
 

Monica Benicio. 
Feminista, activista de drets humans i militant LGTBI. Actualment 
una de les veus més importants de la resistència democràtica a 
Brasil. Monica és vídua de Marielle Franco, regidora de Rio de 
Janeiro brutalment assassinada a l'inici de l'any, un crim que 
segueix impune i amb més preguntes que respostes.

Anne-Cath. 
“Defensora i lluitadora per l’antiracisme 

polític, pel moviment LGTBI racializadxs i 
néta del pensament decolonial.”

i Le Pen…

Amb la participació de: 

• Associació Irídia
• Amnistía Internacional 

Amb la col·laboració de:
Organitza:

FEMINISTES i 
DIVERSXS: 
Resistència 
LGTBI en temps 
de Bolsonaro, 
Trump

TAULA DEBAT

14 DESEMBRE - A LES 10:30 H
CCOO - SALA D’ACTES



FEMINISTES I DIVERSXS:  
Resistència LGTBI en temps de 

 Bolsonaro, Trump i Le Pen…

TAULA DEBAT -14/12/18, a les 10:30 hores 
CCOO de Catalunya  

(via Laietana, 16,  CP 08003 - sala d’actes)

10:30 h. RECEPCIÓ D’ASSISTENTS 
10:45 h. APERTURA 
Alba García, secretària de les Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya 

11:00 h. - 12:45 h. INTERVENCIONS:

MONICA BENICIO 
Monica és de Brasil, arquitecta i estudiant d'un màster en Dret a la Ciutat 
(PUC-RJ). És feminista, activista de drets humans i militant LGTBI. Actualment 
és una de les veus més importants de la resistència democràtica a Brasil. 
Monica va viure els seus últims anys com a “companya de vida i amor” al costat 
de Marielle Franco, regidora de Rio de Janeiro brutalment assassinada a l'inici 
de l'any, un crim que segueix impune i amb més preguntes que respostes. 
L'activista pels drets de la comunitat LGBTI continua la seva lluita per esclarir 
l'assassinat de la regidora i obtenir justícia, alhora que aposta per la 
resistència per canviar el sistema. Segons Monica: “No veig forma de guanyar 
si no és resistint diàriament i continuar en la lluita”.

ANNE CATH 
“Vaig néixer a Sri Lanka, sóc francesa i adoptada, immigrant privilegiada i 
estudiant d'antropologia. Des de fa anys observo, analitzo i deconstrueixo les 
diferents relacions de poders i privilegis interpersonals a fi de detectar-los i 
poder actuar en contra d'ells, inventant i cercant nous conceptes i perspectives 
d'emancipació per la gent de racialitzada. Centro principalment el meu treball 
en les construccions i estructures racistes, masclistes i homòfobes però moltes 
vegades el meu eix central és el fet racial situant-lo en un context històric i 
geopolític local o internacional perquè em sembla crucial per entendre les 
diferents relacions de poders i jerarquies socials actuals. Sóc defensora i 
lluitadora per l'antiracisme polític, el moviment LGTBI racialitzado i néta del 
pensament  decolonial.”

CARLA VALL DURÁN 
Advocada penalista especialista en drets humans de 
la Fundació Irídia.

DANI VILARÓ 
R e s p o n s a b l e d e c o m u n i c a c i ó d ' A m n i s t í a 
Internacional a Catalunya.

12:45 h. - 13:30 h.  
TORN DE PARAULES


