
BCN
Pla Municipal per al col·lectiu Lesbià,  
Gai, Transsexual i Bisexual 2010-2015

Textos de Lectura Fàcil

BCN



2

Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports

Pla Municipal  
per al col·lectiu 
Lesbià, Gai, 
Transsexual  
i Bisexual  
2010-2015

 1. Barcelona, espai de llibertat  .................................................................................. 5

 2. Què és el Pla Municipal per al col·lectiu LGTB?  ...................... 6

 3. Qui l’impulsa? .................................................................................................................................... 6

 4. Per què es fa aquest Pla?  ............................................................................................. 6

 5. Quins objectius té?  .................................................................................................................. 7

 6. En quin principi es basa?  .............................................................................................. 7

 7. Com s’ha elaborat?  ................................................................................................................. 8

 8. Quan es duran a terme les accions?  ...................................................... 10

 9. En quines àrees actua el Pla?  ...........................................................................  10

 10. Com s’avaluarà el Pla?  ................................................................................................... 21

Índex 



5

Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports

Pla Municipal  
per al col·lectiu 
Lesbià, Gai, 
Transsexual  
i Bisexual  
2010-2015

1. BarceLona, esPai de LLiBerTaT

Les persones que se senten atretes per persones  
del mateix sexe i les transsexuals i bisexuals han patit 
històricament l’opressió i la incomprensió de la societat.

Les ciutats acullen un gran nombre de persones 
i han esdevingut espais de llibertat i tolerància 
per a les persones oprimides.

Barcelona n’és un bon exemple. 
L’ ajuntament de la ciutat destaca pel seu suport 
a les persones i a les entitats que treballen a favor  
de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals.

Així, el 1995 es va crear la Regidoria de Drets Civils
i el 1998 es va obrir l’Oficina per a la No-Discriminació, 
un servei que promou els drets de la ciutadania  
i lluita contra qualsevol forma de discriminació.

El 2004 es va crear el Consell Municipal de Gais, Lesbianes 
i Homes i Dones Transsexuals que treballa per fomentar 
la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement 
social d’aquest col·lectiu. 

En el Programa d’Acció Municipal (PAM) 2008-2011, 
la Regidoria de Drets Civils es va proposar com a objectiu 
reforçar el Consell Municipal de Gais, Lesbianes  
i Transsexuals i elaborar un Pla Municipal  
per aquest col·lectiu.

aquests són els antecedents del Pla Municipal  
per al col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual.

PLa MuniciPaL  
Per aL 

coL·LecTiu 
LesBià, 

Gai, 
TranssexuaL 

i BisexuaL 
2010-2015
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2.  Què és eL PLa MuniciPaL  
Per aL coL·LecTiu LGTB?

És el conjunt de polítiques que du a terme l’Ajuntament 
de Barcelona per promoure, defensar i garantir 
els drets de les persones homosexuals, transsexuals
 i bisexuals de la ciutat.

és el primer Pla que l’ajuntament fa 
per aquest col·lectiu.

3.  Qui L’iMPuLsa?

L’ ajuntament de Barcelona.

El Pla es desenvolupa en totes les àrees de l’Ajuntament 
i es coordina des de la Regidoria de Drets Civils.

4. Per Què es fa aQuesT PLa?

Perquè les persones lesbianes, gais, transsexuals  
i bisexuals puguin viure a la ciutat de Barcelona  
en igualtat de condicions que els altres ciutadans  
i ciutadanes, tot respectant la seva diversitat.

5. Quins oBjecTius Té?

•	Coordinar totes les accions que l’Ajuntament  
de Barcelona adreça a les persones LGTB.

•	Fer visible la presència del col·lectiu LGTB  
en tots els àmbits de la ciutat.

•	Lluitar contra els prejudicis i la discriminació.

6. en Quin PrinciPi es Basa?

en el principi d’igualtat.

D’acord al Pla s’atendran les persones LGTB  
des de totes les àrees, serveis i departaments municipals, 
tenint en compte la seva diversitat.

S’oferirà especial atenció a les persones més vulnerables, 
com menors, dones, gent gran, persones transsexuals  
i persones amb sida/VIH.

