de setembre. El càsting se celebrarà els dies 17 i 18
de setembre al Casal Cívic Ca n'Aurell (Plaça del Tint, 4). La gravació es realitzarà al
mateix Casal els dies 1, 2, 8 i 9 d’octubre.
Els interessats poden escriure un mail a curtlgtbfobia@gmail.com i explicar perquè
estan interessats en participar en aquest projecte. Trobareu més informació al web
www.terrassa.cat/curt-contra-l-homofobia.
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