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Josep Barberà (GMPSC) (per delegació de Carmen Andrés Añón) 
 
Partits polítics, sindicats i altres organitzacions 
Maria Jose Gòmez, Àmbit LGTBI de CCOO del Barcelonès 
 
Entitats  
Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
(ACATHI) (Rodrigo Araneda Villasante) 
Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL) (Eloi Morte  
Castelló) 
Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, AMPGIL (José Mellinas) 
Casal LAMBDA (Emilio Ruiz Pérez) 
Fundació Enllaç (Joan Andreu Bajet) 
Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, GAG (José Benito Eres 
Rigueira) 
 
Departaments municipals i altres organismes 
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 
Comissió Unitària 28 de juny (Elena Longares) 
Creación Positiva (Montse Pineda) 
Míriam M. Salas (Associació 17 de Maig) 
Luis Bradineras (Encara en Acció) 
 
Suport administratiu i logístic del CMLGTBI  
Meritxell Guixà (Direcció de Feminismes i LGTBI) 



 
Excusen la seva absència 
Laura Pérez Castaño, regidora de Feminismes i LGTBI (delega la presidència en 
Marta Cruells) 
Marilén Barceló (GMCs) (delega en Júlia Barea) 
Carmen Andrés Añón (GMPSC) (delega en Josep Barberà) 
Paulina Blanco (Fundació Enllaç) (delega en Joan Andreu) 
Andreu Agustín Andrés (coordinador del Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de  
Gènere) 
Quim Roqueta (Gais Positius) 
Mar C. Llop (Generem) 
 
Ordre del dia 
1.  Salutació i benvinguda 
2.  Lectura d’excuses i delegacions i aprovació de l’acta anterior 
3.  Agenda 2030 i polítiques municipals LGTBI 
4. Commemoració del Dia de la Visibilitat Trans i del 17 de maig, Dia Internacional 

contra l’LGTBIfòbia al Districte de Sant Andreu  
5. Celebració de la 1a Trobada Internacional d’Observatoris contra l’LGTBIfòbia 
6. Presentació de les activitats de la Comissió Unitària 28 de Juny i del Pride 

Barcelona 2018 
7.  Presentació d’entitats: Encara en Acció i 17 de Maig  
8. Informació de 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 en funcions dona la benvinguda a les persones assistents i obre la 

sessió. 

1. Salutació i benvinguda 

La presidenta en funcions, Marta Cruells, disculpa l’absència de la regidora Laura 

Pérez, presidenta d’aquest Consell, perquè ha hagut de substituir la comissionada de 

Salut. 

Tot seguit, fa un breu resum dels punts de l’ordre del dia. 

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 anterior. 

Per acabar, enumera la documentació que tenen a la carpeta: l’ordre del dia, l’acta de 

la Comissió Permanent del 19 de març, informació en relació amb el projecte de 

reglament per a la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona i les presentacions 

de les entitats 17 de Maig i Encara en Acció. Comunica que damunt de la carpeta 



tenen un full que han d’emplenar en relació amb el tema de la protecció de dades i el 

canvi reglamentari que hi ha hagut. 

3. Agenda 2030 i polítiques municipals LGTBI 

La presidenta dona la paraula a la senyora Montse Pineda perquè exposi aquest punt. 

La senyora Montse Pineda Lorenzo, en nom de Creación Positiva, en primer lloc, 

agraeix que els hagin convidat a la Comissió Permanent i que puguin compartir els 

reptes de la seva entitat.  

A continuació, exposa que el programa Agenda 2030 Feminista és una iniciativa de 

l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i Creación Positiva, 

finançada en l’actualitat exclusivament per l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament. Aclareix que el terme feminista s’ha d’entendre com a 

transformació política i social i que inclou tant els drets humans de les dones com els 

drets sexuals i reproductius, amb els quals estarien vinculades totes les polítiques 

LGTBI. 

Així mateix, manifesta que el que han pretès durant tot aquest temps és apropar 

l’Agenda 2030, perquè l’Agenda 2030 és una agenda que a l’Estat espanyol, a 

Catalunya i a Barcelona és una agenda pròpia, en el sentit que és una agenda de 

Nacions Unides que s’ha d’incorporar a l’agenda governamental i també no 

governamental. En aquest sentit, explica que els objectius del mil·lenni eren objectius, 

que acabaven el 2015, fets bàsicament des d’una lectura de pobresa i des d’una lògica 

molt paternalista, amb unes polítiques per ajudar alguns països empobrits. 

Tot seguit, apunta que quan acaben aquests objectius, i fins i tot abans, es produeix un 

període de negociació entre els estats per generar una agenda internacional que 

s’hagi d’aplicar a tots els països, cosa que significa un canvi de lògica: ja no només 

són els països empobrits, sinó que tots els països que formen i ratifiquen el compromís 

de l’agenda estan obligats a complir-lo. Destaca que aquest canvi de lògica ja s’ha 

plasmat, per exemple, en el programa de cooperació de la Generalitat, i entén que 

també ho farà l’Ajuntament de Barcelona.  

Quant a les diferències entre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i 

els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), diu que els ODS es fonamenten 

en cinc conceptes clau: sostenibilitat, equitat, universalitat, compromís i abast, 

estructurats en 17 objectius concretats en 169 fites i els seus indicadors d’evolució, 

que s’han de complir en l’àmbit estatal, autonòmic i local. Matisa que el tema més 

complex de negociar ha estat precisament tot allò relacionat amb l’agenda de drets 

sexuals i polítiques LGTBI. Per això remarca que és molt important que, a través de 

les pressions que puguin fer en l’àmbit de les polítiques de l’Ajuntament i de la 

Generalitat, es posi de manifest l’incompliment d’alguns indicadors. Com a exemple, 

explica que algunes organitzacions catalanes van impulsar, a través del Parlament de 

Catalunya, una declaració per demanar a les Nacions Unides que no s’eliminessin dels 

objectius els drets sexuals. Puntualitza que també és molt important la presència o 

com es pressiona a través de les grans ciutats o de Metròpolis. En aquest sentit, 



destaca que és molt important que la regidora sigui la responsable en el tema de 

gènere dins de Metròpolis.  

D’altra banda, exposa que la seva entitat tenia un altre projecte que era bàsicament 

d’incidència en l’àmbit polític, tècnic i de xarxa. Per exemple, esmenta que han fet 

formació en el tema de l’educació afectivosexual i algun estudi en què han posat en 

evidència com la vulneració d’aquest paradigma està absolutament vinculada amb 

aquesta agenda.  

