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

 

Identificació de la sessió 

Núm. 2  
Data: 10 de juliol de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.00 h a 19.30 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 
Júlia Barea (GMCs) (per delegació de Marilén Barceló) 
Xavier Florença (GMERC) (per delegació de Montserrat Benedí i Altés)  
Elisabet Velo (GMCUP) (per delegació de Maria Rovira) 
 
Partits polítics, sindicats i altres organitzacions 
Ivan Castelló (JSC) (per delegació de Josep de Barbarà) 
M. José Gòmez (Àmbit CCOO) 
 
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) (Joan Igual i 
Bracons) 
Generem (Mar C. Llop)  
Casal LAMBDA (Emilio Ruiz Pérez) 
Fundació Enllaç (Paulina Blanco) 
Federació Comissió Unitària 28 de Juny, CU28J (Elena Longares)  
 
Altres persones convidades 
Laura Cañadas Pla (consellera al Districte de les Corts) 
Albert Oliva (Mossos d’Esquadra) 
Joan Miquel Martínez (Mossos d’Esquadra) 
Mònica Timó (Pandora) 
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Maria Giralt (Gayles TV) 
Xavier del Moral (DeGais) 
 
 
Departaments municipals i altres organismes 
Maria Gas Cid (directora de Feminismes i LGTBI) 
Marta Cruells (cap de gabinet, Regidoria de Feminismes i LGTBI) 
 
Suport administratiu i logístic del CMLGTBI  
Núria Poch i Garcia  
Mònica Peracho Ibáñez 
Laura Chipre Vicente 
 
Excusen la seva absència 
Francisca Vila i Valls (GMDemòcrata) 
Maria Rovira (GMCUP)  
Joaquim Roqueta i Manen (Gais Positius) 
Jose Benito Eres i Rigueira (Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, 
GAG)  
 
 
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 repàs de l’ordre del dia. Tot seguit, informa que, en aquesta 

sessió, hi ha dues persones convidades de la Policia de la Generalitat - Mossos 

d’Esquadra: l’Albert Oliva, cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana, i 

el caporal Joan Miquel Martínez, que explicaran quines actuacions es fan des de 

Mossos d’Esquadra quant a prevenció, seguiment i procediments que s’activen davant 

d’una denúncia en temes d’LGTBIfòbia, a més de resoldre qualsevol dubte. Comenta 

que també els poden convidar al Ple, perquè aquest consell és més petit de l’habitual. 

Demana si poden passar aquesta intervenció al primer punt, per si es volen retirar, tot i 

que han mostrat interès a escoltar tots els temes de l’ordre del dia. 

2. Lectura d’excuses, 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. 

Tot seguit, pregunta si volen fer alguna esmena en relació amb l’acta de febrer del 

2017. Com que no hi ha cap esmena, s’aprova l’acta de la Comissió Permanent del 27 

de febrer de 2017. 

A continuació, explica el contingut de la carpeta: l’ordre del dia, l’acta de la Comissió 

Permanent del 27 de febrer de 2017, la carta de l’Ajuntament de Barcelona a l’alcalde 
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de Kiev i un full on s’explica breument com fer difusió sobre la participació individual de 

les enquestes. 

Finalment, agraeix a les entitats i altres organismes del Consell la col·laboració en 

totes les fitxes que els han demanat últimament amb relació a les bases de dades del 

Consell i a la documentació requerida necessària per tirar endavant les enquestes de 

victimització. 

Modificació de l’ordre del dia 

6. Exposició del treball de prevenció que realitzen els Mossos d’Esquadra i el 
procediment que activen davant les denúncies 

La presidenta dona la paraula als representants dels Mossos d’Esquadra. 

El senyor Albert Oliva, cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana dels 

Mossos d’Esquadra, primer de tot, agraeix la invitació i comenta que ja formen part del 

Consell Nacional de Catalunya i que també participen en el Consell de Girona. 

Tot seguit, manifesta que, des d’aquest mateix moment, estan a la disposició d’aquest 

Consell i de les entitats per a tot allò que considerin que els poden ajudar. 

A continuació, explica que l’exposició està fonamentada en tres aspectes que són els 

que, des de Mossos d’Esquadra, consideren fonamentals per treballar aquesta 

temàtica: prevenció, formació i activació de les denúncies.  

Assenyala que Mossos d’Esquadra treballa la temàtica amb els col·lectius LGTBI des 

de l’any 2008 i que segurament s’ha avançat molt, però que també són conscients que 

encara hi ha molt per fer i molt per millorar. 

