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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS DE BARCELONA 

Identificació de la sessió 

Núm. 3  
Data: 22 d’octubre de 2018 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 17.30 h a 19.00 h 
Lloc: Espai 1 de l’Àrea de Drets Socials 

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 Sáez i Sellarès 
 
Representants dels grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona 
Alberto Lacasta (GMPSC) (per delegació de Carmen Andrés Añón) 
Marcos Rodríguez (GMCs) (per delegació de Maria Magdalena Barceló Verea) 
 
Entitats  
ACEGAL (Dani Morales i Maria Giralt) 
Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals  
(ACATHI) (Rodrigo Araneda Villasante) 
Casal Lambda (Jordi Samsó Montagut) 
Fundació Privada Enllaç (Paulina Blanco Muñoz) 
GAG - Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (José Benito Eres  
Rigueira) 
Gais Positius (Joaquim Roqueta i Manen) 
 
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 
Jaume Baró i Torres (Director operatiu de Serveis a les Empreses, Barcelona Activa) 
 
Suport administratiu i logístic del CMLGTBI  
Meritxell Guixà (Direcció de Feminismes i LGTBI) 
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Excusen la seva absència 
Francisca Vila i Valls (GMDemòcrata) 
Maria José Gómez (CCOO) 
Mar C. Llop (Generem!) 
 
Ordre del dia 
1.  Salutació i benvinguda 
2.  Lectura d’excuses i delegacions i aprovació de l’acta anterior 
3.  Informació sobre la norma de gènere 
4. Informació sobre la guia Gestió de la diversitat LGTBI a l’empresa 
5. Informació del Grup de Treball de Diades LGTBI - Octubre Trans 
6. Propostes d’entitats 
7. Informació temes d’interès per al CMLGTBI per part de la presidència i la 

vicepresidència 
8. 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 fa un breu resum dels punts de l’ordre del dia i n’indica una modificació 

en el punt 4, sobre la guia Gestió de la diversitat LGTBI a l’empresa, que se 

substanciarà abans del punt 3, relatiu a la norma de gènere, per tal que el senyor 

Jaume Baró, de Barcelona Activa, pugui marxar un cop tractat aquest punt.  

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

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

excusat la seva absència en aquesta sessió. 

A continuació, s’aprova l’acta anterior. 

Finalment, comunica que a la carpeta tenen l’acta anterior, l’ordre del dia i informació 

sobre una formació per accedir a projectes europeus. 

4. Informació sobre la guia Gestió de la diversitat LGTBI a l’empresa 

La presidenta dona la paraula al senyor Jaume Baró perquè exposi aquest punt. 

El senyor Jaume Baró i Torres, director operatiu de Serveis a les Empreses de 

Barcelona Activa, agraeix al Consell que pugui explicar aquesta guia de bones 

pràctiques per a la gestió de la diversitat a les empreses, que és un projecte que tenen 

conjuntament amb la regidoria. 
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En primer lloc, explica que la missió de Barcelona Activa és impulsar la política 

econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de vida 

dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, potenciant l’apoderament de la ciutadania, 

amb reequilibri territorial, amb els valors d’igualtat d’oportunitats i progrés social, 

cooperació dins l’organització i amb altres organitzacions i l’economia al servei de les 

persones. 

Afegeix que són una empresa bàsicament de serveis, que atenen emprenedors, 

aturats i empreses. Comenta que ell representa la Direcció de Serveis a les Empreses, 

la qual ofereix bàsicament tota una sèrie de serveis i de programes per millorar 

l’enfortiment de les empreses i organitzacions, amb la col·laboració de l’Oficina 

d’Atenció a les Empreses.  

Tot seguit, informa que atenen cada any unes sis mil empreses, sobretot 

microempreses, i que els ofereixen ajuda en constitució empresarial, finançament, 

transmissió empresarial, localització...; i que també tenen un landing empresarial 

enfocat a empreses estrangeres que volen aterrar a la ciutat. Així mateix, comunica 

que conjuntament amb la regidoria posaran en marxa el servei d’assessorament en 

igualtat de gènere.  

Matisa que els serveis que millor funcionen són els d’informació i tràmits municipals i el 

Servei de Gestió del Talent, que fa unes mil insercions l’any. 

D’altra banda, indica que un dels projectes actuals té a veure amb el tema de la 

diversitat LGTBI dins de l’empresa. En aquest sentit, explica que, primer de tot, van 

identificar una sèrie d’empreses i agents econòmics i van fer un focus group i un parell 

o tres de taules de debat, de les quals van sortir una sèrie de conclusions. Assenyala 

que les empreses que treballen molt el tema LGTBI normalment són grans 

corporacions i que moltes d’aquestes són de fora o tenen matrius fora.  

Tot seguit, comenta algunes d’aquestes conclusions, com ara que la diversitat LGTBI 

aporta beneficis a les organitzacions, a banda que s’hagi de complir per llei; que per 

gestionar la diversitat LGTBI l’empresa ha fet accions concretes com, per exemple, 

desenvolupar polítiques internes, establir mecanismes per posar fi a situacions 

discriminatòries, crear xarxes entre les persones treballadores, fer enquestes internes, 

oferir formació a la plantilla, millorar la comunicació interna, exigir als proveïdors donar 

suport al col·lectiu, com també que hi hagi un alt suport de l’alta direcció en 

l’autenticitat de totes aquestes polítiques dins de les empreses. 