Així mateix, informa que estan fent una lectura feminista de cada un dels objectius 

ODS i que, en aquesta lectura, incorporen de manera transversal les polítiques LGTBI. 

Comunica que han creat un grup, dins del projecte actual, per fer seguiment d’aquesta 

agenda i posar en evidència com tots els objectius afecten les polítiques LGTBI. A 

més, informa que estan fent una aliança a Amèrica Llatina i a Europa per intentar fer 

pressió per fer un document de lobby per a les properes eleccions europees, el maig 

del 2019, i els convida a involucrar-s’hi. Indica que tots els grups parlamentaris 

europeus estan fent un retrocés respecte al tema de drets sexuals i reproductius i que 

molts dels partits fan polítiques de criminalització.  

En aquest sentit, explica que dins de la política que volen fer hi ha cinc grans eixos: el 

fonamentalisme, l’educació sexual a les escoles, la discriminació del col·lectiu LGTBI, 

polítiques criminalitzadores i vinculades a l’estigma del VIH, com també tot el tema de 

l’avortament i l’anticoncepció.  

Remarca que han creat un grup de treball, en el qual la plataforma LGTBI està 

representada, per fer una supervisió dels indicadors, durant dos anys, i un monitoratge 

de com s’apliquen les polítiques públiques de l’Ajuntament i de la Generalitat, 

mitjançant una sèrie d’indicadors propis. Afegeix que també es farà formació. 

Tot seguit, comunica que el Consell Nacional de les Dones de Catalunya ha creat un 

grup específic d’ODS per fer el seguiment d’aquesta agenda. Suggereix que es podria 

fer un grup o un nexe entre els dos consells, el de les Dones i el Consell LGTBI. 

Quant als objectius, especifica que només hi ha dos en què apareix el tema de 

polítiques LGTBI: un, garantir la igualtat d’oportunitat, reduir la desigualtat dels 

resultats, eliminar les lleis o polítiques i pràctiques discriminatòries i promoure la 

legislació de polítiques i mesures adequades al respecte; i l’altre, el 10.2, que és la fita, 

el 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les 

persones independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen 

religiós, situació econòmica o altra condició. Remarca «altra condició» perquè vegin 

com de difícil ha estat negociar; comenta que tampoc s’explicita als indicadors.  

D’altra banda, destaca que a Catalunya hi ha el Pla nacional per a la implementació de 

l’Agenda 2030 i que l’Ajuntament ha decidit incorporar la lògica de l’Agenda 2030 a la 

seva política respecte a la justícia global. En aquest sentit, matisa que la Generalitat 

de Catalunya l’única referència que fa al tema de polítiques LGTBI és aquesta 

descripció, però en cap moment explicita com es desenvoluparà. Apunta que aquest 

tema es gestiona des del Departament d’Exteriors. Retreu que no s’estan establint 

mecanismes de coordinació reals per treballar-ho de manera transversal. 



Finalment, manifesta que hi ha alguns riscos que tenen a veure amb el tema de la 

fragmentació de l’agenda. Concreta que, per exemple, ells en el tema de l’Agenda 

2030 Feminista focalitzen l’esforç a intentar posar en evidència la garantia dels drets 

sexuals i reproductius en els disset objectius. 

Concreta que el risc és desvincular la nova agenda global de la local i de la societat 

civil. En aquest sentit, manifesta que a Catalunya l’organisme de la Generalitat 

encarregat de l’Agenda 2030 és el Consell Assessor per al Desenvolupament 

Sostenible (CADS), que no té participació d’organitzacions no governamentals, quan 

l’Agenda de les Nacions Unides marca claríssimament la participació de la societat 

civil. Pel que fa a l’Ajuntament, creu que, de moment, no hi ha cap organisme 

específic.  

Per acabar, informa que el 15, 16 i 17 de juliol aniran al Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre 

el Desenvolupament Sostenible, la trobada d’estats, per fer seguiment del que 

presentarà l’Estat espanyol i també faran algun acte per reforçar la seva posició. Li 

consta que els governs del País Basc, València i Catalunya també hi assistiran per 

explicar què estan fent en relació amb aquesta agenda, com també l’alcaldessa de 

l’Ajuntament de Madrid per fer-ne el seguiment.  

Finalment, manifesta que volen fer una declaració per impulsar a través dels governs i 

també les societats civils, que podria ser també signada pel Consell Municipal i els 

altres consells, de garantia dels drets i les polítiques tant de gènere com LGTBI.  

La presidenta comunica que hi anirà l’alcaldessa, que també presentaran una iniciativa 

relacionada amb el tema d’habitatge, tot i que faran més incidència en aquest tema.  

Així mateix, comenta que, des de l’Ajuntament, estan fent un document per veure com 

poden fer tot el seguiment dels ODS i quin compliment s’està fent, com també una 

aproximació teòrica i política a través de la qual interpreten com s’haurien d’aplicar.  

La senyora Montse Pineda Lorenzo exposa que en aquesta Agenda 2030 hi ha molts 

diners, cosa que significa que moltes entitats molt grans començaran a estar-hi molt 

atentes, però també les grans empreses, que estan obligades a complir aquests 

objectius, necessiten d’alguna manera rentar la seva imatge respecte a aquests temes. 

Apunta que a Catalunya qui està promovent l’Agenda 2030 són les grans empreses, 

com ara Catalana de Gas, HP, Pfizer, cosa que considera que comporta molts riscos i 

alguna que altra oportunitat. Manifesta que s’alegren que l’Ajuntament també comenci 

a fer seva l’Agenda 2030. 

La senyora Elena Longares, en nom de la Comissió Unitària 28 de Juny, exposa que, 

en un primer moment, a la formació va participar com a LesBiCat i que també iniciaven 

el tema de la campanya d’accés a la reproducció assistida. És per això que han vist la 

necessitat de crear vincles i establir altres complicitats. Afegeix que, a més a més, 

personalment treballa a Gais Positius, en què tot el tema de drets sexuals és molt 

present i està molt relacionat amb la vivència amb el VIH i amb el col·lectiu LGTBI. 

Explica que, finalment, van demanar a la Plataforma LGTBI que participés en el grup 

que treballa per establir els indicadors perquè incidís en la perspectiva LGTBI, tot i que 

hi ha altres entitats, dins d’aquest grup, que també treballen amb el col·lectiu, però no 



en la defensa dels drets. Per exemple, esmenta que hi ha la Fundació Surt i Asexora’t, 

que formen part d’H2O, i el Comitè 1r de Desembre.  

