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ACTA DE PLE DEL CONSELL MUNICIPAL DE LESBIANES, GAIS, TRANS, 
BISEXUALS I INTERSEXUALS DE BARCELONA 

Identificació de la sessió 

Núm. 1  
Data: 22 de gener de 2018 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.00 h a 20.15 h 
Lloc: Museu Picasso de Barcelona 

Assistents 

Presidenta del Consell  
Laura Pérez Castaño, regidora de Feminismes i LGTBI 

Vicepresident associatiu 
Rodrigo Araneda Villasante, Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals,  
Bisexuals i Transsexuals (ACATHI) 
 
Secretària 
Meritxell Sàez i Sellarès 
 
Representants dels grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona 
Josep de Barberà (GMPSC) (per delegació de Carmen Andrés Añón) 
Júlia Barea (GMCs) (per delegació de Marilén Barceló Barea) 
 
Partits polítics, sindicats i altres organitzacions 
Josep Maria Gómez (ICV) 
M. José Gòmez (Àmbit LGTBI CCOO) 
Eva Abril Chaigne (Eix Gènere i Diversitat Sexual de Barcelona en Comú) 
Santos Félix Farreras (UGT Catalunya, per delegació de Sònia López) 
 
Entitats  
ACEGAL (Eloi Morte Castelló) 
Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
(ACATHI) (Rodrigo Araneda Villasante) 
Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya - ACGIL (Jordi Valls Fuster) 
Associació de Famílies Lesbianes i Gais, FLG (Vicent Borràs Català) 
Associació de Gais i Lesbianes Policies GAYLESPOL (Manuel Peinado) 
Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, AMPGIL (Josep Maria Muñoz) 
Casal LAMBDA (Emilio Ruiz Pérez) 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, CCAR (Antonio García Iglesias) 
Creación Positiva (Montse Pineda) 
Diversitat & Discapacitat (Marcel Munné) 
FAGC - Front d’Alliberament Gai de Catalunya (Eugeni Rodríguez i Giménez) 
Fundació Enllaç (Paulina Blanco Muñoz) 
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Fundació per la Identitat de Gènere (Marta Salvans Solé) 
Gais Positius (Joaquim Roqueta i Manen) 
Gender and LGTB Lab (Maria Giralt) 
Generem (Mar C. Llop)  
Observatori Contra l’Homofòbia, OCH (Cristian Carrer) 
Pandora (Mònica Timó) 
Panteres Grogues (Toni Travieso Rodríguez) 
Projecte dels NOMS-Hispanosida (Michael Meulbroek i Ferran Pujol) 
Stop Sida (Jean Sebastien Meyer Guignard) 
 
Departaments municipals i altres organismes 
Andreu Agustín Andrés (Departament de Promoció dels Drets de les Dones i LGTBI) 
Marta Cruells (cap de gabinet, Regidoria de Feminismes i LGTBI) 
Olga Arisó Sinués (cap del Departament de Promoció dels Drets de les Dones i  
LGTBI) 
 
Altres persones convidades 
Isabel Roca Menchón (Direcció de Serveis d’Acció Comunitària) 
Josep M. Busquets (Direcció de Serveis d’Acció Comunitària) 
Guadalupe Pulido (Departament d’Igualtat)  
 
Suport administratiu i logístic del CMLGTBI  
Meritxell Guixà (Direcció de Feminismes i LGTBI) 
 
Excusen la seva absència 
Montserrat Benedí i Altés (GMERC) 
Sònia López (UGT Catalunya) 
Marilén Barceló (GMCs) 
Carmen de Andrés (GMPSC) 
Francisca Vila i Valls (GMDemòcrata) 
Pol Galofré (Cultura Trans) 
Òscar Pasqual (sectorial política ERC - Federació de Barcelona) 
Lluïsa Jiménez (Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones LGTBI 
de la Generalitat de Catalunya) 
José Benito Eres Rigueira (GAG) 
Ana Valenzuela (Associació Chrysallis Catalunya) 
Alícia Aguilera Martínez (cap del Departament de Joventut de l’Ajuntament de  
Barcelona) 
 
 
Ordre del dia 
1.  Salutació i benvinguda 
2.  Lectura d’excuses i delegacions i aprovació de l’acta anterior 
3.  Informació sobre la construcció del fitxer i mapa d’entitats de Barcelona 
4. Presentació del desenvolupament de l’estat del «Protocol per a la prevenció, la 

detecció i la resolució de situacions d’assetjament per raó d’orientació sexual, de la 
identitat de gènere i d’expressió de gènere»  

5. Informe sobre la implementació de les accions del Pla per la diversitat sexual i de 
gènere. Mesures per la igualtat LGTBI 2016-2020 

6. Presentació del BCN PrEP·Point, centre comunitari d’informació, control i recerca 
de la profilaxi preexposició al VIH, a càrrec de Projecte dels NOMS-Hispanosida 
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7. Presentació de la I Trobada Internacional d’Observatoris contra l’LGBTI-fòbia, a 
càrrec de l’OCH 

8. Informació temes d’interès per al CMLGTBI per part de la presidència i la 
vicepresidència 

9. Torn obert de paraules, si escau 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta dona la benvinguda a les persones assistents i obre la sessió. 

1. Salutació i benvinguda 

La presidenta, primer de tot, agraeix la feina feta al senyor Josep Maria Queralt, que 

s’ha jubilat després de molts anys de dedicació a la ciutat, en concret en aquesta àrea, 

i presenta la nova cap del Departament de Promoció de Drets Socials de les Dones i 

LGTBI, la senyora Olga Arisó, a qui passa la paraula. 

La senyora Olga Arisó Sinués, cap del Departament de Promoció de Drets Socials de 

les Dones i LGTBI, agraeix aquesta oportunitat; comenta que amb molts dels presents 

ja es coneixen pel treball de promoció de dones durant molt anys i que per ella és un 

plaer poder treballar pels drets de la ciutadania i en especial del col·lectiu LGTBI. 

La presidenta informa que a l’última Comissió Permanent van fer la presentació noves 

entitats: Enruta’t, Diversitat i Discapacitat i l’Observatori contra l’Homofòbia.  