D’altra banda, manifesta que, arran d’aquestes conclusions, van concloure que calia 

elaborar algun tipus de material que ajudés aquestes organitzacions a gestionar 

aquesta diversitat i, per això, van iniciar l’elaboració d’aquesta guia. Comenta que, 

durant el procés de redacció, ha anat contactant amb diferents organitzacions 

empresarials i ha pogut detectar que les empreses més joves, més digitals, ja tenen  
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incorporats molts dels aspectes que es tracten en aquesta guia. Així mateix, constata 

que les empreses consideren que han d’incorporar aquests aspectes no només perquè 

ho imposa la llei o perquè és més just com a societat, sinó també perquè aquesta 

gestió de la diversitat aporta altres beneficis.  

És per tot això que han elaborat aquesta guia, que està en procés de correcció, 

maquetació i disseny, que esperen presentar a final d’octubre o principi de novembre. 

Apunta que l’han pogut validar amb algunes associacions. Concreta que aquesta guia 

consta de tres grans apartats: alta direcció, recursos humans i comunicació i 

responsabilitat social corporativa, a més d’un glossari de termes.  

D’altra banda, indica que hi ha una segona etapa, un cop elaborada la guia, que és 

aconseguir el compromís de les organitzacions empresarials a crear un entorn inclusiu 

per als treballadors i treballadores LGTBI, per garantir la igualtat de drets i de 

tractament de les persones treballadores independentment de la seva identitat de 

gènere i la seva orientació, fer costat a les persones treballadores que han estat 

víctimes de discriminació, avaluar accions i compartir bones pràctiques que reverteixin 

en la creació d’un entorn professional divers i inclusiu. Comenta que estan estudiant 

quina mena de document d’adhesió podrien fer que no semblés oportunista i que no 

fos només una signatura per quedar bé. Així mateix, manifesta que segurament 

hauran de pensar si són capaços de crear instruments i programes d’acompanyament 

empresarial per ajudar aquestes empreses a complir aquest compromís. 

El senyor Joaquim Roqueta i Manen, en nom de Gais Positius, els dona l’enhorabona 

per la guia. Tot seguit, planteja si tenen en compte que moltes persones del col·lectiu 

LGTBI tenen el VIH i que sovint tenen moltes dificultats per accedir al món laboral, 

atès que moltes empreses no volen contractar persones amb VIH. Per exemple, 

explica que a Madrid hi ha una normativa que prohibeix a les persones amb VIH ser 

taxistes. 

El senyor Baró i Torres pregunta si fan anàlisis de sang. 

El senyor Roqueta i Manen respon que sí i hi afegeix que tampoc poden pertànyer a 

les forces i cossos de seguretat de l’Estat, entre d’altres. Comenta que troba a faltar 

que des de Barcelona Activa no s’hi incorpori aquest tema específic i que, atès que la 

guia encara no està publicada, encara són a temps d’incloure-hi aquest aspecte.  

El senyor Baró i Torres notifica que recullen aquesta demanda. 

El senyor Roqueta i Manen demana tenir algun retorn i el compromís que fan alguna 

cosa. 

El senyor Baró i Torres comenta que aquesta guia ja l’han compartit diverses vegades 

i que els en dona deu còpies perquè la puguin revisar i que, si troben que hi falta 

alguna cosa, en principi, es podria incorporar sempre que ho presentin abans del 

desembre. Remarca que parlarà internament sobre aquest tema del VIH per veure 

quina és la millor manera d’introduir-lo en aquesta guia. 
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El senyor Roqueta i Manen assenyala que l’entitat estatal Trabajando en Positivo fa 

una campanya molt bona, «Trabajo positivo», en què la seva entitat col·labora també. 

Conclou que hi ha suficient estructura i feina feta per incorporar-la i que estan a la 

seva disposició també per al que calgui. 

El senyor Baró i Torres comunica que, a partir de demà, mirarà com incloure aquest 

tema en la guia sense que es desviï del focus inicial. Considera que no hi ha cap mena 

de problema i que tampoc serà complicat introduir-lo. 

La presidenta opina que hi ha certes casuístiques que es mereixen epígrafs específics, 

com han fet en el tema de les persones trans, com és el tema de les persones amb 

VIH, atès que pateixen molta discriminació. 

El senyor Baró i Torres apunta que a la guia hi ha un apartat específic per a les 

persones trans simplement perquè es conegui aquest tema i que també hi poden 

afegir un apartat que parli específicament d’aquest col·lectiu amb VIH. 

El senyor Roqueta i Manen apunta que, d’alguna manera, també hi hagi un compromís 

empresarial per la no-discriminació pel VIH. 

El senyor Rodrigo Araneda Villasante, en nom d’ACATHI, considera que, quan es 

parla de bones pràctiques, es focalitza cap a l’estranger, quan en l’àmbit estatal i de 

Catalunya també hi ha bones pràctiques. 

D’altra banda, també troba a faltar una visió més interseccional, és a dir, aspectes com 

la religió o l’origen de la persona que es puguin creuar amb el tema LGBT. En aquest 

sentit, veu la necessitat d’una visió de com es conviu amb les diversitats dins de 

l’empresa, més enllà del tema LGBT. 