Així mateix, informa que totes les actuacions sobre aquesta temàtica segueixen un 

protocol intern, publicat l’any 2012, que s’ha anat revisant, del qual tothom és 

coneixedor: els setze mil i escaig efectius i les noranta comissaries, deu dins de 

Barcelona. En aquest sentit, aclareix que els procediments es revisen bàsicament des 

de tres punts de vista: el punt de vista policial; el punt de vista de la judicatura, perquè 

entenen –i així ho fan– que han de treballar plegats amb la judicatura, concretament 

amb el fiscal Miguel Ángel Aguilar, des de la seva implementació, i amb les diferents 

administracions que treballen aquesta temàtica (Ajuntament de Barcelona, Oficina de 

la No Discriminació, Generalitat de Catalunya), i el punt de vista de les entitats. 

Pel que fa a la prevenció, manifesta que l’enfoquen molt al col·lectiu de joves i que per 

això fan un taller específic molt pràctic a les diferents escoles de Catalunya, amb la 

col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, en què per mitjà de 

vídeos, d’exposicions de casos pràctics, s’intenta que els alumnes expressin la seva 

opinió i debatin sobre aquest tema i, al final, es donen unes conclusions amb el 

missatge que interessa transmetre ben clar, en el qual es tracten tres temàtiques: 

l’homofòbia, l’aporofòbia –pensen que és el gran desconegut en aquest àmbit de 

delictes d’odi i discriminació– i el racisme. 
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A continuació, comenta que ja han començat a pensar en com millorar aquest sistema 

de prevenció dirigit als joves, liderat per Joan Miquel Martínez, i que intenten que es 

faci mitjançant la formació entre iguals; és a dir, que el mateix institut seleccioni uns 

alumnes perquè rebin aquesta formació per part de Mossos d’Esquadra i que, aquests 

mateixos alumnes, transmetin aquests valors i aquest missatge als seus companys. 

Precisa que encara no està acabat, però que hi estan treballant entitats i mossos dels 

serveis centrals i del territori; que abans de posar-lo en marxa faran unes proves pilot i 

l’ensenyaran a altres entitats que puguin ser copartícips. Remarca que esperen que 

doni bons resultats perquè entenen que cal potenciar la formació del jove i canviar la 

mentalitat en aquestes edats. 

Quant a la formació, exposa que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra rep 

formació continuada: a través de la seva assessoria jurídica de totes les modificacions 

que es produeixen, tant en l’àmbit penal com en l’administratiu; a través de la fiscalia 

en la mesura que els fan veure tot allò en què encara poden millorar; i també a través 

de les mateixes entitats, que és un camí nou que just acaben de començar. 

A tall d’exemple, comenta que el 28 de juny es va fer una jornada de treball interna a 

l’edifici central de Sabadell de tots els membres de les oficines de relacions amb la 

comunitat amb la participació, per exemple, en una de les quatres jornades, del 

president de Chrysallis, que va explicar la seva experiència i el seu punt de vista. 

Comenta que aquesta jornada va ser la que va tenir més èxit i que, per tant, esperen 

que altres entitats també els puguin explicar el seu punt de vista. 

En relació amb les denúncies, exposa que el missatge de la policia, en general, és que 

s’ha de denunciar tot allò que un ciutadà o ciutadana creu que ha afectat els seus 

valors, els seus drets, la seva llibertat, etc., que es pot denunciar des del punt de vista 

penal i des del punt de vista administratiu. Aclareix que, des del punt de vista penal, 

cal presentar la denúncia a les comissaries de policia i, des del punt de vista 

administratiu, a l’Oficina de la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona o al 

Departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, remarca la 

importància de presentar la denúncia perquè, a partir d’aquí, poden conèixer 

exactament què estar succeint i què pot estar afectant la ciutadania.  

En aquest sentit, remarca que des de Mossos d’Esquadra es donen totes les facilitats 

per presentar la denúncia, que a Barcelona, on hi ha deu comissaries de Mossos 

d’Esquadra, el conveni amb la Guàrdia Urbana és que aquest tipus de denúncies 

prioritàriament les tramiti Mossos d’Esquadra, tot i que en una situació in extremis o de 

necessitat de la persona es pot derivar. A més, indica que a tot Catalunya hi ha més 

de noranta comissaries de Mossos i que en qualsevol d’aquestes comissaries es pot 

presentar una denúncia d’aquest tipus. 

Tot seguit, explica que la denúncia que es presenta per la via penal de manera 

automàtica es deriva cap al fiscal especialitzat en aquest tema, cosa que permet que 

des del primer moment n’hi hagi un seguiment; i que a totes les comissaries de 

Mossos hi ha un grup d’atenció a la víctima que es posa en contacte amb la persona 

que denuncia per fer un seguiment (interessar-se pel seu estat, aclarir qualsevol dubte 
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que pugui tenir sobre el procediment penal, etc.), fer-li costat i atendre les necessitats 

que es puguin produir. 