Finalment, remarca la importància d’aquesta acció, més com una resposta davant de 

les amenaces que no pas com una oportunitat. 

El senyor Joan Andreu Bajet, en nom de la Fundació Enllaç, considera que el que han 

explicat és fonamental perquè els enquadra a tots en com participar en el comú de la 

societat i, a la vegada, donar un sentit més universal a la feina que fa cadascú, que és 

una cosa que ells necessiten molt. Afegeix que la Fundació Enllaç està molt 

interessada en certes discussions, com ara el tema LGTBI i persones grans, ja que els 

falten referències. És per això que demanen ajuda a l’Administració i a l’Agenda 2030 

Feminista perquè es puguin situar des d’aquesta perspectiva i fer un treball comunitari. 

La senyora Montse Pineda Lorenzo contesta que el grup de treball ja està tancat, però 

que a la pàgina web (agenda2030feminista.org) hi ha l’opció d’adherir-se a la 

plataforma. Comenta que tenen programat fer formació, per exemple, aquest octubre 

amb una relatora de Nacions Unides sobre el vincle entre cultura i drets sexuals i 

reproductius.  

Tot seguit, explica que la idea és generar xarxa. Els anima a fer, com a Consell, 

alguna cosa relacionada amb els ODS, formació o debats, perquè entre tots, també 

l’Ajuntament, s’han d’apropiar d’aquesta Agenda 2030 i no deixar que sigui de Gas 

Natural, per exemple. 

El senyor Rodrigo Araneda, en nom d’ACATHI, considera que el fet que a l’Agenda es 

parli d’«altres col·lectius», sense especificar, els permet treballar diferents elements, 

entre ells el tema de l’asil. 

4. Commemoració del Dia de la Visibilitat Trans i del 17 de maig, Dia 
Internacional contra l’LGTBIfòbia, al Districte de Sant Andreu 

La presidenta dona la paraula al senyor José Benito Eres perquè exposi aquest punt. 

El senyor José Benito Eres, en nom del GAG, informa que és la primera vegada que 

s’ha organitzat a Barcelona el Dia de la Visibilitat Trans –que sempre es feia l’octubre 

trans– i que és una iniciativa d’ACATHI i del GAG, també hi van incorporar Generem. 

Manifesta que es va fer una conferència al Centre Cívic La Sagrera molt interactiva i 

molt diversa: d’una banda, hi havia la regidora de Sant Andreu i representants 

institucionals i, de l’altra, Mar C. Llop, com a activista, pares i mares de l’Associació 

Chrysallis i una dona trans refugiada d’Hondures que venia com ACATHI. Comenta 

que hi va haver molta assistència i destaca com a molt positiu que el públic fos públic 

general: gent gran, nens, gent jove... Considera que sempre s’han dirigit al públic en 

general, que és a qui cal conscienciar, i després en particular a ells mateixos, al públic 

LGTBI. Fa una valoració molt positiva d’aquest dia. 

D’altra banda, manifesta que estaria molt bé que l’any que ve l’organitzés un altre 

districte, perquè és un dia internacional molt important i estava molt oblidat, i més 

tenint en compte totes les dificultats que tenen les persones trans. 



Quant a la commemoració del 17 de maig, també feta per ACATHI i GAG, la valora 

com una molt bona experiència, perquè van implicar sobretot les associacions del 

districte i tothom que hi va actuar era del districte, com ara els castellers, que ja s’han 

posat en contacte amb el Pride per participar-hi, i l’Espai Jove Garcilaso. Remarca que 

aquest acte també va comptar amb molta assistència de públic general.  

Tot seguit, dona les gràcies a totes les associacions que van participar en la fira 

d’entitats. Manifesta que hi van participar més d’una desena d’entitats i que va tenir 

molta visibilitat. Per això anima que els propers anys se segueixi fent aquesta fira 

d’entitats, que té una durada d’unes quatre hores. 

Així mateix, explica que aquest acte el va començar la seva entitat l’any 2009 i després 

va passar a ser un acte de ciutat. En aquest sentit, expressa que els agradaria que el 

Dia de la Visibilitat Trans també esdevingués un acte de ciutat i que cada any se 

celebrés en un barri, perquè són dies importants que ressalten la dignitat i l’orgull de 

les persones trans, per un costat, i, per l’altre, denuncien tot el que està passant tant 

fora de les fronteres com dins de les nostres fronteres. 

Per acabar, dona les gràcies a tots els que hi han participat i els han ajudat a fer-ne 

difusió, especialment a Meritxell Sàez, ACATHI i Susanna Descals, tècnica del 

Districte de Sant Andreu, que s’hi han implicat i han ajudat que s’hi impliqués la gent 

del barri. També dona les gràcies a la regidoria de Sant Andreu i la regidoria de 

Feminismes i LGTBI per l’aportació econòmica i a l’Ajuntament per fer-se càrrec de 

l’assegurança. Destaca que tot el procés va ser molt àgil i amb una actitud molt 

col·laboradora per part de tothom.  

5. Celebració de la 1a Trobada Internacional d’Observatoris contra l’LGBTIfòbia 

La presidenta dona la paraula a la senyora Elena Longares. 

La senyora Elena Longares, en nom de la Comissió Unitària 28 de Juny, explica que 

de l’1 al 3 de juny es va fer la 1a Trobada Internacional d’Observatoris contra l’LGTBI-

fòbia, en què van participar sobretot moltes entitats de l’àmbit estatal. Comenta que es 

va lluitar molt perquè hi hagués participació internacional, però que va ser difícil perquè 

la persona de l’Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i 

Intersexuals (ILGA) amb qui van contactar als pocs dies va dimitir. Comenta que la 

idea original va ser treballar a través d’una entitat de Senegal, Metges del Món, que a 

l’hora de treballar van veure l’observatori com un referent i van voler replicar-ho, tot i 

les dificultats que tenen a Senegal. Així, els va semblar que la manera més senzilla de 

portar aquest testimoni i d’establir aquest vincle era vehicular-ho a través d’una 

trobada. 

A continuació, explica que van contactar amb Casa Abierta, una entitat de Costa Rica, 

que també hi va voler participar, que treballen en tots els moviments migratoris que 

estan tenint de rebuda a Costa Rica de totes les persones LGTBI de Mesoamèrica que 

fugen dels seus països per les situacions de persecució i criminalització. 

D’altra banda, comenta que, des de l’aprovació de la Llei 11/2014 de la Generalitat, 

s’han anat aprovant lleis per tot el territori espanyol que han fet sorgir observatoris a 



molts llocs del territori, com ara Algarabía, a les Canàries, i els observatoris de 

València i Madrid. Així mateix, esmenta que la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, 

Trans i Bisexuals ja fa anys que treballa en el projecte «Redes contra el odio». 