El senyor Baró i Torres aclareix que a la introducció es parla del concepte ampli de 

diversitat i s’explica que la guia s’enfoca més al tema LGTBI.  

El senyor Araneda Villasante matisa que es tracta de focalitzar en el tema LGBT, però 

tenint en compte que el tema LGBT està creuat per molts aspectes diferents. Per 

exemple, una persona trans lesbiana que acaba de sortir de la presó, amb la qual cosa 

entrarien diferents elements dins de la diversitat en si. 

Finalment, aplaudeix que hi hagi una guia que provingui d’un organisme públic, o amb 

el suport d’un organisme públic, que fomenti que l’empresa tingui un diàleg diferent. 

Considera que ja fa molt temps que era necessari que es parlés sobre com treballar 

els temes de diversitat LGBT, o de les diversitats en general, en l’àmbit empresarial. 

La senyora Maria Giralt, en nom d’ACEGAL, precisa que des de fa tres o quatre anys 

fan l’informe Aequalis, que és un apropament a tot el tema de la diversitat LGTB amb 

casos pràctics, que és una mica el que fa l’organització Stonewall. 
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El senyor Araneda Villasante matisa que ho comentava perquè li sembla interessant 

que ho faci una administració, no tant la societat civil. 

Comenta que hi ha algunes empreses, sobretot de gran magnitud, que contacten amb 

les entitats perquè volen treballar diferents temes internament i busquen qui els pot 

ajudar a fer-ho. 

El senyor Baró i Torres precisa que estan molt enfocats cap a les empreses petites, de 

menys de cinquanta treballadors, i que és la raó de ser de l’Oficina d’Atenció a les 

Empreses. 

El senyor José Benito Eres Rigueira, en nom del GAG, indica que les empreses grans 

fins i tot acomiaden persones amb aquesta problemàtica. Creu que cal fer feina a les 

empreses petites i mitjanes i també a les grans empreses. 

El senyor Baró i Torres explica que, normalment, la personalitat de les empreses 

petites es correspon amb la personalitat de la persona que porta aquesta empresa. 

La presidenta dona les gràcies al senyor Jaume Baró i Torres. 

El senyor Eres Rigueira demana si els poden enviar el powerpoint i el document en 

PDF. 

El senyor Baró i Torres diu que a l’endemà mateix d’aquesta sessió els enviaran 

aquests documents. 

El senyor Araneda Villasante pregunta quan es presentarà la guia. 

El senyor Baró i Torres especifica que depèn molt d’agendes, de maquetació i de 

disseny, però que voldrien tenir-la tancada a l’octubre per poder-la presentar al 

novembre. 

Remarca que l’endemà mateix d’aquesta sessió els enviaran el document i que hi 

poden fer les seves aportacions, sobretot revisar que no s’hagin deixat res o que no hi 

hagi algun punt que no quedi prou clar. 

La secretària suggereix posar una data límit per fer-hi les aportacions i pregunta al 

senyor Baró i Torres quina data considera convenient. 

El senyor Baró i Torres apunta un termini de deu dies a partir de l’endemà d’aquesta 

sessió. 

La presidenta informa que acaba d’arribar el Trans-lab, que és el diagnòstic de la 

situació laboral de les persones trans a la ciutat de Barcelona, que és un document 

amb molta informació. Suggereix esperar a tenir-ho tot i fer una presentació conjunta 

com a eines per a les empreses i la ciutadania de diagnòstic en matèria laboral.  
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La secretària concreta que no han inclòs el Trans-lab a la carpeta d’aquesta sessió 

perquè consideren que és millor repartir-lo al Ple de desembre, atès que hi seran totes 

les associacions. 

3. Informació sobre la norma de gènere 

La presidenta dona la paraula a la senyora Marta Cruells perquè presenti aquest tema. 

La senyora Marta Cruells, cap de gabinet de la Regidoria de Feminismes i LGTBI, 

recorda que ja van presentar la normativa d’equitat de gènere abans de les vacances 

d’estiu, en la qual també s’inclou la igualtat LGTBI i s’hi fa una interrelació, i es va obrir 

la participació de totes les entitats per al procés de definició d’aquesta norma.  

Tot seguit, comunica que la norma es troba en el moment final d’exposició pública i 

que queden encara tres setmanes, fins al 9 de novembre, per poder fer-hi esmenes, 

tant via registre com via la plataforma digital Decidim. Remarca que és important la 

participació de les entitats LGTBI de la ciutat. En aquest sentit, comenta que han notat 

poca o nul·la participació de les entitats LGTBI en aquest procés. Incideix que és una 

normativa que des del primer esborrany es va definir amb la idea que per assolir 

l’equitat de gènere s’havia de caminar de la mà amb la política LGTBI, perquè en el 

fons les dues treballen en la lluita contra el sexisme. 

Aclareix que, evidentment, les desigualtats LGTBI i les desigualtats entre homes i 

dones no són les mateixes i que no es tracta d’equiparar desigualtats, perquè cal 

veure l’especificitat que tenen, però sí que és veritat que hi ha un element comú, que 

és aquesta societat sexista, i que tant des de la política LGTBI com des de la política 

d’equitat entre homes i dones s’està intentant fer un front comú per modificar la 

societat en aquest sentit. 