Així mateix, quant a la denúncia, recalca la importància que sigui al més extensa 

possible, amb tots les detalls per petits que siguin, més de cara a la judicatura que no 

pas a la mateixa policia, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima sanció o la màxima 

pena, o la màxima igualtat per a la persona que s’ha sentit vulnerada. També remarca 

la importància de mantenir la màxima discreció mentre duri la investigació policial, 

sobretot per evitar que s’eliminin proves, atès que això afecta la resolució del cas, 

sobretot en detriment de la víctima. A tall d’exemple explica que a vegades es troben 

que quan demanen a l’autoritat judicial l’escolta d’una intervenció telefònica o entrar a 

l’interior d’un domicili, que són vulneracions de drets fonamentals, el jutge els ho nega 

adduint que aquest cas ha sortit als mitjans de comunicació i que, per tant, segurament 

ja s’han eliminat totes les proves.  

Finalment, quant a la formació, comenta que és indispensable que la policia estigui 

formada en qualsevol temàtica per garantir un servei de qualitat, però també opina 

que, des de les diferents administracions o des de les diferents entitats, caldria 

fomentar la formació dels associats o dels ciutadans individuals en relació a què es pot 

denunciar, com es pot denunciar, etc., perquè tot això enriqueix el procés i aquest 

treball transversal, que entén que és l’única manera d’afrontar qualsevol situació. 

Per acabar, comunica que estan a la disposició de tothom per a qualsevol pregunta, 

inquietud, queixa o dubte i reitera de nou els agraïments. 

La presidenta considera que és interessant obrir un torn de preguntes, dubtes o 

opinions. A continuació, dona la paraula al senyor Joan Igual.  

El senyor Joan Igual i Bracons, en nom d’ACEGAL, primer de tot, agraeix l’agilitat en 

les gestions perquè els Mossos d’Esquadra poguessin tenir presència en la 

manifestació, perquè és una manera molt clara i rotunda de visibilitzar el suport de la 

policia al col·lectiu. 

En segon lloc, celebra que en la formació que fa Mossos d’Esquadra comptin amb el 

suport i l’ajuda de les entitats, perquè sovint els diferents departaments de 

l’Administració fan actuacions sense tenir en compte les aportacions de les entitats, 

com ara en la campanya de fa un any. Apunta que en el Consell hi ha diverses entitats 

que treballen el tema de la formació i el tema de les escoles. 

Per acabar, quant al tema de no difondre informacions mentre s’està fent la 

investigació policial, comenta que hi ha algunes entitats, com la seva, Gayles TV, 

l’Observatori i altres, que per les seves característiques s’assabenten molt ràpid de tot. 

Considera que cal ser molt prudents en aquests temes tan punyents i que és molt 

important que puguin tenir telèfons de referència per poder esbrinar ràpidament la 

veracitat de les notícies. Per tot això, suggereix fer una reunió conjunta per parlar 

exclusivament d’aquest tema, que és prou greu, amb l’objectiu de no fer malbé el 

treball dels Mossos d’Esquadra i no agreujar les víctimes.  
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El senyor Xavier del Moral, en nom de DeGais, pregunta la durada mitjana d’una 

investigació. 

El senyor Albert Oliva contesta que no hi ha resposta, que depèn de moltes 

circumstàncies. Insisteix en la importància, quan es fa la denúncia, d’afegir-hi tots els 

detalls i dades per molt insignificants que puguin semblar, perquè poden ajudar 

l’investigador a lligar-ho amb una altra denúncia, per exemple. 

A continuació, especifica quines circumstàncies influeixen en la durada de la 

investigació: si hi ha testimonis, si es poden aconseguir imatges a través de càmeres 

del carrer, propietat de l’Ajuntament o d’edificis de la Generalitat, etc. També indica 

que a vegades, com és el cas del «pilla pilla» de fa un parell d’anys, el mateix 

investigador decideix allargar la investigació perquè té coneixement que darrere d’un 

primer autor visible hi ha més persones i, per tant, espera, allargant la investigació, 

aconseguir un millor objectiu i més satisfacció per a la víctima. 

Així mateix, explica que un altre factor que influeix en la durada d’una investigació és 

l’actuació del fiscal que la dirigeix, en el sentit que, des de Mossos, es pot donar per 

tancada una investigació, però el fiscal pot dir que se segueixi investigant incidint en 

algun dels elements, el testimoni, les imatges, un fet concret, etc.  

D’altra banda, assenyala que també poden accelerar una investigació, per exemple, si 

sospiten que les persones que tenen identificades tenen intenció de sortir de 

Catalunya i, per tant, els interessa accelerar la detenció i resoldre el cas, tot i que 

siguin conscients que no podran agafar les persones que puguin estar-hi darrere. 