2. Lectura d’excuses i delegacions i aprovació de l’acta anterior 

La secretària comunica les persones que han delegat l’assistència i les persones que 

han excusat la seva absència en aquesta sessió. 

A continuació, s’aprova l’acta del Ple del 25 de gener de 2017 per unanimitat. 

Tot seguit, explica el contingut de la carpeta d’aquesta sessió: l’ordre del dia, l’acta del 

Ple del 25 de gener de 2017 i la previsió del calendari, com també unes fitxes en 

relació amb la base de dades d’entitats que cal que les entitats les retornin 

actualitzades. Recorda que les poden enviar escanejades o en mà, però sempre 

signades i amb el segell de l’entitat. 

3. Informació sobre la construcció del Fitxer i Mapa d’Entitats de Barcelona 

La senyora Isabel Roca Menchón, del Departament d’Associacionisme i Iniciatives 

Ciutadanes de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària, explica que, mitjançant un 

powerpoint, faran una primera introducció d’aquest Fitxer i Mapa d’Entitats de 
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Barcelona i, a partir d’aquí, els plantejaran una proposta de col·laboració i d’implicació 

en l’actualització de les dades i en la difusió. 

El senyor Josep M. Busquets, del Departament d’Associacionisme i Iniciatives 

Ciutadanes de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària, indica que el Fitxer actual 

és de l’any 2004 i que l’any 2007 es va fer una aplicació informàtica. Assenyala que, al 

llarg d’aquests anys, hi ha hagut molts problemes de funcionament del Fitxer: alguns 

purament informàtics i d’altres per la dificultat de tenir les dades actualitzades. És per 

això que s’han proposat fer un fitxer que sigui més funcional per a tothom 

(Administració municipal i entitats), que s’adapti a les diferents necessitats i que 

l’actualització sigui responsabilitat de les dues parts. 

A continuació, explica que el Fitxer és un instrument de caràcter relacional i 

administratiu entre l’Ajuntament i les entitats i grups de fet i que ara intenten que, a 

més a més, doni informació de l’activitat associativa que es fa a la ciutat, que faciliti 

l’estudi del món social i associatiu, que faciliti el treball i la gestió municipal i 

l’autogestió de les entitats. Hi afegeix que facilitaran la incorporació d’entitats als 

processos participatius i a les consultes ciutadanes, que es regulen al Reglament de 

participació, que estableix la necessitat d’estar en el Fitxer d’entitats per participar en 

determinats temes.  

Així mateix, destaca que fins ara l’actualització de dades es feia des del departament i 

que ara pretenen que aquesta actualització sigui més fàcil i que la pugui fer qualsevol 

actor municipal i les mateixes entitats.  

Tot seguit, exposa que es plantegen que el fitxer es pugui relacionar amb altres bases 

de dades, no exclusivament de l’Ajuntament, com ara la de subvencions, que, de fet, ja 

s’hi relaciona, però voldrien ampliar aquesta relació perquè també es pogués 

consultar, per exemple, les diferents subvencions que reben les entitats. A tall 

d’exemple, comenta que estan treballant perquè es pugui relacionar el fitxer amb el 

Decidim –fins ara les dades de les entitats que volien participar-hi s’havien de validar a 

mà– de manera que les entitats que estiguin al Fitxer i vulguin participar en les 

aportacions i votacions del Decidim puguin accedir-hi simplement amb la clau de pas. 

A continuació, informa que estan creant un mapa d’acció comunitària i entitats en el 

qual han inclòs totes les entitats que consten al Fitxer i hi han anat afegint capes de 

diferents relacions –les entitats federades a la Federació Catalana de Voluntariat 

Social, per exemple, és una de les capes– i determinades xarxes que funcionen a la 

ciutat. En resum, la idea és anar incloent-hi més i més capes de manera que s’hi pugui 

trobar les relacions que pot tenir una entitat amb altres entitats a través de participar 

en diferents activitats de la ciutat.  

D’altra banda, explica que la nova normativa de participació preveu una nova regulació 

de la normativa del Fitxer, cosa que els permetrà corregir alguns inconvenients 

normatius i provar noves utilitats del Fitxer. A tall d’exemple indica que les entitats 
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podran accedir a les seves dades i rectificar-les directament, sense necessitat de 

presentar cap paper, com també pujar-hi la documentació que considerin oportuna 

(assegurances, certificats, etc.), a més de la documentació que es demana al Fitxer, 

que és la base per al tema de les subvencions, i, per tant, podran fer tràmits amb 

l’Ajuntament sense necessitat de presentar molts papers, perquè ja hi seran al Fitxer.  

A continuació, els mostra el mapa d’entitats actual. Assenyala que les entitats estan 

agrupades per espais i es pot anar obrint els diferents grups d’entitats fins arribar a 

una única entitat, amb una mica d’informació d’aquesta entitat: adreça, telèfon, web i 

correu electrònic. A més, indica que es pot cercar pel nom de l’entitat o per sectors 

temàtics, que són antics i que s’han de canviar, o per districtes o barris; també es pot 

cercar les entitats que pertanyen a una federació determinada, per exemple.  

La senyora Roca Menchón comunica que al llarg d’aquesta setmana enviaran un 

correu a les entitats que ja són al Fitxer perquè puguin actualitzar les dades i 

comprovar que funcioni correctament. 

La presidenta els agraeix la presentació.  

4. Presentació del desenvolupament de l’estat del «Protocol per a la prevenció, 
la detecció i la resolució de situacions d’assetjament per raó d’orientació 
sexual, de la identitat de gènere i d’expressió de gènere» 

La presidenta dona la paraula a la senyora Guadalupe Pulido. 

La senyora Guadalupe Pulido, del Departament d’Igualtat, exposa que el 2015 es va 

aprovar el Pla municipal d’igualtat fins al 2018, amb vint-i-vuit mesures que cal dur a 

terme, de les quals una era elaborar un protocol intern per a la prevenció de 

l’assetjament dins de l’Ajuntament, no només per al personal de l’Ajuntament, sinó 

també dels instituts i organismes autònoms que en depenen, unes 14.000 persones. 

Creu que aquest protocol és molt important perquè serveix per detectar situacions, 

comptabilitzar-les i resoldre-les totes de la manera més justa i equilibrada, a més de 

fer estudis i enquestes de clima laboral, perquè no totes les situacions d’assetjament 

es denuncien, ja que és una decisió de la persona que les pateix.  