Ara bé, explica que potser la dèbil o nul·la participació d’entitats LGTBI ha fet difícil 

establir un diàleg. Aclareix que aquesta norma sí que inclou les qüestions LGTBI, però 

les inclou des de la voluntat d’aconseguir una equitat de gènere entre homes i dones, 

entenent que per aconseguir aquesta equitat s’ha d’abordar també la qüestió LGTBI. 

Insisteix que revisin el document i que encara tenen tres setmanes per fer-hi les 

esmenes que considerin convenients. 

Considera que és una norma que s’ha d’entendre com un guany, perquè recull totes 

les normatives que hi ha en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local i, sobre la base 

d’aquestes normatives, estableix que l’Ajuntament de Barcelona està obligat a complir 

una sèrie de directrius, com ara: tenir una comunicació inclusiva, formar tot el personal 

de l’Ajuntament en LGTBIfòbia o en violència masclista, tenir clàusules en la 

contractació pública perquè incorporin temes LGTBI les empreses que contracten amb 

l’Ajuntament, com la bretxa salarial, o temes que afecten més la igualtat entre homes i 

dones. A més, exposa que és una normativa que també consolida i fixa per norma tots 

els serveis que té l’Ajuntament de Barcelona en aquesta matèria; que té una clàusula 

dispositiva addicional que diu que l’Ajuntament s’ha de gastar com a mínim l’1% del  
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pressupost en la lluita per l’equitat de gènere en el sentit més ampli. En resum, 

assenyala que conté tota una sèrie de disposicions i d’articles que realment serien un 

avenç si hi ha consens i es pot aprovar. Apunta que la voldrien aprovar en el Ple de 

desembre d’aquest 2018. 

Remarca que encara s’hi poden fer esmenes i que totes les esmenes que els facin 

seran molt benvingudes.  

Quant al procés de participació, recorda que encara queden tres setmanes i explica 

que ha estat un procés ampli de participació, que s’han fet moltes sessions obertes 

amb la ciutadania i amb entitats dels diferents consells, no només amb el Consell de 

Dones, com també sessions de treball i de contrast de la norma amb totes les 

direccions de l’Ajuntament implicades en aquesta normativa i també amb sindicats, 

perquè hi ha una part de la norma que afecta molt la política laboral. Manifesta que 

s’han fet aportacions molt importants perquè la norma realment es pugui implementar i 

tingui sentit en la pràctica de l’Ajuntament de Barcelona.  

La senyora Maria Giralt, en nom d’ACEGAL, expressa que l’entristeix que les entitats 

LGTBI no hi hagin participat gaire, ja que és una norma que els afecta molt, 

directament o indirectament. Comenta que potser es podria enviar un recordatori per 

avisar que encara tenen tres setmanes per poder participar-hi, perquè sovint hi ha 

temes que queden oblidats entre tota la multitud de correus que reben. 

El senyor Joaquim Roqueta i Manen, en nom de Gais Positius, expressa el seu acord 

amb el comentari de la senyora Giralt. En aquest sentit, admet que és culpa de tots i 

suggereix que potser des de Secretaria, quan hi hagi un tema important com aquest, 

s’intenti fer una jornada o reunió per parlar-ne entre tots i que una persona de cada 

entitat se’n responsabilitzi.  

La senyora Giralt comenta que tots els correus són iguals i que potser quan es tracta 

d’un tema més important, com aquest, s’hauria de diferenciar d’alguna manera. 

La presidenta opina que el moviment feminista s’ha sentit molt més apel·lat i hi ha 

tingut una participació massiva.  

El senyor Alberto Lacasta, en nom del Grup Municipal del PSC, comenta que ve en 

nom del senyor Josep Barberà, que és qui normalment assisteix a aquestes sessions. 

Tot seguit, fa palès que, fins a aquesta sessió, l’únic que havia sentit sobre la norma 

era que què feien temes LGTBI dintre de la norma de gènere. Opina que, com va 

passar també amb la llei a la Generalitat, quan es volen posar massa coses sota un 

mateix paraigua, sovint els temes es dilueixen, cosa que ha pogut influir perquè les 

entitats no s’hagin sentit cridades a participar en una norma que, evidentment, els 

afecta a tots i totes, però no d’una manera específica. 
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La senyora Giralt considera que s’hauria d’haver fet una jornada entre el moviment 

feminista i el moviment LGTB perquè és un tema important que afecta ambdós 

col·lectius. Reconeix que s’han fet diferents intents, però no s’ha concretat res. 

El senyor Rodrigo Araneda Villasante, en nom d’ACATHI, exposa que en la 

presentació inicial de la norma per part de l’Andreu Agustí i la Marta Cruells va tenir la 

sensació que era una norma interna de l’Ajuntament i que, per tant, la possibilitat de 

participar-hi era indirecta, que tenia molt més pes el treball que es fes a través dels 

sindicats i de la participació interna de l’Ajuntament que no pas la participació de les 

entitats.  

La senyora Cruells remarca que l’endemà d’aquesta sessió els enviaran la 

documentació i també els enllaços per a la participació. 

Assenyala que, seguint la proposta del senyor Joaquim Roqueta, potser valgui la pena, 

quan hi hagi temes com aquest, fer algun petit grup del treball específic del Consell. 

