
POSA EL FOCUS EN LES VIOLÈNCIES



Un programa de: Amb la col·laboració de:

Quina Nit és una campanya de sensibilització dirigida a la població entre
18 i 35 anys, amb l'objectiu de prevenir les violències que es produeixen
en l'àmbit de les sexualitats i sensibilitzar sobre la diversitat sexual,
afectiva i de gènere.
La campanya està formada pel curt "Quina Nit", que té una durada de 15
minuts i es divideix al seu torn en 6 càpsules. S'acompanya de material
gràfic i una guia pedagògica per treballar amb la població jove.
Com a material complementari s'ha creat aquest document en el qual es
fa una pinzellada de la biografia de cada personatge.

La proposta incorpora el desig, el consentiment actiu i la cultura de les
cures i el plaer, aborda la vivència de la salut sexual i les sexualitats
tenint en compte les violències masclistes i LGTBI + fòbiques, així com la
seva naturalització. Resulta fonamental la influència de les relacions de
poder i els estereotips sobre les sexualitats i les violències que se'n
deriven.

 

Què és "Quina nit"?



Elenc
Quina nit 

Un programa de: Amb la col·laboració de:

HÉCTOR Fran Inorreta 
ROSA Aura Tomás
RAÚL Zoe García

SARA Anita Bustamante
RUBÉN Sergi Ruiz

KATT Ana María Chinchilla
EDU Sergio Mera

GERARD Albert García 
JANA Nina Esmerado
CRIS Maio Serrasolses

TRANSLOCURA Translocura



És un jove estudiant argentí. Va començar a estudiar arquitectura per pressió
familiar, però va deixar la carrera a primer i ara ha començat belles arts. Actualment

és la parella sexual de Sara. És una persona molt propera, la gent agafa confiança
molt ràpidament amb ell. Procura posar les cures sempre al centre però encara li

queda molt per aprendre, com a totes. Encara no coneix gaire a el grup, va començar a
relacionar-se amb elles a través de Sara.

 

"SI NO T'ESTAVA AGRADANT M'HO POTS DIR SENSE PROBLEMES"



Desde pequeña le apasiona la literatura y hace poco empezó a escribir libros para
infancias. De primeras, puede parecer una persona dura, borde o seria, pero es todo

corazón. Es una persona con movilidad reducida, hecho del que ha hecho militancia a
nivel personal. Tiene un entorno de confianza y seguridad en su grupo de amigues.  Le
encanta salir de fiesta, es una amante de la música techno, junto con su amiga Felipa

son las más techneras del lugar. 
 

"PERÒ AIXÒ SON DECISIONS PERSONALS, NO CONDICIONANTS RESTRICTIUS"



És professor de reforç, estudia piano i és un noi trans. De festa li encanta el psytrance,
la psicodèlia, els llums de colors i els donuts de xocolata, que mai faltin. En el seu dia a
dia li flipa la música soul, el jazz lent i el funky. No beu ni fuma, sempre està amb el

seu suc en totes les festes, cosa que no impedeix que ho doni tot ballant. És una
persona que li costa molt obrir-se a les altres. El seu entorn l'estima amb bogeria,

sobretot Katt, que és com una germana per a ell i que el coneix com ningú.

"QUE SI, QUE LA TEORIA ME LA SÉ"



És la amigue no binarie de la Jana. Viuen juntis en un pis al barri de Gràcia. És de
Logronyo, va venir a Barcelona a estudiar cinema i va conèixer a Jana en una app per
trobar pis. Està a l'atur de moment i viu dels estalvis i dels projectes que li van sortint.

És un rateta de biblioteca, adora els llibres i tenir el cap ocupat, de vegades fins i tot
massa. No és massa fan de la festa, però sempre que s'envolta de coleguis es deixa anar

els cabells.

"LA COMUNICACIÓ ÉS EL MÉS IMPORTANT. NO CREUS?"