Quant al tema de gènere, indica que el protocol per a les persones LGTBI s’ha 

treballat amb els sindicats i persones del Consell, sobretot l’Andreu Agustí, que hi ha 

donat molt de suport i les eines tècniques per poder incorporar la mesura de govern de 

l’octubre del 2017 sobre el deure d’intervenció obligatòria per part de les 

administracions, a partir del de gènere però ampliat i millorat per al col·lectiu LGTBI. 

Tot seguit, informa que el protocol consta de sis parts i que es preveu aprovar-lo el 

març a la Comissió Paritària, amb la regidora i el regidor de Recursos Humans, i a 

partir d’aquí difondre’l perquè pugui ser utilitzat per qualsevol empresa.  
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Remarca que és una eina molt important per a la formació de totes les persones que 

treballen en atenció ciutadana, com ara la Guàrdia Urbana, perquè a vegades 

internament no es respecten els drets dels companys. Apunta que són situacions que 

costa molt denunciar-les i que reben moltes consultes, algunes anònimes. En aquest 

sentit, comenta que a partir de denúncies dintre d’algun cos de seguretat, per exemple, 

s’han fet tallers de prevenció en grups molt petits en els quals s’han pogut detectar 

situacions o persones que tenen una conducta inadequada. 

Manifesta que té molta confiança en aquest protocol i considera que els membres del 

Consell són una eina bàsica per ajudar-los a fer enquestes de baixes del personal, 

sobretot entre la gent jove, a fi de detectar situacions que sovint per por o per feblesa 

no s’atreveixen a denunciar.  

Per tot això, considera que és molt lloable la valentia de l’Ajuntament d’aprovar el 

protocol, posar-lo en marxa i, al cap de l’any, fer-ne un seguiment, que a més les 

persones LGTBI dintre de l’Ajuntament no tenien cap protocol. Confia que, d’aquí a 

dos mesos, la convidin al Consell per poder valorar el protocol.  

A continuació, detalla que el protocol estableix una fase de cinc dies per avaluar el cas 

i fer les actuacions preliminars, com ara el trasllat de la persona denunciada i no el de 

la persona afectada, que és el que es feia fins ara.  

La presidenta li agraeix la intervenció. Quant al protocol, destaca que s’ha treballat 

durant molts mesos perquè sigui una eina útil, pràctica i resolutiva. A més, assenyala 

que, com han vist amb l’altre protocol, pot ser una eina de referència útil per a altres 

empreses que no disposen d’aquests protocols. 

5. Informe sobre la implementació de les accions del Pla per la diversitat sexual i 
de gènere. Mesures per la igualtat LGTBI 2016-2020 

La presidenta comunica que, seguint el mandat de la Comissió Permanent, tot seguit 

els exposaran les activitats dutes a terme en el marc d’aquest pla, com ara l’estat del 

Centre de Recursos LGTBI, el protocol d’assetjament, la relació amb l’Oficina per la No 

Discriminació (OND), entre d’altres. 

El senyor Andreu Agustín, del Departament de Promoció dels Drets de les Dones i 

LGTBI, exposa que han elaborat un document bastant extens, que en breu els 

enviaran, sobre les accions dutes a terme dins d’aquest pla.  

Així mateix, els recorda que tenen el compromís de fer, el mes de febrer, l’informe 

sobre l’estat d’aplicació de la llei i que hauran d’avaluar totes les mesures 

desenvolupades. En aquest sentit, indica que van classificar les mesures en tres 

apartats: mesures que calia iniciar l’any 2017; mesures anuals, que tenen una 

periodicitat anual i cada any es repeteixen –l’exemple més clar són les subvencions–, i 

mesures permanents, que tenen diferent termini d’inici, normalment 2017 o 2018. 
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Quant a eixos, recorda que hi ha una primera part d’eixos pel canvi institucional i una 

segona de ciutat de drets, que corresponia al Pla municipal de justícia de gènere.  

A continuació, destaca el desenvolupament d’alguna de les mesures que calia aplicar 

el 2017. Per exemple, en la de formació en diversitat sexual i de gènere s’han dut a 

terme dos cursos per a personal municipal sobre la Llei 11/2014 i onze plans 

municipals inclouen la mirada de la diversitat sexual i de gènere; en temes 

d’informació, acompanyament i apoderament, s’ha fet l’enquesta sobre victimització i 

s’han elaborat unes infografies que ajuden en la formació, que és un dels objectius 

troncals del pla. Manifesta que, de manera genèrica, cal garantir que tota l’estructura 

municipal conegui la llei i el deure d’intervenció, que es treballa a través del protocol, i 

que ara cal veure com a través de l’OND, la nova estructuració i el mateix protocol es 

fa incidència en el tema de defensa pels temes d’agressió i violència. 

Tot seguit, manifesta que el pla té una intenció molt dinàmica, com s’ha posat de 

manifest durant la programació del 40è aniversari de la primera manifestació LGTBI.  

Quant a les infografies, assenyala que tenen feta una de molt genèrica en relació amb 

la formació que es passarà a totes les persones que es relacionen laboralment amb 

l’Ajuntament, una altra específicament per al personal de les Oficines d’Atenció 

Ciutadana (OAC) i una tercera, que s’està preparant, per a la Guàrdia Urbana. 

A continuació, es reprodueix el vídeo de la infografia genèrica, que explica el context i 

objectius del Pla municipal per la diversitat sexual i de gènere 2016-2020, com també 

dona informació sobre el col·lectiu LGTBI, la identitat de gènere i la intersexualitat. 

El senyor Andreu Agustín aclareix que és una visió molt genèrica, potser amb alguna 

mancança, però que sempre es remarca que hi ha la possibilitat de contactar amb la 

Regidoria de Feminismes i LGTBI per temes d’assessorament intern, o mitjançant el 

nou sistema que està fent Recursos Humans amb el protocol i amb l’OND.  

D’altra banda, en relació amb la celebració dels quaranta anys de la primera 

manifestació LGTBI, manifesta que les entitats van fer una campanya fantàstica que 

es va visualitzar molt emotivament a la Virreina o a l’acte que va fer el FAGC a la 

Rambla, o l’exposició del Casal Lambda. Quant a les activitats previstes, informa que 

hi ha una programació per a tota la ciutat que es farà amb els equips dels centres 

cívics i les biblioteques a la primavera i l’exposició prevista per a la Mercè. 