Quant a la trobada, destaca que ha estat molt centrada en l’àmbit formatiu i sobretot 

en temes molt bàsics per començar un observatori, com ara el tema del registre de les 

incidències, que és molt important per aconseguir metodologies científiques i 

jurídiques tant de recollida com després d’anàlisi, l’atenció a les víctimes i la narrativa 

de la mateixa víctima, que no es pot qüestionar, com a eina principal de seguiment i 

visibilització de l’LGTBIfòbia. 

Així mateix, informa que s’hi han inscrit al voltant d’unes setanta persones i no sap 

quantes entitats hi han participat, perquè les dues últimes setmanes s’hi van apuntar 

moltes. Diu que van treure les conclusions el mateix diumenge a la tarda, per part de la 

mesa presidencial de la trobada, i que segurament faran públic algun document amb 

les ponències o alguna cosa semblant. Pel que fa al format de la trobada, explica que 

es van fer tres taules formatives: una de registre, una altra d’atenció psicosocial i una 

tercera de reflexió al voltant del discurs d’odi, com també una taula molt interessant de 

bones pràctiques en què molts observatoris i altres ens municipals, autonòmics, 

etcètera, van explicar les seves experiències.  

La presidenta demana, com a Ajuntament, si els poden enviar el document dels 

resultats. 

La senyora Elena Longares contesta que volen fer un llibre de ponències i fer-lo públic. 

Suggereix que, quan el tinguin, el poden enviar al Consell Municipal LGTBI perquè en 

faci difusió. També comenta que és molt probable que el pengin al web. En definitiva, 

no sap com ho vehicularan, però la idea és fer un retorn a totes les participants. 

La senyora Olga Arisó, cap del Departament de Promoció dels Drets de les Dones i 

LGTBI, opina que potser des del Consell es pot vehicular l’enllaç perquè tothom sàpiga 

on pot trobar aquest document. 

6. Presentació de les activitats de la Comissió Unitària 28 de Juny i del Pride 
Barcelona 2018 

La presidenta dona la paraula al senyor Eloi Morte Castelló. 

El senyor Eloi Morte Castelló, en nom d’ACEGAL, informa que l’any passat va deixar el 

càrrec el director del Pride, senyor Joan Igual, que ho havia estat els últims deu anys, i 

que ara és ell el nou director d’ACEGAL i del Pride Barcelona. Destaca que el primer 

que han fet aquest any ha estat canviar el logotip, que és un logotip dinàmic i molt 

versàtil en què es pot incorporar tots els colors dels diferents dies de reivindicació.  

Tot seguit, es reprodueix un vídeo amb la presentació del nou logotip.  

A continuació, comunica que també han fet canvis en els cartells. Explica que era molt 

difícil tenir un cartell reivindicatiu-festiu que tingués força en alguna de les dues 

temàtiques i que per això van decidir fer-ne dos: el cartell de la part festiva és «All my 



loving», amb el qual pretenien recordar el sentit de les olimpíades del 92 i la cançó 

dels Manolos i fer referència a aquesta diversitat celebrada els dies del Pride 

Barcelona, i el cartell social és un testimoni real d’una persona refugiada LGTBI. En 

aquest cas, hi ha diversos cartells, el de la Carolina, que és el cartell principal del Pride 

Barcelona, i tres més per visibilitzar les diferents realitats: «Mounir. Marroc. Refugiat a 

Barcelona. Perseguit durant anys per enamorar-se d’en Oualid», «Natasha. Rússia. 

Refugiada a Barcelona. Expulsada de la seva família per visibilitzar-se com a 

lesbiana», «Paula. Guatemala. Refugiada a Barcelona. Torturada per atrevir-se a ser 

dona», més dirigit al col·lectiu trans, tots ells amb el lema: «Una nova vida és possible i 

tu pots ajudar-los», amb el hashtag #allmyloving on vinculen moltes campanyes. 

Considera que són cartells bastant potents amb unes imatges que poden arribar al 

públic generalista i animar-los a formar part del Pride Barcelona. 

Tot seguit, els recorda que el Pride gira al voltant d’una temàtica: aquest any són les 

persones refugiades LGTBI, l’any passat va ser l’LGTBIfòbia a l’esport i l’any anterior, 

la comunitat trans. Posa de manifest que aquest any una de les entitats que més està 

treballant amb ells és ACATHI.  

D’altra banda, informa que aquest any es fan dues campanyes per ajudar les persones 

refugiades: una amb recursos humans que pot aportar la gent, perquè hi ha moltes 

persones refugiades que a vegades necessiten simplement aprendre l’idioma i la 

cultura, compartir, disposar d’una T-10, d’una recàrrega telefònica, etc.; i una altra per 

recaptar fons econòmics per ajudar que ACATHI tingui més associats a l’entitat. 

Afegeix que també a les oficines del Pride es farà recol·lecta d’aliments, targetes de 

metro, etc. 

Quant a les activitats principals, destaca que per primer cop es faran unes 

conferències internacionals, al convent de Sant Agustí el 14 de juny, amb 

representants de la Russian LGTB Network i un representant de Tunísia. Esmenta que 

poden veure tota la programació del Pride Barcelona al web pridebarcelona.org. Tot 

seguit, detalla algunes de les activitats principals: el 16 de juny el Vermut 

TRANSmarikabollo, que enguany es fa abans del Pride Barcelona perquè tingui molta 

més assistència, ja que han vist que, quan s’ha fet després, la gent està ja molt 

cansada i hi ha poca participació; el 17 de juny, el Pride Kids al Tibidabo, amb una 

rellevància molt especial i moltes més activitats que de costum; el 21 de juny hi ha la 

recepció oficial al Teatre Apolo, que estan intentant treballar amb altres eixos 

comercials i ajudar a revitalitzar una mica aquesta zona, atès la complicitat del 

Paral·lel amb la comunitat des de fa molts anys; el 27 de juny hi ha una conferència 

nacional, al convent de Sant Agustí, amb representants d’ACNUR, de la Comissió 

Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) a Melilla i de la Merced Migraciones; el 28 de 

juny, el Dia Internacional LGTBI, a la plaça Universitat es farà el pregó del Pride 

Barcelona, i el 29 i 30 de juny a Maria Cristina es faran moltes activitats. En resum, 

indica que són més de quaranta-cinc activitats per part d’empreses que formen part del 

Pride i més de cinquanta activitats d’entitats LGTBI.  