És el cosí de la Cris, ve a la festa com a convidat, no coneix la resta de persones. Sempre
vesteix amb roba fina i es perfuma, per a ell la imatge personal és molt important, li
importa molt el que la gent veu i pensa d'ell. Té molta por al rebuig i la solitud. Pensa

que Cris és bollera des de fa anys, però mai li ha dit res sobre el tema. Es considera
heterosexual, mai ha tingut parella ni res semblant. 

"AMIGUIS, ..IGUIS? EN SERIO?"



És un noia llatina, jove i bisexual. Li encanta llegir, és estudiant de microbiologia a la
Vall d'Hebron i li encanta el "jangueo". Es passa els dies estudiant al màxim, i quan

surt de festa ho dóna tot. És molt sociable i oberta, menys en temes sexuals. Sempre li
ha costat obrir-se a nivell sexual, comunicar-se, gestionar les situacions i les tensions

sexuals. No és que no li agradi el sexe, simplement li costa, sobretot si no hi ha una
confiança prèvia amb la compa. Raúl i Sara són les seves grans confidents, pilars

principals i amb qui sap que pot parlar tranquil·lament del que sigui.

"VAL, PERÒ SI ALGUNA COSA O ALGÚ T'ESTÀ RALLANT, SUDA"



 És un jove monitor de temps lliure. Va de abanderat de l'amor lliure i l'únic que fa és
repetir esquemes monògams amb més d'una persona alhora, el seu entorn l'anomena
"el consumidor de cossos". No és mal xaval, però el seu discurs fa aigües, ni és aliat ni

està deconstruït, s'ha creat una imatge pròpia que va d'acord amb la moda de la
diversitat. En cap d'any ho va donar tot en la rave de Llinars.

"ESTÀ CLAR QUE, AL FINAL, EL QUE SERÀ EXTRANY ÉS SER NORMAL"



És de Badalona. És marica i ho sap de sempre, té una ploma molt bonica i mai ha
tingut problemes per ocultar-ho. En els seus 15 anys va tenir problemes a l'institut per

la seva orientació sexual, i la seva resposta va ser respondre a la violència amb més
violència, el que va fer que es construís una cuirassa d'actituds machirulescas, per tal

de poder sobreviure a la jungla que arriben a ser els instituts. Avui dia ja va
deconstruint aquesta imatge que va crear sobre si mateix estant cada dia més alliberat

del que es va imposar i més a prop del que com és realment.

"QUÈ FAS?! TU A MI NO EM DIUS MARICÓN"



Estudia periodisme a la UAB i li agrada l'escalada. Té una expressió de gènere una
mica Buch i un cos considerat fora dels cànons de la feminitat normativa. Des de fa un
temps està pillada pel Raúl, però mai li ha dit a ningú. És una persona amb moltíssim
món interior, li encanta estar sola i, sobretot, si és per caminar per la muntanya o fer
alguna excursió. És una persona tranquil·la però forta, mai es quedarà callada davant

d'una situació d'injustícia, però sempre des d'un punt conciliador.

"EL FET DE SER MARICA NO ET LLIURA DE SER UN CAPULLU"



Viu a la casa on es fa la festa, amb Sara i una altra companya que està fora aquest cap
de setmana. És de Campelles, un poble de l'Ripollès, a nord de Girona, al Pirineu. Va

venir a Barcelona a estudiar fa uns anys i s'ha quedat aquí. Li encanta la música
reggae, és feminista i li encanta formar-se a nivell polític.

"PERDONA AMOR, TU SAPS QUE EN AQUEST BARRI ÉS XUNGU"



Com ella diu, és la suma de les converses incòmodes que la societat pretén evadir per
no fer-se càrrec, la resposta al desig d'identificar-se com una persona trans. Es dedica

al món de l'escenari, canta, balla, actua i moltes coses més.
Diu i fa el que pensa sense censura.

"NO PAREM DE CONFONDRE L'EXPRESSIÓ DE GÉNERE AMB LA PREFERÈNCIA SEXUAL"