Pel que fa al Centre de Recursos LGTBI, comunica que s’ha redactat el funcional i s’ha 

contrastat amb la plataforma i amb totes les entitats, que les obres s’han iniciat i 

marxen al ritme adequat i, per tant, la previsió de finalització és la que era, el 30 

d’agost de 2018, que estan preparant el concurs per als elements del mobiliari i 

instal·lacions i que s’està ultimant el conveni de gestió cívica amb la plataforma. 

A continuació, apunta que, dins de les mesures permanents, hi ha la de fer un 

calendari amb el Consell dels dies de les celebracions, com ara les festes de juny. 
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Finalment, comunica que, de les 163 mesures del 2017, 32 s’han finalitzat, 115 no 

estan finalitzades, la majoria perquè tenen termini final el 2018, i 16 no s’han iniciat, 

que al document s’explica el motiu pel qual no s’han iniciat.  

La secretària informa que, en l’àmbit internacional, Barcelona forma part del Rainbow 

City Network, xarxa europea de ciutats amb política local LGTBI i del projecte 

“Interseccionalidad en las políticas LGBTI metropolitanas”, que és un treball de ciutats 

que, a partir de diferents trobades, es proposa l’intercanvi i debat d’experiències locals; 

la capacitació de les funcionàries i funcionaris públics de les ciutats participants; la 

presentació del treball realitzat per les organitzacions socials de l’àmbit LGTBI, i també 

l’elaboració d’un manual de polítiques públiques LGTBI des d’una mirada 

interseccional a partir de compartir diferents experiències locals.  

Quant al Rainbow City Network, assenyala que el formen trenta-dues ciutats (trenta 

d’europees i dues de llatinoamericanes) i que cada any es fa una trobada anual en una 

de les ciutats membres per intercanviar experiències, plans, programes, objectius i 

conèixer les entitats de cada ciutat. Anuncia que enguany la ciutat que acull la trobada 

anual serà Barcelona i que, per tant, esperen comptar amb l’experiència i les 

actuacions de les entitats. 

Tot seguit, precisa que formen part del projecte “Interseccionalidad en las políticas 

LGBTI metropolitanas” Berlín, Barcelona, Medellín, Buenos Aires, Montevideo i Mèxic. 

La segona trobada d’aquest projecte de ciutats es realitzarà a principis de maig a 

Barcelona, en el marc del qual es programarà formació a personal municipal i 

seminaris i jornades a les quals podran assistir les entitats i persones expertes en el 

tema, a més del treball intern que desenvoluparan les ciutats participants. 

En conclusió, comunica que els aniran informant de la programació dels dos 

esdeveniments i els demana la seva col·laboració com a entitats LGTBI. 

6. Presentació del BCN PrEP·Point, centre comunitari d’informació, control i 
recerca de la profilaxi preexposició al VIH, a càrrec de Projecte dels NOMS-
Hispanosida 

La presidenta dona la paraula al senyor Ferran Pujol. 

El senyor Ferran Pujol, en primer lloc, agraeix al Consell que el permetin presentar el 

BCN PrEP·Point. Tot seguit, fa un incís per comunicar que en un número de la revista 

Infogai hi ha un extensíssim article, signat per Josep Orteu, en el qual no només 

s’expressa una postura discrepant –totalment legítima– o desfavorable cap a la PrEP, 

sinó que es fan una sèrie d’afirmacions calumnioses i ignominioses cap a la seva 

persona i els interessos econòmics amb la indústria farmacèutica, com també cap al 

conseller Ruiz, la consellera Geli i, fins i tot, el Comitè 1r de Desembre.  

No obstant això, fa palès que no volen incidir en aquest tema ni valorar-lo, només 

remarcar que tot l’equip del BCN Checkpoint, centre comunitari molt arrelat a la 
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comunitat LGTBI, creu que la tasca que fan per contenir l’epidèmia no es mereix 

aquest tractament en un mitjà de la mateixa comunitat. 

Tot seguit, exposa una sèrie de dades: fa deu anys van ser pioners en l’ús de les 

proves ràpides del VIH en centres comunitaris a tot Europa, actualment atenen entre 

40-60 persones diferents cada dia, l’any 2017 han fet 8.679 proves a 5.743 persones, 

més del 60% dels casos de VIH que diagnostiquen són infeccions que s’han produït 

menys de tres mesos abans del diagnòstic, anualment diagnostiquen entre el 35-40% 

del total de casos que es registren a Catalunya dins del col·lectiu LGTBI, a Barcelona 

el 60% dels casos en homes gais es diagnostiquen en aquest centre. Per tot això, 

aquest model d’intervenció comunitària està recomanat per l’Organització Mundial de 

la Salut i pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties i s’ha replicat en 

diversos països europeus. 

Quant al BCN PrEP·Point, exposa que era necessari un centre comunitari de reducció 

de danys dedicat exclusivament a la profilaxis preexposició al VIH per diverses raons. 

En primer lloc, perquè la PrEP és una eina addicional segura, de demostrada eficàcia 

en les estratègies de prevenció del VIH i recomanada per tots els experts. En segon 

lloc, perquè cal fer-la assequible als potencials usuaris en un entorn lliure de barreres i 

perquè les experiències liderades per la mateixa comunitat, particularment amb la 

PrEP, són més efectives. A més, és una eina aprovada i accessible, en diverses 

modalitats, a gairebé tots els països de l’entorn, però no a l’Estat espanyol, cosa que 

comporta que hi ha persones que decideixen fer aquest tractament pel seu compte 

comprant medicaments genèrics per Internet o important-los d’altres països, però 

sense els controls mèdics necessaris. Per tant, cal proporcionar informació rigorosa, 

suport i seguiment mèdic a aquestes persones. Així mateix, el GeSIDA (Grupo de 

Estudio del SIDA-SEIMC) en les seves recomanacions per a la implementació de la 

PrEP a l’Estat espanyol ja preveu l’obertura de centres gestionats per la comunitat que 

facilitin aquest tractament i trenquin les barreres de l’entorn o del context hospitalari. 