Quant a la intervenció del senyor Igual, informa que, com a portaveu del Cos de 

Mossos d’Esquadra, plantejarà aquesta reunió conjunta a l’Àrea de Comunicació dels 

Mossos d’Esquadra. Així mateix, manifesta que potser hi hauria d’haver una àrea de 

comunicació de l’Ajuntament. Aclareix que l’Àrea de Comunicació té uns telèfons de 

guàrdia 24 hores al dia, que és on truquen els periodistes per verificar l’autenticitat 

d’una notícia. Suggereix, tot i que incideix que ho ha pensat molt ràpidament, disposar 

d’algun telèfon on poguessin trucar els representants d’entitats reconegudes –no els 

ciutadans individuals– per tenir informació d’aquests temes.  

En aquest sentit, creu que, amb la relació, el treball i l’alt grau de confiança que hi ha 

ara amb les entitats, ha d’haver-hi prou tranquil·litat i transparència perquè, per 

exemple, si truca algú d’alguna entitat, des de Mossos d’Esquadra li puguin dir que hi 

estan treballant i aquesta persona tingui la confiança que és així i sàpiga que en el 

moment que es pugui fer públic el trucaran i li ho explicaran. 

La senyora Elena Longares, en nom de CU28J, aclareix que parlarà com a víctima 

d’un cas que va patir conjuntament amb una altra companya. 

En primer lloc, manifesta que és molt important recollir totes les dades per 

insignificants que siguin, però que el problema és que la persona que redacta la 

denúncia no recull tota la declaració i tots els detalls que són importants per fer visible 

que és un tema, en el seu cas, d’orientació afectivosexual, atès que sovint no tenen la 
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formació adequada i, per tant, no els consideren importants. Explica que en el seu cas 

va haver d’insistir que s’inclogués a la denúncia que era per orientació afectivosexual i 

que possiblement vulnerava la Llei 11/2014, perquè no ho tenien present.  

Així mateix, assenyala que l’Observatori contra l’Homofòbia ha fet diverses formacions 

a gent propera d’entitats en aquest sentit, però que és molt important que els mossos 

que recullen les denúncies sàpiguen què s’ha d’incorporar perquè s’activi el protocol.  

Quant al seguiment, comenta que només s’hi va posar en contacte, un mes més tard, 

una mossa d’esquadra per informar-los de la resolució del tema. Aclareix que, per sort, 

col·labora amb l’Observatori i ja s’havien posat en contacte amb fiscalia i amb l’àrea i 

ja sabien com evolucionava tot. És per això que considera que falta comunicació i 

coordinació amb les entitats i també, reforçant el que deia el senyor Igual, tenir un 

mecanisme real i ràpid d’intervenció. 

Per acabar, manifesta que tampoc se’ls va preguntar, a l’hora de fer la denúncia, si 

necessitaven suport psicològic, etc., que creu que és important.  

La senyora Maria Giralt, en nom de Gayles TV, expressa que, com a mitjà de 

comunicació, és molt difícil tenir coneixement d’una notícia i no transmetre-la. 

El senyor Rodrigo Araneda, en nom de l’Associació Catalana per la Integració 

d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals, Acathi, creu que encara hi ha molt per fer i 

que cal ser conscients que no tothom té una bona formació ni tothom té les mateixes 

sensibilitats. En aquest sentit, considera que són els mossos d’esquadra qui han de 

tenir la formació adequada i assessorar els ciutadans sobre com posar una denúncia, 

perquè, per més formació que es faci, és molt difícil arribar a tots els ciutadans. 

D’altra banda, exposa que la seva entitat atén persones trans, que algunes exerceixen 

la prostitució, i que han hagut d’acompanyar-les a fer una denúncia perquè hi ha uns 

prejudicis previs. A més, indica que molta gent es cansa del procediment perquè no 

reben cap mena de retorn i creuen que s’han oblidat d’aquest tema; considera que 

això requereix un grup o xarxa d’entitats que pugui fer aquest seguiment.  

Quant al tema de la formació, opina que és interessant en tant que és transformadora; 

per això considera que la reflexió que fan respecte a les escoles també l’haurien de fer 

en la formació als mateixos mossos, en el sentit de no parlar només de continguts, 

sinó de realitats i d’experiències, perquè és diferent la teoria de la pràctica.  

El senyor Albert Oliva, en primer lloc, agraeix els comentaris de la senyora Longares, 

atès que és la manera de poder anar millorant. En tot cas, comenta que, si hi ha 

insatisfacció en els resultats, hi ha mecanismes per comunicar-ho i per fer una queixa. 