5. Informació del Grup de Treball de Diades LGTBI - Octubre Trans 

La presidenta comenta que podrien aprofitar aquest punt per parlar de l’homenatge, el 

dia 6 d’octubre, de l’aniversari de l’assassinat del Juan Andrés i també per actualitzar 

la informació sobre l’estat del centre de recursos i tota la feina que s’hi està fent. Tot 

seguit, dona la paraula al senyor Joaquim Roqueta. 

El senyor Joaquim Roqueta i Manen, en nom de Gais Positius, exposa que aquest any 

l’homenatge a la transsexual Sonia ha tingut molta participació, segurament perquè hi 

va haver un treball previ molt important. En aquest sentit, dona les gràcies a la 

Meritxell i a les persones de l’Ajuntament que els han facilitat l’espai per trobar-se. Així 

mateix, comenta que ha estat molt positiu que s’hi incorporés el David Cano, la Brigitta 

Lamour. 

Tot seguit, explica que van fer algunes reunions, però que no tothom hi va poder 

assistir, i que van quedar algunes coses perdudes que, a última hora, van intentar 

lligar-les amb allò del passat, present i futur, tot i que, finalment, la Brigitta Lamour ho 

va fer al revés.  

Comenta que es pretenia donar protagonisme a les persones trans i que, aprofitant 

que hi havia Chrysallis, parlessin els nens i les nenes trans, però que Chrysallis va fer 

el que va considerar i que, finalment, va parlar una mare. 

Conclou que, en general, el model que s’ha fet és correcte i és com s’hauria de 

continuar; és a dir, preparar-lo amb temps i que les persones que hi hagin de participar 

s’involucrin en el grup de treball. Afegeix que l’actuació de la cantant Alicia Ramos 

també va ser un èxit. Comenta que segurament podria venir més gent, però que és un 

tema difícil. Finalment, dona les gràcies a les entitats que s’hi van implicar, 

especialment a Chrysallis i ACATHI. Especifica que la idea és que cada any hi hagi  
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propostes d’altres entitats, sobretot d’entitats trans, encara que no estiguin en el 

Consell, per recollir el que s’està fent en aquest àmbit, a més de l’acte de record. 

La secretària apunta, sobre la participació de Chrysallis, que ells també volien que els 

infants o adolescents estiguessin representants i fins i tot alguns ho van treballar des 

de casa, però que és una situació molt delicada, perquè és un acte públic amb 

presència de la premsa, i que, per tant, és millor no pressionar si no ho tenen clar, 

perquè podria ser contraproduent. 

El senyor Roqueta dona les gràcies per aquest aclariment. 

Quant al tema del Juan Andrés Benítez, explica que hi va haver el problema que aquell 

dia van coincidir molts actes diferents i molta gent no va poder anar a cap dels actes 

que es feien en record del Juan Andrés. D’altra banda, comenta que l’Àgora, com ja 

deuen saber, té un problema de desnonament i que tampoc hi van poder assistir. 

Indica que, de cara a propers anys, intentaran marcar aquest dia a l’agenda i que no 

coincideixi amb altres actes o bé fer una escaleta d’actes que sigui més viable. 

Pel que fa al tema del centre de recursos, informa que la Plataforma LGTBI, que 

encara no forma part del Consell però que aviat demanarà la incorporació, que està 

formada per entitats que sí que estan al Consell, gestiona la gestió cívica d’aquest 

centre, que ara ja no es dirà «centre de recursos», sinó que l’han batejat com a Centre 

LGTBI de Barcelona i ja els han acceptat aquest canvi de nom, que és el que han 

consensuat amb les entitats i amb la regidoria, d’alguna manera. Comenta que això de 

«recursos» no els agradava gaire, perquè pot portar a confusió i s’allunya molt de 

l’objectiu d’aquest centre. Considera que aquest nou nom conté els tres elements clau: 

Centre, LGTBI, Barcelona, que és molt entenedor i internacional. 

A continuació, informa que ja s’ha contractat la persona que dirigirà el centre, que és 

l’Andreu Agustín, que la majoria ja el coneixen, després d’un procés de selecció, i 

també la persona que s’encarregarà de tot el tema administratiu i de comptabilitat, que 

és l’Enric Vilà, d’ACGIL, que és una persona activista que coneix molt bé aquest món i 

també tot l’engranatge d’entitats, ja que té un bagatge molt important. 

Comunica que, a partir de la pròxima setmana, sortirà la convocatòria de noves places: 

tres places d’informadors i informadores, una plaça de treballador o treballadora social 

i una plaça de comunicació, i que quan estigui enllestida els l’enviaran. 

La secretària assenyala que, en el moment que surti la convocatòria, la passaran a 

totes les entitats a través del Consell. 

El senyor Roqueta i Manen precisa que la primera convocatòria també va ser pública, 

però que eren càrrecs molt tècnics, i que aquesta són llocs de treball no tan qualificats 

i, per tant, més a l’abast de tothom. Especifica que la faran arribar a través de molts 

canals, del CJB, la Xarxanet, l’Hacesfalta, etcètera, i que les entitats la poden reenviar 

als socis, amics i usuaris. 
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La senyora Maria Giralt, en nom d’ACEGAL, pregunta si la Plataforma LGTBI farà la 

selecció de personal. 