Així mateix, indica que, com a novetat, tenen un petit escenari alternatiu a Enric 

Granados, entre Diputació i Consell de Cent, un escenari més indie per intentar arribar 

a tots els públics, i un vermut Bear. Manifesta que aquest any s’han adherit més 



entitats al Pride Barcelona, que consta de trenta-set entitats col·laboradores, entre 

elles destaca l’Observatori contra l’Homofòbia, que estan molt contents de comptar 

amb ells. 

Tot seguit, assenyala que aquest any hi haurà més edificis il·luminats que mai: la Casa 

Batlló, que ja hi era l’any passat; l’Hotel Vela, la torre Agbar i el Centre Comercial 

Arenas. Opina que el fet d’il·luminar aquests edificis amb els colors de l’arc de Sant 

Martí ajuda a donar-hi visibilitat i a arribar a les persones que no tenen accés fàcil a 

l’associacionisme en els seus països d’origen, però tenen accés a Instagram i així 

poden veure la fotografia, per exemple, de la Casa Batlló il·luminada amb l’arc de Sant 

Martí. 

D’altra banda, destaca que aquest any comencen a utilitzar gots reutilitzables, que era 

un reclam que es feia des de feia molts anys; que han inaugurat lloc web, amb una 

botiga en línia de marxandatge, i que han signat convenis de col·laboració amb el 

Pride de Madrid i amb l’Orgull de Sitges, que feia deu anys que no es col·laborava tan 

intensament amb aquestes dues entitats. 

Per acabar, remarca que enguany estan intentant incorporar altres gèneres d’artistes, 

com ara el gènere fluid representat per King Jedet, i representar les diferents realitats 

de la societat amb aquest gran esdeveniment. Anuncia que la manifestació és el dia 

30, del Portal de Santa Madrona a les Tres Xemeneies, a plaça Espanya. Comenta 

que la manifestació de l’any passat va ser la més gran de la història amb més de 

cinquanta-cinc mil participants, segons la Guàrdia Urbana, i que enguany esperen 

arribar als vuitanta o als cent mil participants.  

Finalment, dona les gràcies a totes les entitats que formen part del Pride Barcelona i hi 

posen el seu gra de sorra. Diu que és per això que la nova junta, i ell personalment 

com a director, han decidit que, si aquest esdeveniment té un superàvit econòmic, 

aquest superàvit econòmic anirà a parar a les entitats LGTBI que hagin tingut una 

implicació més important al Pride Barcelona, ja que creuen que, d’aquesta manera, 

estan animant que les entitats organitzin activitats. 

La senyora Elena Longares, en nom de la Comissió Unitària 28 de Juny, informa que 

aquest any hi participen trenta-quatre entitats d’arreu del territori, encara que els actes 

principals es facin a Barcelona. Comunica que, com sempre, hi haurà els dos actes 

principals a Barcelona i que l’acte que cada any es fa en un municipi de fora de 

Barcelona aquest any es farà a Girona, el 16 de juny, en suport al FAGC Girona.  

A continuació, assenyala que aquest any tot gira entorn del tema d’aturar l’odi i 

l’LGTBIfòbia, en primer lloc, perquè l’any passat ja van constatar un augment 

d’agressions físiques, verbals, etc., tal com indicava l’Observatori contra l’Homofòbia, i, 

en segon lloc, perquè en la situació política que s’està vivint s’ha vist un augment dels 

discursos LGTBIfòbics i discursos d’odi en general, molt centrat a les xarxes socials, 

però també en altres entorns. Afegeix que els conceptes de discurs d’odi i delicte d’odi 

s’estan utilitzant moltes vegades des del desconeixement i d’una manera bastant 

gratuïta fins al punt que poden arribar a banalitzar-se. Per això, entenen que calia fer 

una reflexió sobre que són exactament els delictes d’odi i els discursos d’odi i on són 

els límits. Comenta que a la trobada d’observatoris també hi va haver molt d’interès en 



aquest tema, atesa la situació actual en què sovint s’estan utilitzant aquests conceptes 

fins i tot en l’àmbit jurídic per condemnar actes que segurament no són delictes d’odi. 

Per això la taula rodona de debat oberta a tothom serà sobre aquest tema i es farà de 

nou al centre de Barcelona.  

Quant a aquesta taula rodona, comunica que han convidat Laia Serra, advocada 

penalista defensora de drets LGTBI des de fa molts anys, bastant experta en el tema 

de discursos i delictes d’odi; Montse Pineda, que aportarà una visió des dels 

feminismes i dels drets sexuals i al voltant d’interseccions tant de gènere com de VIH; 

una altra persona –no recorda si d’ACATHI o d’Encara en Acció–, que parlarà més de 

la realitat d’intersecció amb el racisme i la xenofòbia i del tema de l’asil i el refugi, i 

Judit Juanhuix, de Generem, que parlarà de la realitat de la comunitat trans i vinculada 

a la transfòbia. 

Finalment, manifesta que tot això culmina el dia 30 amb la manifestació, que farà el 

recorregut de plaça Universitat a plaça Sant Jaume, com cada any, però que per 

primera vegada passarà pel mig de la Rambla, com en la primera manifestació, i es 

tancarà amb una festa a plaça Universitat amb diverses actuacions. Comenta que 

cada any hi ha més gent que vol actuar a l’escenari de plaça Universitat. Destaca que 

aquest any han convidat de manera especial Soy una Pringada.  

Per acabar, remarca que aquest any és el segon any que redueixen tot el que és 

material en paper i que cada vegada fan més promoció en suport digital. Apunta que ja 

fa anys que a la festa utilitzen gots reutilitzables. 

La senyora María José Gómez, en nom de l’Àmbit LGTBI de Comissions Obreres, fa 

palès que aquest any torna a coincidir el Pride i la manifestació de la Comissió Unitària 

i que es fa molt difícil decidir-se per un acte, perquè tots dos són de gran importància. 

Comenta que des de l’Àmbit LGTBI de Comissions estan dins de la Comissió Unitària i 

col·laboren en el tema de la visibilització del manifest, però que també els agradaria 

poder participar al Pride.  

D’altra banda, comunica que faran una taula rodona sobre el tema de la gestació 

subrogada amb quatre ponents: dos que hi estiguin a favor, que un pot ser de 

Chrysallis, i dos que hi estiguin en contra.  

La senyora Montse Pineda Lorenzo, en nom de Creación Positiva, en primer lloc, els 

felicita per portar al carrer els temes que per a ells són rellevants i per escollir el tema 

de la vulneració dels drets de les persones que han de fugir dels seus països. 