En segon lloc, aclareix que quan demana prudència a l’hora de difondre una notícia es 

refereix, més que al titular d’una notícia, a aprofundir en aquesta notícia quan potser 

no es té la informació, o no és una informació contrastada, com ara dir que hi haurà 

tants detinguts, que la investigació va per aquest camí, etc. 
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En tercer lloc, pel que fa als prejudicis de persones quan van a una comissaria, que és 

un tema que els preocupa i els preocupa que hi hagi aquesta percepció, assenyala 

que, si una persona té aquesta percepció, es pot denunciar internament amb un 

mecanisme que arriba directament al conseller d’Interior o al director general de la 

Policia, i sempre es contesta. Així mateix, indica que, per poder-ho resoldre, 

necessiten saber si és un fet puntual o és molt habitual, si està centralitzat en un lloc 

concret o no, que opina que no és així, però que és interessant saber-ho. 

Per acabar, matisa que és cert que el ciutadà no ha de conèixer la llei, però que en un 

tema tan específic i sensible, que afecta tant el dret de la persona, entenen que és bo 

formar la ciutadania sobre on, quan i com ha de presentar aquestes denúncies.  

La senyora Paulina Blanco Muñoz, en nom de la Fundació Enllaç, opina que, quan es 

fa una denúncia d’aquest tipus, la persona que la recull no considera important el fet 

que es denuncia, en canvi per a la persona que denuncia sí que és important, perquè 

no és aquest fet aïllat, sinó que és una acumulació de fets semblants. 

El senyor Albert Oliva hi està totalment d’acord. Ara bé, assenyala que la persona que 

presenta la denúncia és qui mana en la denúncia; és a dir, si quan la llegeix no hi està 

conforme, pel motiu que sigui, perquè està mal expressada, perquè hi falten dades, 

etc., ha de demanar que es rectifiqui segons les seves indicacions i l’instructor de les 

diligències està obligat a fer-ho, perquè, a més a més, al final qui ha de valorar la 

denúncia és el jutge o el fiscal. I aquest procés es pot repetir fins que s’estigui 

totalment d’acord amb la formulació de la denúncia. 

La presidenta agraeix l’exposició i la disposició del senyor Oliva. 

3. Commemoracions rellevants per a la defensa i reivindicació dels drets del 
col·lectiu LGTBI 

La presidenta dona la paraula a la senyora Laura Cañadas perquè valori les 

actuacions referents a la celebració del Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia. 

La senyora Laura Cañadas Pla, consellera del Districte de les Corts, comenta que no 

entrarà en el detall de les actuacions i els actes amb motiu del Dia Internacional contra 

l’LGTBIfòbia perquè la majoria dels presents hi van participar. 

Tot seguit, valora positivament, des del Districte, com s’ha treballat aquesta 

commemoració en l’àmbit tècnic i polític. Comenta que, com sempre, s’hauria pogut 

treballar amb més temps, planificar-ho millor, etc., però que, per exemple, la Taula de 

Dones de les Corts, que van ser les encarregades de fer les flors que molts dels 

participants lluïen, van quedar encantades del concert, del manifest i de l’acte. 

A continuació, explica que hi ha hagut un parell de col·laboracions: una amb Acathi 

dins del Cicle de Dones del Món que es farà al districte, amb un documental sobre les 

dones trans a la ciutat; l’altra amb la Fundació Enllaç, perquè entenien que, atès que el 

25% de la població de les Corts és gent més gran de 65 anys, era important reflectir la 

realitat d’aquest col·lectiu. Hi afegeix que amb el casal de joves l’any passat van fer un 
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cicle de formació sobre temes LGTBI, enfocat sobretot a adolescent, i que la intenció 

és continuar-hi treballant, en aquest cas segurament amb Sinver, ja que són l’entitat de 

referència LGTBI del districte, per veure quines relacions s’hi poden establir. 

Finalment, manifesta que, des del Districte de les Corts, s’ofereixen a donar suport, 

tècnic, logístic, de planificació, etc., al districte que ho vulgui assumir l’any vinent. 

El vicepresident considera que cal fer una crítica no del resultat, que va ser molt bo, 

sinó del procés en el sentit que en la reunió compartida amb les entitats del districte hi 

va haver algunes conductes de mala educació respecte a la gent que hi havia. Per 

tant, opina que, de cara al futur, quan treballin amb entitats de barri que s’estan oferint 

a fer accions molt interessants, caldria fer abans una reunió prèvia entre les entitats 

per tal d’entendre el paper d’aquestes entitats i reconèixer l’esforç que fan. 

El senyor Joan Igual, en nom d’ACEGAL, reconeix que, sense adonar-se’n, una mica 

es van imposar per damunt de gent que volia col·laborar amb ells. 

D’altra banda, fa una crítica constructiva en el sentit que, ja que tenen tot un any per 

endavant, comencin a treballar-ho abans, perquè la producció, la comunicació i la 

distribució són elements molt importants i necessiten un temps de preparació. 