El senyor Roqueta i Manen respon que sí, perquè és la que gestiona el centre. 

La presidenta pregunta si es farà conjuntament amb l’Ajuntament. 

El senyor Roqueta i Manen indica que la part directiva sí que es va fer amb 

l’Ajuntament, però que per a la resta de personal ja ho farà només la Plataforma 

LGTBI. 

La secretària matisa que l’Ajuntament ha participat en la definició dels perfils 

professionals. 

El senyor Roqueta i Manen explica que és un treball conjunt, que cada quinze dies fan 

reunions amb l’Ajuntament. Afegeix que la direcció, que ja fa un mes que treballa, està 

fent molt bona feina. 

Pel que fa a les obres del centre, explica que han fet una primera visita per parlar amb 

els arquitectes, perquè hi havia un retard en les obres, i sembla que probablement 

estaran acabades a final d’any i la inauguració es podrà fer al gener. 

Tot seguit, remarca que serà el centre de tots i totes, que hi haurà unes entitats que 

seran residents, altres entitats que no ho seran i que faran algunes activitats, perquè 

totes les entitats hi tenen un espai per fer xerrades, formació, activitats, etcètera. 

El senyor José Benito Eres Rigueira, en nom del GAG, pregunta si les sales seran 

gratuïtes. 

El senyor Roqueta i Manen respon que això encara s’ha de parlar. Matisa que si es fa 

un acte amb ànim de lucre, segurament es cobrarà per l’ús de l’espai. 

La senyora Giralt vol saber quines entitats hi ha a la Plataforma LGTBI. 

El senyor Roqueta i Manen informa que la Plataforma LGTBI són deu entitats més la 

Fundació Enllaç. 

La senyora Giralt demana saber exactament quines són les entitats. 

El senyor Roqueta i Manen enumera les entitats: FAGC, Gais Positius, FLG Famílies 

LGTBI, AMPGIL, ACGIL, Casal Lambda, Observatori contra l’Homofòbia, Generem, 

Stop Sida, Gaylespol, i la Fundació Enllaç. Diu que, en resum, són deu entitats més la 

Fundació Enllaç, que com que és una fundació, i en ser una plataforma, té un estatus 

diferent, però que hi participa. 

D’altra banda, exposa que el moment difícil era el tema de les obres i la contractació 

de l’equip directiu, i que des de la incorporació de l’Andreu Agustín i l’Enric Vilà tot ha 

començat a rutllar molt bé. Agraeix també l’ajuda de l’Olga Arisó. 
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Així mateix, comenta que també estan tenint moltes reunions amb l’entorn, amb la 

biblioteca, el gimnàs, el centre cívic, etcètera, perquè volen que sigui un centre LGTBI 

obert i amb relació amb l’entorn. 

El senyor Alberto Lacasta, en nom del Grup Municipal del PSC, pregunta si, finalment, 

hi haurà bar. 

El senyor Roqueta i Manen contesta que no hi haurà bar, perquè és molt complicat, 

que hi haurà un punt de trobada amb màquines i cafetera.  

Finalment, comunica que al proper Ple convidaran l’Andreu Agustín i l’Enric Vila, que 

són el director del centre i l’administrador, perquè presentin el centre. 

El senyor Eres Rigueira pregunta qui és l’Enric Vilà. 

El senyor Roqueta i Manen indica que és l’administratiu del centre i el suport a 

direcció. 

La presidenta agraeix les explicacions al senyor Joaquim Roqueta i Manen. 

6. Propostes d’entitats 

La presidenta dona la paraula a la senyora Paulina Blanco, de la Fundació Enllaç, 

perquè plantegi les seves preguntes. 

La senyora Paulina Blanco Muñoz, en nom de la Fundació Enllaç, demana afegir 

alguns punts a l’ordre del dia. En primer lloc, definir els indicadors numèrics per a 

l’informe que ha de presentar l’Ajuntament sobre les seves accions LGTBI. 

La secretària aclareix que, en el disseny del pla, al costat de les actuacions hi ha uns 

indicadors per mesurar l’impacte del pla. 

La senyora Blanco Muñoz pregunta si també hi ha indicadors temporals. 

La secretària explica que, de moment, l’informe anual que fan és un informe més 

d’execució en què es diu què s’ha complert i què no de les actuacions, però que hi ha 

una bateria d’indicadors per mesurar l’impacte que estan tenint les actuacions que es 

fan i que faran aquesta avaluació quan acabi el pla. Comenta que, si volen, poden 

contrastar i revisar aquesta bateria d’indicadors amb les entitats. 

La senyora Blanco Muñoz proposa fer una revisió, quan acabi aquest any, de tot allò 

que s’ha aconseguit i del que encara queda per fer. 

La secretària respon que això ja es fa anualment. 
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La senyora Blanco Muñoz agraeix les explicacions. Tot seguit, demana l’opinió sobre 

indicar quines són les accions que s’estan fent des del SAI, Serveis d’Atenció Integral, 

de Barcelona, si és que se’n fan. 