A continuació, demana al director del Pride que no plantegi la participació de les 

entitats des de l’incentiu del premi econòmic, que intenti explicar-ho d’una altra manera 

més correcta políticament i que no sembli que les entitats només hi participen pel tema 

dels diners. Matisa que almenys és el que ella ha entès.  

Quant a la taula rodona sobre la gestació subrogada, opina que, quan es parla de 

drets, és complicat plantejar-ho des de la perspectiva d’estar-hi en contra o a favor. És 

per això que suggereix buscar gent que reflexioni sobre com garantir els drets i 



s’ofereix a posar-los en contacte amb gent que ja hi està treballant, per exemple, Ana 

Moreno.  

El senyor Eloi Morte Castelló expressa el seu acord que el fet que coincideixin els dos 

actes el dia de la manifestació és una problemàtica per a les associacions i també per 

a ells. Explica que aquest any ja s’ho han trobat fet, però que, per exemple, estan 

posant voluntaris als estands de les associacions que no poden tenir tot el personal 

perquè han d’anar a la manifestació unitària o un estand multientitats perquè hi puguin 

estar representades. Afegeix que han començat a dialogar membres del Pride 

Barcelona i de la Comissió Unitària per poder fer algun tipus de col·laboració i donar-

se visibilitats els uns als altres. Matisa que de cara a l’any vinent, si poden comptar 

amb la complicitat de l’Ajuntament i del Districte de Sant-Montjuïc, les dues 

manifestacions es farien el mateix cap de setmana, però en dies diferents.  

En aquest sentit, explica que la temàtica del Pride de l’any vinent serà famílies LGTBI i 

que, per això, no és factible fer-lo el cap de setmana abans, perquè és Sant Joan i fi 

de curs, i tampoc el primer cap de setmana de juliol, perquè és el MADO, l’orgull de 

Madrid. Tot i així, anuncia que estan buscant dates alternatives i esperen trobar una 

solució perquè tothom pugui participar en els dos esdeveniments. 

Pel que fa al comentari dels diners, expressa que en cap moment pretenia sonar a 

compra d’entitats, sinó que volia remarcar el canvi de mentalitat per la seva part. 

Matisa que hi ha moltes entitats que tenen una participació molt activa i hi dediquen 

molt de temps, moltes d’elles aquí presents, i que volien fer-los un reconeixement, a 

part del reconeixement social i d’agraïments. Opina que, a més, els últims anys amb el 

tema econòmic el Pride Barcelona no ha sigut tan transparent com caldria. 

Per això, puntualitza que al seu lloc web, quan acaben, tenen els pressupostos totals, 

els pressupostos executats, totes les factures, i que tota aquesta informació està 

disponible tant per als membres d’ACEGAL com per a les associacions que formen 

part del Pride Barcelona. Reconeix que potser la nomenclatura no és la més correcta, 

però que l’important per a ells és llançar el missatge que estan treballant amb una altra 

perspectiva, intentant transmetre uns valors que són propis, que són reals, que els 

senten, que volen ser més inclusius i que altres entitats que no formen part oficialment 

del Pride s’hi puguin anar adherint, com han fet algunes entitats enguany. 

La presidenta confirma que estan en diàleg i que, per part de l’Ajuntament, ja està en 

mans del Districte i que des de Regidoria faran tot el possible perquè aquests actes 

siguin compatibles entre ells i amb altres actes previstos. 

A continuació, informa que, el 28 de juny al matí, tenen previst fer la penjada del penó i 

que estan pendents de confirmar la data del passi d’un documental que han 

encarregat a la Universitat Pompeu Fabra, amb el senyor Jordi Mir. 

La senyora Olga Arisó comunica que estan intentant que sigui el 29 de juny a les 9.30 

a la Rambla de Santa Mònica, com a homenatge a tot el procés de manifestació i que 

per això han triat aquest escenari, però que, si no pot ser, un altre escenari possible és 

davant de la Filmoteca. Explica que la idea és fer una petita presentació per part dels 

directors i després passar el documental i comptar també amb la presència d’alguns 



col·lectius històrics i que estan també en el present, pensant sobretot en reptes de 

futur.  

7. Presentació entitats: Encara en Acció i 17 de Maig 

La presidenta dona la paraula als representants de totes dues entitats. 

El senyor Luis Bradineras, en nom d’Encara en Acció, comenta que ja va participar 

com a membre a la Permanent i que, per tant, sap l’esforç que fa l’Ajuntament per 

coordinar totes les actuacions del seu col·lectiu i tot el treball que fan les diferents 

associacions que en formen part actualment.  

Tot seguit, informa que són una associació, que va néixer el 2014, formada per 

persones que venien d’altres associacions, que van deixar la seva activitat. Per tant, 

diu que ja tenien un bagatge, però que tampoc volien traslladar les accions que havien 

fet fins a aquell moment a altres àmbits o altres associacions. Manifesta que, en 

aquests vuit anys, s’han hagut de consolidar, han treballat i han decidit què volien, i 

que el motiu d’estar aquí és precisament per treballar encara més al costat de tot el 

Consell, poder aportar les seves idees i que els aportin idees les altres entitats. 

Així mateix, comunica que la documentació que els han fet arribar, ordenada per 

àmbits, són les actuacions que fan actualment, les que han fet i les que tenen 

previstes.  

Quant a l’àmbit «Encara amb la comunitat», exposa que s’han adreçat a la comunitat i 

que el seu àmbit inicial és l’Eixample, on tenen la seu social. En aquest cas, assenyala 

que sempre s’han posat en contacte amb associacions de veïns per veure què fan i, 

d’alguna manera, poder-hi participar. A tall d’exemple, explica que han treballat el tema 

de reciclatge i la reducció de residus, perquè es van adonar que a les festes del barri, 

com en qualsevol, es genera una quantitat de brutícia important. 

D’altra banda, considera que hi ha poc coneixement de la llei contra l’homofòbia, que 

no està prou desenvolupada i que ha d’arribar a tots els col·lectius i àmbits, hi estiguin 

afectats directament o no, i tenir la sensació que és una llei del col·lectiu. En aquest 

sentit, informa que disposen d’un lletrat que els assessora i també per a qüestions 

puntuals que puguin sorgir en qualsevol moment. 

Dins de les accions que han fet, destaca un taller d’autodefensa d’agressions, que 

havien heretat d’altres associacions, i debats amb tots els partits polítics perquè diguin 

el que volen, cap a on van i les seves polítiques. 