La senyora Elena Longares, en nom de CU28J, exposa que, des de la Comissió 

Unitària, es van fer tres actes principals: la inauguració de l’exposició el dia 26, que era 

justament el dia que feia 40 anys de la manifestació, que va funcionar molt bé; l’acte 

central al Palau de la Virreina, que va tenir molt d’èxit i molta presència de públic –no 

sap si és a causa de la difusió que se’n va fer–; i la manifestació, que també va anar 

molt bé, tot i que la participació va ser més o menys com la d’altres anys. 

A continuació, explica que per a la seva entitat aquest ha sigut l’any de començar a fer 

un canvi pel que fa a la difusió i a la comunicació: han comptat amb tot el suport de 

l’Ajuntament, cosa que s’ha notat molt tant des de la web com des de les xarxes 

socials, i han reduït moltíssim la comunicació mitjançant el paper, no del tot, perquè 

s’ha de continuar fent, i l’impacte ha estat molt positiu. 

Finalment, matisa que la reunió per a la valoració la faran el dia 20; és a dir, encara no 

han fet la valoració interna, i que el que ha explicat són les primeres sensacions. 

El senyor Joan Igual i Bracons, en nom d’ACEGAL, constata que la valoració del Pride 

és absolutament positiva, pràcticament sense cap incident. Informa que, segons la 

Guàrdia Urbana, va haver-hi 50.000 persones.  

Tot seguit, exposa que des de fa uns quants anys hi poden destinar més recursos, tant 

a l’estructura com al contingut, cosa que es nota favorablement en el 

desenvolupament. Assenyala que aquest any han aconseguit visibilitzar àmpliament el 

tema de l’LGTBIfòbia en l’esport. 

D’altra banda, explica que hi va veure molts errors que caldrà reconduir entre tots, com 

ara taules senceres de gent bevent alcohol allà mateix. Sempre ha mantingut que cal 

un creixement lent i sostenible per evitar aquestes situacions, perquè un acte 
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massificat al final acaba descontrolat. Manifesta que volen que sigui inclusiu, però molt 

de la comunitat, i que per a això cal posar-hi uns mitjans correctors amb col·laboració 

amb l’Administració, perquè hi ha àmbits als quals les entitats no poden arribar. 

Tot seguit, indica que el seu objectiu principal és la visibilitat i que, per tant, fan molt 

èmfasi en la comunicació. A més, precisa que des de fa tres anys bona part del 

pressupost es destina, cada cop més, al contingut, que és essencial, però que també 

requereix una estructura que el mantingui. 

El vicepresident valora molt positivament aquest any, perquè totes les entitats han dut 

a terme moltes activitats, a més de les estables, que han tingut molta més visibilitat.  

Espera que l’any vinent també hi hagi aquest moviment de funcionament positiu.  

La presidenta, primer de tot, els felicita per tota la feina feta amb motiu de la 

commemoració dels 40 anys. Comenta que el grup de treball amb les entitats ha 

funcionat molt bé i que personalment ha gaudit molt d’aquests mesos monogràfics. 

Destaca que s’ha aconseguit que molta gent de tot Catalunya vingués a Barcelona i 

participés en aquesta commemoració. 

Així mateix, assenyala la participació de l’Ajuntament en la instal·lació «Molt amor per 

fer» o en l’acte central del FAGC, que ha estat una manera de recuperar espais de la 

ciutat, com la Virreina. També indica que la col·laboració amb TMB ha estat molt fàcil i 

han pogut veure algunes parades de metro amb els colors de l’arc de Sant Martí, amb 

xerrades sobre temes d’esport. Informa que els han proposat fer un homenatge de 

tema LGTBI al piromusical de la Mercè. Per tot això, creu que cal fer una lectura molt 

positiva d’aquestes ganes de col·laborar des de diferents espais de la ciutat a fer un 

homenatge LGTBI.  

D’altra banda, explica que s’han fet moltes activitats, però que encara en queden 

moltes per fer, com l’exposició a la Virreina per a l’any vinent o tot un tema d’activitats 

a centres cívics i biblioteques, perquè la idea és que la commemoració d’aquests 40 

anys d’història duri tot un any.  

Per acabar, reitera les felicitacions i diu que ha estat un plaer col·laborar amb tots ells. 

El senyor Emilio J. Ruiz, en nom del Casal Lambda, opina que el mes de juny ha estat 

un mes de bojos i que hi ha hagut manca de coordinació, perquè molts actes han 

coincidit el mateix dia, i que caldria entre tots buscar un sistema de coordinació per no 

encavallar uns actes amb uns altres. 

La senyora M. José Gòmez, en nom d’Àmbit de Comissions Obreres, també ho valora 

molt positivament, sobretot l’acte central i la manifestació, tot i que reconeix que, per 

qüestions de congressos que se celebraven a Madrid, molts dels activistes han estat a 

la desfilada de Madrid de l’1 de juliol.  