La presidenta exposa que fa poc va tenir una reunió amb la directora d’Igualtat i que la 

directora li va proposar que l’OND, que en aquest moment ja està exercint com a porta 

d’entrada de totes les denúncies contra la discriminació, passés a formar part del SAI, i 

que ara s’està estudiant jurídicament com es pot fer un conveni per formar part del SAI 

i també veure si el centre de recursos té sentit que hi entri. 

La senyora Blanco Muñoz vol saber quines són les recerques sobre la població LGTBI 

que s’estan fent des de l’Ajuntament. Així mateix, pregunta com està el tema de la 

traducció al castellà i a l’anglès de la «Recerca 50+». 

La presidenta contesta que està en procés, que s’ha enviat a fer la traducció. 

La secretària creu que la traducció ja deu estar feta i diu que ho preguntarà. 

La senyora Blanco Muñoz, d’altra banda, informa que per a la primavera de l’any 

vinent s’està preparant el congrés de les veus de la gent gran a la ciutat de Barcelona, 

que els han convidat a participar-hi i s’hi han afegit. Comenta que actualment estan en 

la fase de les reunions preliminars. 

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

La presidenta exposa que fa molts mesos que estan treballant perquè a qualsevol 

servei municipal s’inclogui la casella del nom sentit, tal com estableix la llei, i que 

confia que en poques setmanes podran fer-ne la presentació oficial.  

D’altra banda, comenta que és un tema molt complicat i que, de cara a altres municipis 

amb menys capacitat, tant d’inversió com de personal, que Barcelona, creu necessari 

que aquests municipis comptin amb l’acompanyament d’estaments superiors. 

Conclou que, en el cas de Barcelona, serà un decret perquè aparegui en els registres 

la casella del nom sentit i caselles alternatives al sexe home-dona per autoidentificar-

se. 

Finalment, indica que fins que serveis jurídics no els digui que ja està a punt no ho 

anunciaran per no crear expectatives. 

El senyor Joaquim Roqueta i Manen, en nom de Gais Positius, demana que els avisin 

del dia de la presentació. 

La presidenta respon que ho intentarà, però que a vegades se n’assabenta el mateix 

matí. 
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D’altra banda, quant al centre de recursos, comunica que van signar el conveni de 

gestió cívica amb la Plataforma. 

A continuació, informa que ja tenen la web de diversitat sexual i de gènere i que els 

agradaria tenir el retorn de les entitats. 

Referent a publicacions, fa referència al diagnòstic de la situació laboral de les 

persones trans. Comenta que també estan actualitzant la guia trans. Així mateix, 

explica que el director del Museu d’Història de Barcelona li ha comunicat que aviat 

sortirà la guia que s’està fent sobre sexualitat relacionada amb la ciutat i el segle XX. 

Finalment, assenyala que s’ha publicat el llibre Gent de ploma i marabú, de Thais 

Morales i Carme Pollina, que és una guia magnífica que trenca molts tabús, que 

recupera la història, amb fotografies i imatges molt interessants, i que estableix un 

lligam amb la geografia de la ciutat.  

Per acabar, informa que la setmana passada es va dur a terme a Medellín la trobada 

de ciutats del projecte Interseccionalitat, que comparteixen amb Berlín, Montevideo, 

Ciutat de Mèxic i Medellín, per treballar sobre com aplicar polítiques LGTBI amb 

mirada interseccional des de l’àmbit local i compartir experiències.  

Finalment, comunica que la trobada de la Rainbow Cities es farà el 8 i 9 de novembre. 

Aprofita per agrair la col·laboració de les entitats. Així mateix, assenyala que han 

contactat amb la Maria Rodó i l’Elena Longares pel tema de la Llei de drets sexuals i 

reproductius, amb l’Observatori i també amb ACATHI, per temes de refugi LGTBI.  

El vicepresident comenta, en relació amb l’Octubre Trans, que el 20 d’octubre es va fer 

la manifestació i la festa a la plaça Universitat, i que van trobar a faltar molts dels 

moviments o associacions de la ciutat. Creu que tots i totes hi haurien d’estar presents 

i que cal potenciar-lo d’alguna manera. 

Tot seguit, fa esment de la jornada de portes obertes que va fer la Fundació Enllaç el 

dia de la gent gran, que va tenir assistència de diferents públics, cosa que demostra 

l’interès pel tema de la gent gran LGTB. 

Informa que s’està fent un informe sobre problemes i situació d’habitatge de les 

persones migrants amb un apartat específic sobre la situació de les persones migrants 

LGTBI.  

Així mateix, comenta que a la festa de l’Eixample l’entitat Encara en Acció va fer una 

festa en favor d’ACATHI, dels refugiats LGTBI. I destaca la presència a la televisió, 

sobretot a TV3, del reportatge EnFemme, que encara està actiu. 

Per acabar, recorda accions que fa Checkpoint o Hispanosida, que és el tema de 

Vivim amb el VIH, i la jornada, com també el concurs de fotografia del GAG, que hi ha 

un termini fins al 9 de desembre per presentar-hi fotografies de contingut LGTBI. 

 



 
                 Consell Municipal LGTBI  
                 Àrea Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència 

 

Finalment, comenta que a França s’està fent un sínode de la joventut catòlica en què 

ha tingut molta presència el tema LGTBI, cosa que ha provocat un gran enrenou. Tot 

seguit, passa la paraula a la senyora Paulina Blanco perquè ho exposi més 

profundament. 