és el primer Pla
que l’ajuntament fa
per aquest col·lectiu.
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7. coM s’ha eLaBoraT?

El procés d’elaboració del Pla es divideix en 3 fases:

7.1. DIAGNòSTIC I CONCLuSIONS

Entre setembre de 2008 i juliol de 2009  
es va fer un treball de recerca per:

•	conèixer la realitat, les necessitats i les prioritats  
del col·lectiu LGTB.

•	definir què s’està fent i què es pot fer des de  
l’administració municipal per combatre les agressions  
i la discriminació contra les persones homosexuals  
i transsexuals i garantir la igualtat de drets d’aquest 
col·lectiu.

L’informe que recull el treball de diagnosi i les conclusions 
consta de 5 parts: 

•	diagnòstic de la realitat de la població LGTB de Barcelona
•	 inventari sobre les polítiques adreçades a la comunitat 

LGTB
•	Les associacions LGTB a Barcelona
•	Els ajuntaments europeus i el col·lectiu LGTB
•	 informe Òmnibus

Aquest informe es pot descarregar des del web  
de la Regidoria de Drets Civils 
(www.bcn.cat/dretscivils).

7.2. PROCÉS PARTICIPATIu

un cop elaborat el diagnòstic es va iniciar un procés 
participatiu amb tècnics municipals, representants  
d’associacions i experts per elaborar la versió definitiva 
de Pla LGTB.

7.3. ELABORACIó DELS CONTINGuTS

En definir i redactar els continguts del Pla es va tenir  
en compte:

•	concretar les propostes.
•	Prioritzar accions en curs i desenvolupar-ne d’altres  

en aquelles àrees municipals que no en tenen.
•	definir les accions que són competència directa  

de l’Ajuntament.També s’hi van incloure les accions  
que són competència del Consorci d’Educació de Barcelona  
i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

•	establir mecanismes per coordinar i seguir les accions  
del Pla, i permetre que s’hi introdueixin modificacions  
segons les necessitats del moment.
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8. Quan es duran a TerMe Les accions?

El període per dur a terme les accions és de 5 anys, 
del 2010 al 2015.

9. en Quines àrees acTua eL PLa?

El Pla preveu un total de 228 accions agrupades en 20 àrees.

Podeu descarregar el Pla Municipal per al col·lectiu LGTB 
des del web de la Regidoria de Drets Civils  
(www.bcn.cat/dretscivils).

A continuació s’expliquen de forma resumida les accions 
que es duran a terme en cada una de les àrees.

9.1. ÀREA DE DRETS CIVILS  
I PLA PER AL COL·LECTIu LGTB 

Entre les accions que s’impulsaran destaquen:

•	crear un centre de recursos que ofereixi serveis  
especialitzats d’atenció, informació i assessorament  
a les persones LGTB.

•	Donar a conèixer entre el col·lectiu LGTB  
els serveis d’informació, orientació i denúncia  
que ofereix l’Oficina per a la No-Discriminació.

•	col·laborar amb altres administracions  
que desenvolupin accions adreçades  
al col·lectiu LGTB relacionades amb el Pla.

•	fer visible la realitat LGTB a les xarxes en què participa  
la Regidoria de Drets Civils, a la Carta de Ciutadania  
de Barcelona i a l’Observatori de Drets Humans a la ciutat.

9.2. ÀREA DE PARTICIPACIó SOCIAL I CIuTADANA

Barcelona és la primera ciutat de l’Estat que té un Consell 
Municipal LGTB. La voluntat de l’Ajuntament és impulsar 
la participació d’aquest col·lectiu, mitjançant l’elevat 
nombre d’associacions LGTB que hi ha a la ciutat.

El Consell vetlla pel desplegament del Pla Municipal LGTB.

Mesures per fomentar i consolidar l’associacionisme: 

•	actualitzar les dades de les associacions inscrites  
en el fitxer general d’entitats ciutadanes.

•	Promocionar les activitats que fan les associacions  
en els equipaments municipals.

•	difondre el treball de les associacions LGTB  
en els mitjans de difusió municipals.