Així mateix, expressa la seva preocupació pel tema dels refugiats, opina que cadascú 

fa poca cosa i considera que haurien de treballar més conjuntament tots. També 

evidencia, en la relació entre totes les associacions, aquesta divisió del Pride i de la 

Comissió Unitària, que fa que tinguin una visió distorsionada del moviment, quan els 

objectius de tot el col·lectiu són els mateixos sempre. Creu que, si es coneixen més, 

potser s’estimaran més també i podran tirar un projecte més endavant. 



En definitiva, conclou que els demanen la seva confiança per formar part del Consell 

Municipal i que els deixin treballar amb ells.  

La senyora Míriam M. Salas, en nom de 17 de Maig, explica que la seva associació té 

dos objectius principals. Especifica que el primer està enfocat a comptar amb la 

participació ciutadana i la societat civil en les diverses activitats relacionades amb la 

població LGBTI. Comenta que aconseguir que la societat i la ciutadania hi participi de 

manera activa i que això tingui una conseqüència a mitjà i llarg termini és una tasca 

àrdua i que requereix recursos econòmics, temps, energia, estabilitat emocional, 

autocura, etc. És per això que 17 de Maig intenta generar a llarg termini una xarxa que 

permeti estendre connexions entre institucions, societat civil, l’Ajuntament i tots els 

ajuts que es puguin generar des dels diversos espais perquè les activitats fetes per la 

comunitat LGBTI i les activitats dirigides a la comunitat LGBTI tinguin més difusió i més 

assistència, cosa que repercutirà en l’obtenció de drets i en la possibilitat de 

desmitificar tot allò que s’ha construït sobre les activitats LGBTI i la mateixa població 

LGBTI.  

Tot seguit, comunica que fan aquesta difusió de les activitats mitjançant mailing a una 

base de més de 2.000 contactes i més de 1.700 institucions. En aquest sentit, els 

convida que es puguin generar moltes més xarxes. Apunta que cal aprofitar totes les 

eines que hi ha actualment per avançar al mateix ritme que la societat, com ara 

Instagram, Facebook, Twitter, etc.  

Quant a les activitats, fa palès que tot es concentra el mes de juny i manifesta que el 

que volen és que juny sigui una plataforma que impulsi els altres mesos a fer més 

activitats, perquè creu que la visibilització és necessària en tot moment per sobreviure. 

D’altra banda, indica que a llarg termini volen fer una publicació web que difongui 

informació de totes les activitats que es fan, culturals, artístiques, etc., i tenir converses 

entre entitats, col·lectius i societats perquè les activitats no s’enfrontin, sinó que 

s’acompanyin. 

Així mateix, informa que, des del 2015, s’encarreguen de l’edició de la revista Infogai, 

que fa trenta-nou anys que es publica, amb una edició cada tres mesos que es 

reparteix gratuïtament. Precisa que hi participa una diversitat multicultural de persones, 

del Paraguai, Veneçuela, el Perú, Xile i Catalunya, i que els articles s’editen en l’idioma 

en què els ha escrit l’autor, si no és que en sol·licita la traducció. Comenta que hi ha la 

possibilitat de subscriure-s’hi per un euro i rebre-la a casa, però que els costa molt 

aconseguir subscriptors. Indica que els articles tracten tota una diversitat de temes i 

que el que es pretén és generar més inclusió, atès la quantitat d’immigració que hi ha 

ara a Catalunya, en la qual s’inclou, i la difícil posició en què es troben les persones 

migrants per visibilitzar la interseccionalitat de violències que es pateixen. 

El senyor Eloi Morte Castelló comenta, en relació amb el comentari d’intentar trobar 

sinèrgies entre associacions, que des del Pride Barcelona enguany han tingut un 

acostament amb Encara en Acció i, per exemple, el 21 de juny compartiran un mateix 

escenari en un mateix espai: el Pride fa la mostra de comerç d’entitats durant el dia i a 

la nit ells fan la revetlla de Sant Joan LGTBI. Creu que aquest és el camí a seguir: 



asseure’s a dialogar i trobar els punts en comú, que de cara al Districte també és molt 

més fàcil si dues entitats treballen en un mateix espai. 

Així mateix, assenyala que des de fa poc temps tenen Infogai a les seves oficines, i 

aprofita per donar-los les gràcies per la seva feina. 

La secretària s’acomiada de les dues entitats i indica que l’endemà els informaran de 

la resolució que ha pres la Comissió Permanent.  

Tot seguit, exposa que ha parlat amb Àlex San Rafael, que està a les dues entitats, i 

que compleixen els requeriments: són associacions, el seu àmbit d’actuació específic 

és l’àmbit LGTBI i el seu àmbit d’actuació és Barcelona. Demana si algú té cap 

esmena a fer sobre la inclusió d’aquestes dues entitats. 

Finalment, dona la benvinguda a totes dues entitats.  

El vicepresident fa palès que realment era estrany que no hi estiguessin perquè fan 

una activitat molt important a la ciutat i són molt col·laboradores amb totes les entitats. 

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

La presidenta dona la paraula a la senyora Olga Arisó. 

La senyora Olga Arisó, cap del Departament de Promoció dels Drets de les Dones i 

LGTBI, exposa que el 25 de maig va entrar en aplicació la Llei de la protecció de 

dades, que obliga a les administracions públiques a ser més rigorosos amb la 

protecció de les dades de caràcter personal, informar de quines dades es recullen i per 

què són necessàries i només agafar les dades absolutament imprescindibles per fer la 

tramitació o la gestió corresponent. És per això que els han deixat un full perquè donin 

el seu consentiment a rebre informació referent al funcionament del Consell. Comenta 

que aquest mateix full s’enviarà a totes les entitats i persones que formen part del Ple i 

els demana que els l’enviïn emplenat i escanejat. 

La presidenta comunica que, en relació amb el projecte Metròpolis, en què van 

participar moltes entitats, es comprometen a anar-los explicant els avanços que es fan 

en aquest projecte i passar-los materials. Especifica que la publicació final trigarà 

encara un any i mig, però creu que cap a meitat del projecte poden tenir ja alguna 

documentació. Finalment, dona les gràcies a totes les entitats que hi van participar a 

Barcelona. 

Tot seguit, exposa breument que han elaborat un esborrany de projecte de reglament 

per a la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona que recull el conjunt de 

polítiques públiques, el conjunt d’entramats normatius que hi ha en l’àmbit 

internacional, estatal i autonòmic, i els plans municipals LGTBI, de justícia de gènere i 

els plans de dones. 