Tot seguit, comenta que s’han plantejat poder participar a la manifestació del Pride de 

Barcelona l’any vinent, ja que aquest any era impossible fer-ho. 
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Comenta que és veritat que hi ha hagut actes que s’han encavallat, però opina que en 

un mes tan intens és inevitable. 

El senyor Joan Igual comparteix l’opinió del senyor Emilio J. Ruiz quant a 

l’encavallament dels actes, tot i que indica que les dues manifestacions no s’han 

encavallat mai, a excepció –creu recordar– d’un sol any, o potser dos. En aquest 

sentit, recorda que el 2009 es va fer una comissió perquè no coincidissin els actes i es 

va arribar a uns acords. Suggereix que es podria tornar a fer, tot i que ell ja no seria 

interlocutor, perquè plega, però sí que s’ofereix a col·laborar perquè es pugui fer. 

La senyora Elena Longares manifesta que, des de la Comissió Unitària, estan 

disposades a parlar-ho i a coordinar-se. 

4. Enquesta de victimització 

La senyora Maria Gas de Cid, directora de Feminisme i LGTBI, manifesta que el tema 

de l’Enquesta de victimització està funcionant bé, que la col·laboració de les entitats és 

molt positiva i que es va progressant, però que es podria progressar molt més. 

Recorda que necessiten un mínim de 400 enquestes perquè sigui significativa i se’n 

puguin treure conclusions. 

Tot seguit, informa que han enviat 78 enllaços a persones individuals i 225 a 15 

entitats, però que només se n’han emplenat 42, un 10% del que es necessita. Per 

això, demana a totes les entitats presents que facin un esforç, que els demanin els 

enllaços i, si ja els han demanat, que recordin a les persones que entrin a fer 

l’enquesta. Matisa que hi han entrat 63 persones, però només 42 l’han finalitzada; o 

sigui, hi ha un terç de persones que la comencen a fer i no l’acaben. D’aquestes 42 

persones, especifica que són 25 homes cis, 16 dones cis i només 1 dona trans. 

Incideix en la importància d’aconseguir aquest increment de massa fins a setembre-

octubre. 

La senyora Paulina Blanco Muñoz, en nom de la Fundació Enllaç, comenta que ha 

intentat fer l’enquesta, però que no pot passar de la pàgina 8; pregunta si hi ha més 

persones que s’hagin trobat amb aquesta dificultat. 

La secretària li respon que demani un altre enllaç.  

La senyora Elena Longares, en nom de CU28J, apunta que la lletra dels títols dels 

apartats és molt petita i que a vegades costa molt saber a què s’està referint, si se 

segueix en el mateix tema o és un altre tema, que potser aquest és el problema de no 

poder continuar, i suggereix fer títols més grans o aclarir alguns punts. 

La senyora Mònica Timó, en nom de Pandora, pregunta si hi ha possibilitat de guardar 

l’enquesta sense acabar-la, per exemple, per manca de temps. Considera que, 

d’alguna manera, s’hauria d’especificar el temps que es necessita, aproximadament, i 

que hi ha la possibilitat de guardar l’enquesta si no s’acaba. 

La secretària els comunica que es posin en contacte amb ella per a qualsevol dubte. 
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5. Espais de participació 

 Grup de Treball Trans 

La senyora Mar C. Llop, en nom de Generem, informa que el Grup de Treball de 

Persones Trans ha començat a tirar endavant la renovació de la guia per a persones 

trans, perquè ha quedat desfasada i hi manquen associacions com Generem, 

Chrysallis, Transvaginarias, Trànsit, i també perquè hi volen incorporar Aprosex, Joves 

Trans i l’Octubre Trans, i especificar millor el Servei de Suport a Persones Trans 

d’Acathi i tot el tema de Trànsit i dels serveis psicològics.  

Tot seguit, manifesta que es vol ampliar el vocabulari, perquè ara mateix és una 

miqueta binarista i hi volen incorporar també les identitats no binàries, que s’expliqui 

millor en el textos que parlen sobre les persones trans. 

D’altra banda, fa palès que hi ha controvèrsia en el fet d’incloure tots els serveis, ja 

que hi ha persones o entitats, com ella mateixa o Generem, que consideren que no 

s’hi han d’incloure tots els serveis, com ara la Unitat de Trastorns de la Identitat 

(UTIC), que no hi hauria de constar. 

En relació amb això, assenyala que es va fer la proposta que aquesta guia estigués 

signada pel grup de treball i no per la regidora, d’alguna manera per treure la 

responsabilitat de no incorporar-hi segons quines informacions. 

Finalment, explica que han començat a treballat el tema laboral i estan investigant què 

està passant amb el tema de Barcelona Activa i el tema de «Trans Ocupació». 