9.3. ÀREA D’HOMES I DONES TRANSSExuALS

Accions i serveis específics per garantir una resposta 
adequada a les necessitats de les persones transsexuals, 
com per exemple:

•	establir un criteri comú en els serveis municipals 
d’atenció al col·lectiu transsexual.

•	Donar suport a la creació i difusió d’espais d’informació  
i atenció al col·lectiu.

•	fer visible la presència del col·lectiu  
en diversos àmbits de la ciutat.

•	definir accions d’atenció, formació i acompanyament  
de les persones transsexuals en l’accés al treball.

•	Mantenir i actualitzar el Pla d’atenció integral a dones 
que exerceixen el treball sexual (Agència ABITS).
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9.4. ÀREA DE DONES LESBIANES I DONES 
TRANSSExuALS

La principal reivindicació de les dones lesbianes  
és ser reconegudes com a dones, com a pas previ  
per poder expressar la seva orientació sexual.

Es treballarà per fer visible la presència de les dones 
lesbianes i transsexuals en els Plans municipals,  
en els Consells de dones i en el centre d’informació  
i recursos per a les dones (cird).

L’Ajuntament oferirà serveis d’informació, orientació  
i atenció a les víctimes de violència de parella.

9.5. ÀREA DE GENT GRAN

Les persones grans gais, lesbianes o transsexuals han patit 
especials dificultats, que els han dut a reivindicar els seus 
drets fins assolir el reconeixement que avui té el col·lectiu.

El Pla preveu accions perquè puguin viure amb naturalitat 
la seva identitat de gènere i tendència sexual.

9.6. ÀREA DE jOVENTuT

L’experiència de l’Ajuntament en polítiques de joventut  
ha permès incorporar la realitat i les necessitats  
dels i de les joves LGTB en diverses àrees municipals,  
com ara els serveis d’informació, el suport  
a les associacions i a les iniciatives del jovent,  
i la formació de les persones que treballen  
en aquest àmbit.

9.7. ÀREA D’INFÀNCIA I ADOLESCèNCIA  
EN L’ÀMBIT NO ESCOLAR 

Accions adreçades a la infància i l’adolescència  
fora de l’escola, dins les competències pròpies  
de l’Administració municipal, com per exemple:

•	formació dels equips professionals que atenen a menors 
en situació de risc social.

•	Elaboració i recopilació de documentació i informació 
per a pares i mares.

aquestes accions
es portaran a terme
entre el 2010 i el 2015.
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9.8. ÀREA D’EDuCACIó

Incorporació de la temàtica LGTB en l’àmbit educatiu, 
d’acord a les capacitats i mitjans de l’Ajuntament  
i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Les actuacions se centren en:

•	Elaborar i recopilar recursos pedagògics i bibliogràfics 
relacionats amb la temàtica LGTB.

•	formar diferents equips professionals d’atenció  
o orientació al jovent.

•	 incorporar la temàtica LGTB en els programes 
d’informació i sensibilització per a nois i noies.

•	assessorar en qüestions d’assetjament per motius 
d’orientació sexual i identitat de gènere.

9.9. ÀREA D’ACCIó SOCIAL

Atenció a les necessitats de les persones LGTB 
que es troben en risc d’exclusió social, 
amb especial atenció als col·lectius més vulnerables,
com gent gran, persones amb discapacitat, 
persones en situació de dependència o amb sida/VIH.

9.10. ÀREA DE SALuT

Accions de sensibilització per prevenir el VIH
i altres malalties de transmissió sexual (MTS) 
entre les persones joves, campanyes de promoció 
de vacunació per minimitzar els efectes de les MTS
i de les proves de seguiment epidemiològic.

9.11. ÀREA D’ESPORTS

Les accions en aquesta àrea se centren en transmetre 
valors a nois i noies a partir de la pràctica de l’esport, 
i en eradicar les actituds violentes contra persones 
homosexuals i transsexuals.

També es vol oferir suport als grups esportius LGTB 
per donar visibilitat a la realitat del col·lectiu.