Tot seguit, explica que el centre es va inaugurar el 15 de novembre de 2017 en un 

local d’uns 200 metres quadrats situat al carrer Comte de Borrell, al costat mateix del 

BCN Checkpoint, que han intentat que sigui un espai acollidor que no tingui una 

concepció clínica. En aquest sentit, agraeix a l’Estudi Tarruella Trenchs, d’arquitectura 

i d’interiors, la seva col·laboració desinteressada en el projecte. A més, fa palès que el 

centre disposa d’un laboratori de tecnologia point of care, que vol dir que en pocs 

minuts es poden fer totes les proves necessàries per saber si una persona és apta per 

fer aquest tractament preventiu: proves ràpides d’hepatitis C, de clamídia, de gonorrea, 

de sífilis, de VIH, fer càrregues virals qualitatives i quantitatives, i mesurar la funció 

hepàtica i renal, entre d’altres.  

Així mateix, concreta que el centre té categorització de centre sanitari, amb quatre 

consultes mèdiques completament equipades, i que amb un acord amb la Fundació 

IrsiCaixa i amb la Fundació de Lluita contra la Sida hi treballen un metge a temps total, 
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dos a temps parcial i quatre infermers, a més de lay workers  o personal que fa 

funcions sanitàries però no són sanitaris i voluntaris. 

Pel que fa a recerca, exposa que s’estan fent tres estudis diferents, que és una 

manera de canalitzar les persones que volen fer PrEP. En primer lloc, l’estudi 

Discover, que compara el fàrmac Truvada® –l’únic aprovat, a part dels seus genèrics 

bioequivalents–, per a la profilaxis preexposició al VIH, amb Truvada alafenamida, que 

és una modificació que s’ha fet a la molècula de Truvada perquè sigui menys tòxic i 

també se’n puguin beneficiar persones amb insuficiència renal. Aclareix que és un 

estudi multicèntric que es fa arreu del món amb un total de 5.000 participants i que el 

centre de Barcelona és el que més participants ha reclutat: 250 participants. En segon 

lloc, l’estudi promogut pel Pla Nacional de la Sida, d’un any de durada, amb 160 

participants, que avalua la viabilitat de fer aquest tipus de tractament, amb Truvada, en 

un centre comunitari i en un centre clínic; a l’Estat espanyol es fa a l’Hospital de 

Donosti, al BCN PrEP·Point i al Centre de Drassanes. En tercer lloc, un estudi que 

s’iniciarà a finals de gener gràcies a una beca PERIS concedida a la Fundació de 

Lluita contra la Sida, que es desenvoluparà al BCN Checkpoint, que, durant dos anys, 

proporcionarà Truvada, en la seva versió genèrica, i farà el seguiment a 70 persones.  

En resum, manifesta que a Barcelona hi ha més de 500 persones que, gràcies a 

aquests estudis, pràcticament estan cobertes en aquest sentit i que han estat 

escollides d’acord amb els seus nivells de risc. Destaca que fins ara no hi ha hagut cap 

seroconversió entre els participants, tot i que molts tenien una incidència de risc molt 

elevada.  

Finalment, exposa que pràcticament a tot Europa s’ofereix la PrEP, bé a través del 

sistema de salut pública, com a França o Portugal, o bé a través d’estudis, que és el 

cas del Regne Unit on acaben d’iniciar un estudi amb més de 10.000 participants de 

durada indefinida. Indica que a l’Estat espanyol, malauradament, no es proporciona 

aquest tractament i que, en conseqüència, moltes persones –és difícil quantificar 

quantes–, conscients del seu risc, aconsegueixen el fàrmac de manera irregular i 

algunes acudeixen al centre per saber quins controls mèdics han de fer. És per això 

que van posar en marxa el SeguiPrEP, que és un programa de suport i de reducció de 

danys que fa el seguiment a 60 persones que fan la PrEP ara ja de manera reglada 

amb els preceptius controls mèdics.  

Per acabar, especifica que des de l’obertura del centre han rebut 168 casos de 

demanda i que per a l’estudi finançat per una beca PERIS, que només hi poden 

incloure 70 persones, tenen una llista d’espera de 300 persones interessades a poder 

optar per aquesta estratègia preventiva, ja que la consideren adequada. 
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7. Presentació de la I Trobada Internacional d’Observatoris contra la LGTBI-
fòbia, a càrrec de l’OHC 

El senyor Eugeni Rodríguez, en nom del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, primer 

de tot, destaca que han establert una col·laboració amb la FELGTB, l’Observatori i 

amb l’ILGA. En segon lloc, assenyala que Catalunya és un dels pocs països on fa 

temps que es fa aquesta feina i que ara han fet un petit canvi, que és una trobada amb 

altres observatoris o centres, amb una part de formació, amb l’objectiu d’assolir un 

mínim de consens de com registrar l’LGTBI-fòbia.  

El senyor Cristian Carrer, en nom de l’Observatori Contra l’Homofòbia, informa que 

voldrien fer la primera trobada del 25 al 27 de maig, que és una iniciativa de l’OCH que 

han fet extensiva a l’FELGTB i a l’observatori madrileny, l’objectiu de la qual és fer un 

intercanvi de realitats i d’informació i fomentar el debat entre els agents, entitats, 

professionals, voluntaris i activistes que es dediquen a la prevenció, a la recuperació, a 

l’enregistrament de denúncies, a la intervenció i a les actuacions enfront de l’LGTBI-

fòbia i de totes les expressions de rebuig cap a les persones del col·lectiu LGTBI o que 

no segueixen els patrons hegemònics en relació amb la sexualitat. A més, indica que 

hi convidaran diferents entitats internacionals per incorporar-hi visions d’arreu del món. 

A continuació, explica les sis línies estratègiques: com s’organitzen, com funcionen i 

com es financen els observatoris; la relació amb les administracions; la 

interseccionalitat i com s’ha d’intervenir, des de la formació, la recerca i l’atenció a la 

víctima; en quins àmbits es fa (educatiu, sanitari, laboral, mitjans de comunicació); 

l’enregistrament de l’LGTBI-fòbia, i com treballen els observatoris els discursos d’odi.  