Així mateix, precisa que han estat treballant amb juristes per tenir un primer esborrany, 

que se’ls facilitarà en un parell de dies, a partir del qual volen comptar amb la 



participació de totes les entitats del Consell per millorar-lo. Assenyala que a la 

documentació que tenen a la carpeta s’explica què inclourà aquest esborrany i la 

proposta de procés participatiu, que són tres sessions. Especifica que la primera serà 

el 18 de juny, de cinc a set de la tarda, a l’Espai 1 del carrer València, i que serà 

oberta al Consell LGTBI, al Consell de Dones i també al Consell de Ciutat; que la 

segona sessió es farà, en principi, cap a la primera setmana de juliol, en què s’invitarà 

també persones expertes del món acadèmic, més teòriques, juristes i persones que no 

estan vinculades als consells, però que també poden voler participar en l’elaboració 

del document, i que a finals de juliol es faria la tercera sessió, on es presentarà la nova 

redacció del document amb la incorporació de tot allò que haurà sortit d’aquestes dues 

sessions prèvies, com també de tot allò que els grups municipals per altres vies hagin 

pogut comunicar i les esmenes corresponents. Afegeix que també obriran una 

participació en línia durant tot aquest mes i mig perquè s’hi puguin fer esmenes.  

Tot seguit, informa que, després d’aquest procés participatiu, començaria també el 

procediment que han de seguir els reglaments que es fan dins de l’Ajuntament, que és 

fer una consulta pública, més en l’àmbit legal, durant dos mesos, des d’agost a finals 

de setembre, perquè la ciutadania en general pugui fer-hi esmenes. Finalment, 

comunica que la intenció és que aquest document final arribi al Ple el novembre del 

2018. 

Per acabar, indica que si tenen cap dubte fins al 18 estan aquí per respondre totes les 

consultes.  

El vicepresident exposa que en els temes d’asil, que són molt complexos, sovint les 

bones intencions de molta gent que hi vol intervenir acaben entorpint processos que 

haurien d’anar en una bona via. A tall d’exemple comenta l’expulsió d’una persona 

marroquina del CIE a Barcelona. 

Sobre això, especifica que ACATHI no pot entrar dins del CIE, que només hi poden 

entrar Creu Roja i Migra Studium. Matisa que normalment les persones dins del CIE no 

s’identifiquen com a gais o lesbianes i que quan fan la sol·licitud d’asil generalment 

necessiten assessorament de com han de construir la seva història.  

Puntualitza que les capacitats d’ACATHI de poder fer assessorament a persones que 

demanen asil s’estan veient minvades perquè hi ha moltes persones i es requereixen 

molt recursos, recursos legals molt importants i continuació dels expedients, que 

normalment ho fan entitats de més pes, com ara CEAR, ACCEM o Creu Roja, però no 

són entitats especialitzades i sovint troben problemes en els expedients que fan. És 

per això que els demana que els ajudin a cercar la manera de poder finançar el 

seguiment d’aquestes persones que demanen asil. Matisa que en el cas de l’asil no 

funciona fer manifestacions, ni moltes altres coses que sí que funcionen en altres 

aspectes. Comenta que ells quan parlen de casos ho fan per sensibilitzar. 

9. Torn obert de paraules, si escau 

El senyor Emilio Ruiz Pérez, en nom del Casal Lambda, comunica que és la seva 

darrera assistència a la Comissió Permanent i al Plenari del Consell Municipal, perquè 



hi ha hagut renovació de la junta del Casal Lambda i hi ha una comissió permanent 

nova. Informa que el nou president és Jordi Samsó i que a la comissió permanent nova 

hi ha quatre persones del grup de joves del Casal, dues noies i dos nois, de menys de 

trenta anys, continuen les dues persones del grup de sords i s’hi ha incorporat una 

persona del grup bisexual, que fa un any i escaig que funciona al Casal, i també el 

responsable de les activitats dels divendres, fins ara, seguirà com a vocal, portant el 

tema de les activitats. 

A continuació, expressa que se sent molt orgullós d’haver pogut participar i treballar 

per al col·lectiu LGTBI. Destaca en especial tres elements en què ha dedicat la major 

part d’aquests sis anys.  

El primer, treballar per la unitat de les entitats LGTBI col·laborant i impulsant la 

Plataforma d’entitats LGTBI de Catalunya, que en van presentar els estatuts l’octubre 

del 2015.  

El segon, iniciar el procés, juntament amb FAGC, Gais Positius, Casal Lambda, FLG i 

AMPGIL, per aconseguir la Llei 11/2014, la primera a l’Estat espanyol, i la seva 

aprovació al Parlament de Catalunya, amb la col·laboració i complicitat dels diputats 

del Parlament. En aquest sentit, destaca el paper molt important i el suport de 

l’advocat Francesc Xavier Jaurena, com també la bona col·laboració i complicitat amb 

els diputats Anna Simó (ERC), Marta Ribas i David Companyon (ICV-EUiA) i Quim 

Arrufat (CUP). Comenta que també van treballar amb Miquel Iceta, però que va 

coincidir amb el canvi de secretari general del PSC i al final la seva participació i 

col·laboració va ser més difícil. Afegeix que també van aconseguir la complicitat de 

Ciutadans i, finalment, la col·laboració important de la diputada Violant Cervera 

(Convergència) perquè votés a favor de la llei 11/2014. 

Finalment, el tercer element que vol destacar és el treball fet per a l’impuls del Centre 

de Recursos Municipals LGTBI, que han aconseguit que la Comissió de Govern hagi 

aprovat ja l’acord amb la Plataforma d’entitats LGTBI. En aquest cas, vol posar en 

valor el treball fet per tres persones: Eduard Sànchez-Pascuala, del FAGC, Elena 

Longares, de Gais Positius, i Aran Jiménez, del Casal Lambda, que realment van ser 

els tècnics que van dedicar moltes hores per aconseguir entre tots passar d’una 

proposta inicial de fer un hotel d’entitats a fer un centre de recursos municipal, la qual 

cosa es va aconseguir amb la complicitat dels tècnics municipals i amb el diàleg, a 

vegades dur, amb Maria Gas, Josep Maria Queralt i Andreu Agustín.  

Conclou que se sent molt satisfet d’haver aconseguit totes aquestes coses i pensa que 

el Casal Lambda seguirà treballant i impulsant per desenvolupar aquests temes. 

 

 

 

 



En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta en funcions aixeca la sessió a 

les 20.00 h.  

 

 

 

La secretària      Vist i plau 
La presidenta del Consell 