La senyora Paulina Blanco Muñoz, en nom de la Fundació Privada Enllaç, explica que, 

des de l’informe europeu per introduir la vessant LGTBI dins d’aquest sínode de la 

joventut, hi ha hagut un moviment bastant fort i que s’han demanat testimonis 

personals de gent jove per enviar-los als capellans i especialment als bisbes. 

Desconeix quants testimonis deuen haver arribat i quin impacte deu haver tingut en 

aquests senyors, que menyspreen i no tenen en compte aquest col·lectiu. 

Explica que dins del Fòrum Europeu hi ha un grup minoritari de persones catòliques i, 

dins d’aquest grup, hi ha joves que han demanat a persones que tenen contacte amb 

la jerarquia eclesiàstica catòlica reunir-se per tal de trobar estratègies comunes per 

intentar influir en un canvi dins l’Església Catòlica, i en aquest sentit el mes de 

novembre hi ha una reunió prop de París. 

Es queixa que hi ha molts problemes a resoldre i que sembla que l’Església Catòlica 

considera les persones LGTBI com persones estranyes que no poden formar part de 

les persones batejades, quan són creades per Déu igual que la resta de persones.  

En definitiva, insisteix que la seva presència és real dins de l’Església Catòlica i, per 

això, s’ha forçat la presència de gent jove LGTB dins d’aquest sínode, com també s’ha 

forçat la presència de les famílies LGTB dins del sínode de les famílies a la reunió que 

s’ha fet a Irlanda. 

El vicepresident precisa que la revisió de la guia trans ha estat un treball conjunt entre 

diferents entitats i l’Ajuntament. 

La secretària, amb referència a la guia trans, especifica que tenen pendent una última 

sessió en què el senyor Miquel Missé ha de fer una devolució de com s’hi han inclòs 

les moltes aportacions que han fet les entitats per acabar d’acordar-ho, tancar-ho i 

passar-ho a producció. Comenta que és difícil trobar una data perquè les agendes 

estan molt complicades i, a més, són moltes entitats. Espera que la reunió es pugui fer 

a principis de desembre. 

El vicepresident recorda que temps enrere els va enviar una informació sobre 

l’Agència Europea de Drets Fonamentals, FRA, que és l’organització que supervisa els 

drets a la Unió Europea, perquè ha obert una convocatòria a entitats amb la finalitat 

que participin en polítiques de drets i en les enquestes que es fan sobre drets. Els 

recomana que s’hi inscriguin com a entitats col·laboradores per poder rebre la 

informació i les enquestes i així opinar sobre el que passa a Europa. 

La secretària comunica que ja estan preparant la convocatòria de subvencions 

municipals del 2019, que sempre surt a finals de desembre o primers de gener, i que 

des de fa dos anys fan una sessió informativa preparatòria d’aquestes subvencions.  
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Comenta que, quan estaven organitzant aquests temes, van estar parlant que cada 

vegada hi ha més entitats que tenen projectes d’un abast més ampli i que cerquen 

diverses fonts de subvenció. Considera que s’ha assessorat molt poc sobre la 

possibilitat de poder accedir a fons europeus. Diu que per aquest motiu van decidir fer 

unes sessions formatives d’assessorament gratuïtes sobre com accedir als fons 

europeus, a les quals es poden inscriure, en què treballaran molts materials, que, si 

volen, també els poden enviar. 

9. Torn obert de paraules, si escau 

El senyor José Benito Eres Rigueira, en nom de GAG, informa que el 30 d’abril van fer 

el Dia de la Visibilitat Trans, a Sant Andreu, i que va ser un èxit, que hi van assistir 

unes cent persones de totes les edats. Precisa que és la primera vegada que es 

celebra a Barcelona i que es va fer en col·laboració amb la Meritxell Sáez, ACATHI i el 

Districte de Sant Andreu. Indica que ara passen el torn a la ciutat, però que si no el vol 

entomar, el continuaran fent ells a Sant Andreu. 

D’altra banda, comunica que també van celebrar el 17 de maig el Dia contra 

l’LGTBIfòbia a Sant Andreu, que va anar molt bé, també en col·laboració amb 

ACATHI, el Districte de Sant Andreu i Feminismes i LGTBI. Afegeix que va sortir a 

diverses revistes del barri i que, fins i tot, van sortir com a portada, cosa que mai 

s’havia vist a Sant Andreu. Explica que, fruit d’això, va proposar fer una taula d’entitats 

LGTBI a Sant Andreu, que va ser aprovada per tots els partits polítics de Sant Andreu, 

que ja s’ha posat en funcionament i que ja han fet una primera reunió. Creu que és 

important i que és la primera taula LGTBI que es fa en un districte de Barcelona. 

El senyor Rodrigo Araneda Villasante, en nom d’ACATHI, matisa que no és una taula 

d’entitats LGTBI, sinó una taula LGTBI en què participen, entre d’altres, farmàcies, 

centres de salut i escoles, en l’àmbit de Sant Andreu. Apunta que la primera sessió va 

comptar amb molta participació.  

El senyor Roqueta i Manen felicita el Casal Lambda pel seu quaranta-dos aniversari en 

nom del Consell i de les entitats. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 19.00 h.  

 

 

La secretària      Vist i plau 
La presidenta del Consell 