Finalment, manifesta que a l’Estat espanyol hi ha hagut una proliferació, a través 

d’entitats, d’oferir aquest servei d’enregistrament de l’LGTBI-fòbia. Remarca que amb 

aquesta primera trobada pretenen fer un estat de la qüestió, oferir formació i, a més, 

fer unes ponències per tal d’arribar a uns consensos en les línies d’actuació. 

8. Informació temes d’interès per al CMLGTBI per part de la presidència i la 
vicepresidència 

La presidenta informa que com a Ajuntament de Barcelona, especialment des de 

l’Àrea de Drets de Ciutadania, fa temps que treballen en un peritatge que, entre altres 

actuacions, inclou la presentació d’una querella contra els responsables dels abusos al 

col·lectiu homosexual a Barcelona durant el tardofranquisme, tal com ha anunciat el 

tinent d’alcalde Jaume Asens a les jornades que es fan actualment a la Model. 

El vicepresident comenta diverses activitats que s’han fet durant aquest últim temps, 

com ara una matinal sobre la visibilitat en positiu, per part de Gais Positius, en què es 

van treballar estratègies per abordar l’estigma i la discriminació, i el debat polític 

organitzat per Encara en Acció a la Fundació Enllaç, previ a les eleccions, per conèixer 

les diferents propostes dels partits. 
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Tot seguit, incideix en la decisió de la Cort Internacional de Drets Humans, sobretot 

centrada en Amèrica Llatina, d’instar dotze països al reconeixement del matrimoni 

igualitari, com també en la reactivació del cas «Projecte pilla-pilla». 

D’altra banda, informa que el Tribunal Suprem ha emès la decisió que Salut ha 

d’assumir el cost del fàrmac Reandron®, ja que fa un temps hi va haver una sèrie de 

consultes sobre per què hi havia escassedat d’aquest medicament. 

A continuació, explica que al carrer Goya, a Gràcia, han fet un pas de vianants amb 

l’arc de Sant Martí. 

Per acabar, fa menció de la mort de l’activista en el tema de VIH i d’immigració Rubén 

Tosoni. 

La presidenta s’afegeix al record a Rubén Tosoni. Tot seguit, explica que a l’última 

Comissió de Drets Socials el grup de la CUP Capgirem Barcelona va proposar, a 

través de Chrysallis, pintar bancs i posar una placa que visibilitzés el tema en el marc 

de l’octubre trans i que van acordar portar aquesta proposta a debat amb la resta de 

propostes a la Comissió Permanent.  

9. Torn obert de paraules, si escau 

El senyor Joaquim Roqueta, en nom de Gais Positius, exposa que el cap de setmana 

del 20 de gener s’ha tornat a arrencar la placa en memòria de la transsexual Sonia, i 

que ja és la tercera vegada. Considera que, des del Consell Municipal o des de la 

Regidoria o des de l’Ajuntament, s’hauria de fer una denúncia i una acusació particular 

per investigar què està passant, i si cal posar-hi càmeres o revisar càmeres dels 

caixers propers o del Parlament, perquè realment és un tema greu. 

D’altra banda, comenta que, entre les dates que cal celebrar, hi ha el Dia Internacional 

contra l’LGTBI-fòbia, el 17 de maig, i que haurien de començar a parlar al més aviat 

possible sobre què es farà enguany i a quin districte es farà. 

El senyor Eugeni Rodríguez i Giménez, en nom del Front d’Alliberament Gai de 

Catalunya, en relació amb la glorieta de la Transsexual Sonia, exposa que 

l’Ajuntament sembla que no té clar que aquest és el nom que cal utilitzar, com ho 

demostra el fet que a les Festes de la Mercè del 2017 s’anunciés com a «glorieta del 

parc de la Ciutadella» o «glorieta dels músics». Per tant, demana a la presidenta que, 

com a Ajuntament, entomi aquest tema, que és veritat que és heretat de l’anterior 

Govern, i deixi ben clar que el nom és «glorieta de la Transsexual Sonia». 

Així mateix, incideix en la idea que cal emprendre alguna acció legal perquè ja és la 

tercera vegada que desapareix la placa i considera que, per la reiteració, és un acte 

transfòbic. Apunta que potser caldria revisar els protocols i saber si hi ha algun 

protocol específic al parc de la Ciutadella, en concret sobre el mobiliari i les plaques. 
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D’altra banda, quant al «Projecte pilla-pilla» es queixa que sovint per part de la 

Generalitat, no tant de l’Ajuntament, es diu que les entitats posen en perill les víctimes, 

i resulta que el fiscal ha fet un comunicat al 20 Minutos sense avisar ni les víctimes ni 

les acusacions populars. Tot seguit, manifesta que aquest tema va impactar molt a 

Barcelona, tot i que les víctimes no són de la ciutat, i que l’actuació dels Mossos i del 

fiscal va ser impecable. Comenta que, en aquesta situació, volien la màxima 

coordinació i el màxim respecte a la intimitat de les víctimes.  

Així mateix, informa que hi ha quatre acusacions populars: la FELGTB, la Fundación 

Triángulo, el Movimiento contra la Intolerancia i la Comissió Unitària 28 de juny, i cap 

institució. Finalment, els demana suport per treballar aquest tema, que va passar fa 

quatre anys, i veure la importància i l’impacte que té en l’actualitat. 

La senyora Mar C. Llop, en nom de Generem, en primer lloc, els felicita per la feina 

feta. En segon lloc, comenta que el vídeo intern que els han passat mostra la realitat, 

però en cap moment fa esment de les famílies, quan la majoria de les persones que hi 

surten segurament tenen criatures i família. Creu que d’alguna manera s’hauria 

d’incloure-hi les famílies i no només reflectir aquesta orientació LGTBI individual.  

El senyor Andreu Agustín Andrés, coordinador del Pla municipal LGTBI, aclareix que al 

segon vídeo, que és el que es passa a les OAC, surten les famílies. 

La senyora Mar C. Llop replica que dins de l’Ajuntament segur que hi ha molts 

empleats que volen demanar permisos de matrimoni o de paternitat o maternitat i que, 

en aquest vídeo, no apareix aquest tema ni tan sols simbòlicament. 