 Trobada del Consell de Dones de Barcelona i el CMLGTBI 

La senyora Maria Giralt, en nom de Gayles TV, comunica que hi va haver una primera 

reunió entre el Consell de Dones i el Consell LGTBI i que l’endemà tenen la segona 

reunió. Assenyala que és un tema molt complex i molt interessant, perquè són dues 

dinàmiques diferents que han anat paral·leles fins a l’infinit; però està convençuda que 

algun dia s’ajuntaran. 

Tot seguit, concreta que es tracta de trobar dinàmiques per confluir, que l’objectiu és 

que el feminisme estigui més inclòs a l’ADN del moviment LGTBI i també a l’inrevés. 

Finalment, considera que caldria que hi participessin més entitats LGTBI, perquè a la 

reunió només n’hi havia tres: Pandora, Creación Positiva i Gayles TV, i dues van 

excusar l’absència (GAG i JSC).  

La senyora Mònica Timó, en nom de Pandora, palesa que una de les problemàtiques 

és la manca d’homes en la reunió, que van debatre com implicar homes gais en allò 

que es denomina ser feminista i que una de les primeres idees que van sorgir va ser 

explicar bé què és ser feminista, que no és el que molta gent creu. 
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Conclou que, per començar, van acordar que una persona de cada Consell expliqui a 

l’altre Consell què es fa des d’aquell Consell, les polítiques, les accions i els objectius i, 

a partir d’aquest coneixement mutu, crear aquestes agendes i objectius comuns. 

Per acabar, anima a implicar-s’hi, sobretot els homes. 

La senyora Maria Giralt destaca la importància que s’hi incorporin persones 

transsexuals, homes i dones. 

La senyora Mar C. Llop, en nom de Generem, explica que ho van proposar a la junta, 

però que cap persona va tenir energia per implicar-s’hi. Ara bé, consideren que és un 

tema molt interessant i que haurien de ser-hi. 

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

La presidenta informa que el comissionat de Programes de Memòria Històrica els ha 

ofert fer una visita el 13 de setembre a la Model per a unes 25 persones de les entitats 

LGTBI, idea que troben molt interessant. Concreta que cal fer una llista amb els DNI. 

El vicepresident exposa que l’Observatori o el FAGC han desenvolupat l’activitat 

«L’homofòbia no fa Gràcia», que s’emmarca dins de les festes de Gràcia. Comenta 

que aquesta vegada no té gaire informació de les activitats que fan les entitats de cara 

al futur, però que al setembre n’hi ha dues d’interessants: una és la Mercè, que no sap 

si alguna entitat farà alguna activitat, però que ells tindran una biblioteca vivent; l’altra 

té a veure amb el Dia de l’Octubre Trans i la visibilitat del col·lectiu trans. 

Conclou que, de cara al semestre següent, és important que les entitats informin de les 

activitats que desenvoluparan. Així mateix, recorda que, com que també és 

vicepresident del Consell d’Immigració, qualsevol acció que vulguin fer conjuntament 

amb aquest Consell d’Immigració serà ben rebuda. 

D’altra banda, els convida a formar part de la Xarxa Antirumors, una xarxa que permet 

treballar els estereotips de rumors sobre les persones migrades, però que també pot 

afavorir la tasca que fan des de les seves perspectives.  

8. Torn obert de paraules, si escau 

La presidenta comunica que només els queden quatre minuts, però que fan les 

intervencions i, si no tenen temps de respondre, respondran per escrit. 

La senyora Mònica Timó, en nom de Pandora, informa que el 21 d’octubre al centre 

cívic de la Barceloneta faran una taula rodona sobre les identitats de gènere en l’àmbit 

educatiu, amb Lucas Platero, l’Associació de Famílies LGTBI i Eloi Biosca. 

La senyora Paulina Blanco Muñoz, en nom de la Fundació Enllaç, en primer lloc, 

comenta que li ha agradat molt l’espai d’aquest any del Pride, al moll de la Fusta. En 
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segon lloc, indica que, malauradament, no han pogut fer res a Madrid de tot el que 

estava previst i que consta a l’acta. 

En darrer terme, ressalta que hi ha hagut molts programes a la televisió amb el tema 

LGTBI i que creu que ha estat magnífic tot el que han fet. 

La senyora Maria Giralt, en nom de Gayles TV, demana a la secretària que torni a 

passar la convocatòria del Consell de Dones i el Consell LGTBI, perquè hi ha entitats, 

Comissions, per exemple, que en desconeixien l’existència. 

Tot seguit, anuncia que a la reunió de l’endemà amb el Consell de Dones vol fer la 

proposta d’aprofitar el 8 de març per unir interessos i donar-hi suport des de les 

entitats LGTBI, només com una experiència pilot per veure com funciona.  

Finalment, informa que el 25 de juliol hi ha la presentació d’Aequalis, millors pràctiques 

en la gestió de la diversitat, a la qual els convida a assistir. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 19.30 h.  

 

 

La secretària      Vist i plau 
La presidenta del Consell 

 