9.12. ÀREA DE CuLTuRA

Les accions en aquesta àrea es duran a terme 
a través de la xarxa de biblioteques, 
el principal servei cultural adreçat a la ciutadania:

•	Es crearà un fons bibliogràfic bàsic sobre  
la temàtica LGTB a totes les biblioteques,  
i es crearan guies de recursos per donar-lo a conèixer.

•	S’organitzaran activitats sobre homosexualitat  
i nous models familiars.
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9.15. ÀREA D’IMMIGRACIó, MINORIES èTNIQuES, 
RELIGIONS I CREENCES

Accions d’informació i orientació perquè la societat 
d’acollida respecti les persones LGTB nouvingudes  
i reconegui els seus drets.

Les persones nouvingudes també han de reconèixer  
i respectar els drets del col·lectiu LGTB.

9.16. ÀREA DE COMERç I TuRISME

es difondrà a nivell internacional l’oferta cultural i lúdica  
de la ciutat adreçada al col·lectiu LGTB i consolidar 
Barcelona com a destí turístic per a aquest col·lectiu. 

S’inclourà la ciutat en les guies  
de promoció turística per a la població LGTB  
i es col·laborarà amb les associacions de comerciants  
i professionals de la ciutat.

9.13. ÀREA DE RELACIONS INTERNACIONALS

es vol donar visibilitat a les qüestions relacionades  
amb el col·lectiu LGTB en espais on es promouen  
els drets de les persones, com la xarxa Europea  
de Ciutats per a la Salvaguarda dels Drets Humans. 

També es col·laborarà amb altres ciutats per desenvolupar 
projectes de millora de les condicions de vida  
del col·lectiu LGTB, i impulsar polítiques LGTB  
a nivell europeu.

9.14. ÀREA DE COOPERACIó

El Pla de Cooperació Internacional de l’Ajuntament  
de Barcelona contempla la inclusió de programes 
i actuacions que promoguin la qualitat de vida  
i la defensa dels drets del col·lectiu LGTB.

Es faran campanyes de sensibilització  
per a les organitzacions de cooperació  
perquè facin programes adreçats a les persones LGTB, 
i es prioritzaran projectes per millorar les condicions 
d’igualtat d’aquest col·lectiu.
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9.17. ÀREA D’OCuPACIó

Es donarà suport a les persones LGTB en els processos 
d’accés al món laboral, amb especial atenció  
a les persones que tenen més dificultats,  
com són les dones transsexuals.

També es treballarà per reconèixer els drets  
de les persones LGTB que treballen a l’administració 
municipal.

9.18. ÀREA D’INFORMACIó I ATENCIó

s’informarà sobre qüestions relacionades  
amb el col·lectiu LGTB a través dels diferents canals 
d’informació i atenció municipals: telèfon 010, pàgina web 
municipal, publicacions periòdiques, campanyes 
institucionals,…

9.19. ÀREA DE RECONEIxEMENT I VISIBILITAT

Accions puntuals i altres de permanents per reconèixer  
el treball del col·lectiu LGTB en la construcció d’una ciutat 
oberta, plural i respectuosa.

9.20. ÀREA DE PREVENCIó I SEGuRETAT

Tot i el reconeixement dels drets del col·lectiu LGTB, 
encara hi ha actituds discriminatòries i de no acceptació. 

Cal desenvolupar i mantenir estratègies 
per eliminar l’homofòbia i la transfòbia.

És tasca de l’Administració i de la Guàrdia urbana 
perseguir qualsevol acció de discriminació 
i garantir la igualtat.
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10. coM s’avaLuarà eL PLa?

•	Es redactarà un informe d’evolució del Pla cada 2 anys  
i es presentarà a la comissió del Ple corresponent.

•	Cada any es presentarà un informe de seguiment  
al Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes  
i Dones Transsexuals.

•	S’informarà als òrgans i espais de coordinació  
sobre els nous programes i serveis relacionats  
amb el Pla.

•	Es crearà una comissió de diferents àrees municipals  
que es reunirà cada 2 anys.

•	Es crearan espais de coordinació per a les diferents 
àrees i departaments municipals.
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