El senyor Eloi Morte Castelló, en nom d’ACEGAL, remarca l’èxit del Pride Barcelona 

del 2017, amb la participació de més de 35 entitats i amb la manifestació més gran de 

la història, més de 50.000 persones. Comunica que el 2017 va estar dedicat a l’LGTBI-

fòbia a l’esport, amb un gran suport de Panteres Grogues, i que aquest any el 

dedicaran a refugiats LGTBI, amb una participació important d’ACATHI.  

La senyora Montse Pineda, en nom de Creación Positiva, demana tenir la informació 

abans, per exemple, en el tema de la memòria, tot i que entén les dificultats i agraeix la 

feina feta.  

Quant al punt 1, sobre el mapa d’entitats, opina que el mapa hauria de recollir si les 

entitats compleixen la Llei de transparència, ja que estan obligades a complir-la, però 

no totes ho fan. Així mateix, demana que poguessin incloure a la carpeta el Registre 

del grup d’interès, que és de la Generalitat, però també serveix per a l’Ajuntament. 

D’altra banda, vol saber quan estarà en funcionament la web nova, perquè per a les 

entitats que no estan a la Comissió Permanent és un element important per poder 

seguir els temes; hi afegeix que les actes es pengen tard.  
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Així mateix, pregunta con han pensat que sigui la participació de les entitats al projecte 

Metròpolis, que és el mes de maig.  

També demana si a la memòria han recollit les accions que s’estan fent amb el tema 

dels refugiats, perquè la seva entitat també està fent accions en aquest sentit. 

Finalment, creu que haurien d’haver explicitat a la memòria el tema de l’1 de març com 

el dia internacional de la lluita contra l’estigma i la discriminació de les persones que 

viuen amb el VIH, perquè és important ressaltar-ho. 

El senyor Toni Travieso, en nom de Panteres Grogues, comenta que el 2017 el Pride 

va estar dedicat a l’esport i reivindica que, com a Consell, haurien de tenir en compte 

la formació específica en temes d’LGTBI-fòbia a l’esport, que es recull a la Llei 

11/2014 i a la Llei de l’esport. Comenta que, des de Panteres Grogues, han fet un 

parell d’accions: una primera reunió amb la Regidoria d’Esports i formació al seu club, 

a través d’una associació de Madrid.  

La senyora Marta Salvans, en nom de la Fundació Privada per la Identitat de Gènere, 

comunica, en primer lloc, que els membres de la Fundació per la Identitat de Gènere i 

els components de la Plataforma per la Identitat Sexual i Discordança d’Identitat 

Congènita no participaran en l’acte de visibilitat trans, ja que surten perjudicats sempre 

que manifesten postures favorables a aquest col·lectiu. 

En segon lloc, quant al vídeo que han passat, matisa que el tema de la intersexualitat 

no està ben enfocat: es defineix, al vídeo, en funció de la masculinitat i la feminitat, 

quan s’hauria de definir des de ser home o dona, des de la dicotomia, ja que totes les 

persones intersexuals se senten homes o dones independentment que siguin més 

masculines o més femenines. Tot i així, reconeix que el vídeo està molt ben fet. 

En tercer lloc, a petició de la Fundació, fa tres preguntes, una reflexió i una proposta. 

Les tres preguntes són: per què al Nomenclàtor de Barcelona hi ha la plaça de la 

transsexual Sonia i no una plaça amb el nom de l’homosexual Terenci; per quin motiu 

Terenci Moix té dret a figurar amb el nom i el cognom i, en canvi, Sonia Rescalvo Zafra 

figura amb el qualificatiu de transsexual; si demà es dediqués un carrer a Barcelona a 

Martin Luther King, portaria per nom «carrer del negre Martin»? Per tot això, la 

Fundació per la Identitat de Gènere demana que es rectifiqui aquesta greu 

incongruència i que la glorieta es passi a dir «glorieta de Sonia Rescalvo Zafra», 

encara que a la placa s’expliquin els fets i s’identifiqui com una dona transsexual. 

Exposa que les persones transsexuals ho són a la força, no voluntàriament, que no els 

agrada que les visibilitzin i que demanen respecte també a les persones mortes.  

El senyor Santos Félix Farreras, en nom d’UGT Catalunya, pregunta a la senyora 

Guadalupe Pulido, del Departament d’Igualtat, si en relació amb el protocol que està 

redactant l’Ajuntament han tingut contactes amb la Generalitat pel que fa a informació i 

intercanvi d’experiències. Apunta que forma part de la Mesa de la Funció Pública, que 
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engloben uns 135.000 funcionaris i treballadors laborals, que no inclou els mossos 

d’esquadra, i que ja fa dos anys que tenen el protocol actual. 

El senyor Josep M. Gómez, en nom d’ICV, agraeix la informació i el treball fet. Primer 

de tot, vol saber quan finalitzaran les obres del Centre LGTBI. 

Tot seguit, en relació amb el comentari del senyor Ferran Pujol sobre l’article en la 

revista Infogai, exposa que pot ser una anècdota, però també és un símptoma de les 

prevencions que tenen algunes entitats i grups sobre la PrEP. Constata que la realitat 

és que a Barcelona hi ha una epidèmia, que saben que només amb el preservatiu no 

és suficient i que també saben que hi ha un element que pot acabar amb aquesta 

epidèmia i que, per tant, cal donar suport al PrEP·Point. 

És per això que demana que a la Comissió Permanent es faci una reflexió sobre si 

Barcelona dona suport a la PrEP i que, si és així, es faci un pla per incidir i ajudar en 

aquestes iniciatives, atès que s’ha demostrat que són efectives per aturar les 

infeccions i que és evident que, actualment, el servei que es dona és insuficient.  

Per acabar, pregunta als experts en VIH si consideren que és positiu que ara es pugui 

comprar a les farmàcies la prova de manera lliure i, en el cas que sigui positiu, si 

creuen que caldria fer alguna campanya d’informació.  

El senyor Rodrigo Araneda Villasante, en nom d’ACATHI, explica que com a ACATHI 

van estar convidats a una trobada europea sobre entitats LGTB que treballen en asil i 

refugi, a Bèlgica, molt interessant. Comenta que, en aquesta trobada, es van adonar 

que si tinguessin una mica més de recursos realment serien capdavanters a Europa en 

molts dels elements que s’estan aplicant a petita escala, com ara el programa 

complementari a l’acollida estatal, a càrrec de l’Ajuntament, que afavoreix la inclusió 

social de persones que no han aconseguit l’autonomia en acabar l’acollida estatal, que 

són unes 200 places, de les quals 8 corresponen a persones LGTB, que s’administren 

des d’ACATHI, o el fet que en les noves normatives europees en temes d’immigració 

el col·lectiu LGTB no està definit com a grup vulnerable i des de Barcelona i altres 

ajuntaments europeus, com el de Berlín, es planteja explícitament que les persones 

refugiades immigrades LGTB són un col·lectiu vulnerable dins dels desplaçaments. 

La senyora Guadalupe Pulido, del Departament d’Igualtat, constata que en el protocol 

s’han guiat pel marc de Catalunya creat pel Consell de Relacions Laborals. Tot seguit, 

els informa que el Pla d’igualtat, el protocol i totes les eines que posen en marxa 

parteixen d’una comissió tècnica paritària que proposa la Comissió Paritària, formada 

el 50% per la representació sindical i l’altre 50% per tècnics o personal de 

l’Ajuntament. Remarca que en tot el treball que està fent l’Ajuntament ha comptat amb 

Comissions, UGT, CGT i el Sindicat d’Agents de Policia Local, SAPOL, i també han 

tingut el suport de la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball de Catalunya. 
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D’altra banda, pel que fa al «Projecte pilla-pilla», fa la reflexió si el fi que busquen 

justifica qualsevol mitjà, ja que considera que el fi pot ser molt ètic, però que els 

mitjans que s’estan utilitzant, donant la informació com s’ha donat, potser fan que les 

víctimes no estiguin tan protegides com haurien d’estar-ho. 

El senyor Andreu Agustín Andrés, quant al tema de refugi, manifesta que les dues 

línies més importants són la que ha explicat el senyor Araneda, que és el pis d’acollida 

per a refugiats LGTBI, que ja funciona, i la possibilitat d’acollir activistes LGTBI, que és 

un tema força complex i que encara s’està parlant com es podria fer, d’una manera 

semblant al programa de l’Àrea de Cultura per a escriptors i escriptores refugiats. 

Quant al protocol, matisa que s’ha fet un gran treball de recerca i que a la infografia es 

va intentar reflectir la definició d’intersexualitat que surt a la recerca, però que és un 

tema complex i que, per exemple, en l’anterior pla només s’anomenava però no es 

concretava res més. Reconeix que és millorable. 

Tot seguit, indica que les obres del centre haurien d’acabar el 31 d’agost i que, per 

tant, la inauguració seria el mes de setembre. 

La presidenta comenta sobre les dates a celebrar coordinadament des del Consell 

que, de moment, consolidades hi ha el 28 de juny i el 17 de maig i que entre tots 

n’haurien de decidir una o dos més.  

Tot seguit, agraeix les aportacions i indica que n’ha pres nota. 

Quant al nom de la glorieta, comenta que alguns dels presents van lluitar activament 

per aconseguir aquesta visibilització i que, per tant, seria millor que responguessin ells. 

Així mateix, apunta que segurament han estat més atents al fet que figurés amb el 

nom correcte, glorieta de la Transsexual Sonia, i a reposar la placa que no a investigar 

els actes vandàlics. Comunica que faran les accions pertinents i a la propera Comissió 

Permanent els n’informarà, també de cara que la placa no sigui fàcil de treure. Quant a 

fer denúncia, palesa que primer han d’investigar i saber a qui han de denunciar.  

La secretària proposa fer una reunió el mes de febrer per acordar les dates a celebrar 

com a Consell i començar a treballar la celebració del 17 de maig.  

El senyor Sebastian Meyer, en nom de Stop Sida, en primer lloc, assenyala que no ha 

tingut temps de llegir l’article esmentat i no en farà cap comentari. Tot seguit, remarca 

que moltes entitats, com ara Stop Sida o la Plataforma Unitària ONG-Sida de 

Catalunya, des de l’inici van donar suport a la PrEP i hi estan totalment a favor. Ara bé, 

tot i que estan d’acord a donar suport a un tipus de prevenció i a una estratègia, 

discrepen del fet que es doni suport a una entitat en particular respecte d’altres 

entitats. Consideren que, des del Consell o des de l’Ajuntament, caldria donar suport 

perquè sigui una intervenció pública i no que sigui en alguns centres i amb un 

procediment d’estudis, ja que tothom ha de tenir la possibilitat d’accedir-hi. Remarca 

que cal promoure una prevenció des dels drets de les persones i que les persones 
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puguin decidir lliurement com volen apropar-se a la seva prevenció, i no presentar un 

determinat tipus de prevenció com a hegemònica. 

En conclusió, expressa el seu acord a fer alguna reunió sobre aquesta qüestió i 

prendre alguna decisió. Tot i així, opina que caldria donar suport a la iniciativa respecte 

a la PrEP, però fer-ho de manera genèrica. 

La secretària informa que la web està en procés, però que encara trigarà a estar en 

funcionament, perquè no depèn només d’ells, sinó de tota la direcció.  

El senyor Joaquim Roqueta apunta que hi ha la web del Consell, en què abans es 

penjaven les actes, però que fa molt de temps que no s’actualitza. 

La secretària aclareix que no es pujaven les actes a la web del Consell perquè estan a 

l’espera d’activar la nova web sobre Diversitat Sexual i de Gènere, en procés de 

construcció. I llavors hi haurà disponible tota la documentació i informació. Ara bé, si 

volen, és possible utilitzar la web antiga fins que la nova no estigui operativa.  

Quant al projecte Metròpolis, assenyala que no ha donat cap informació concreta 

perquè just ara han de començar a treballar-hi. Comunica que els aniran informant a 

mesura que vagin concretant la programació.  

La senyora Mar C. Llop opina que certament és millor que les dates a celebrar com a 

Consell siguin poques; ara bé, proposa que podrien aprofitar les celebracions 

transversals de l’Ajuntament i convidar les entitats, per exemple, el Dia de la Família, 

perquè sovint són més visibles dins del món heterosexual que quan fan actes LGTBI, 

als quals normalment només van els membres del col·lectiu.  

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20.15 h.  

 

 

La secretària      Vist i plau 
La presidenta del Consell 


