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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. 1  
Data: 19 de març de 2018 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.05 h a 20.20 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 Sàez i Sellarès 
 
Representants dels grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona 
Júlia Barea (GMCs) (per delegació de Marilén Barceló Barea) 
Xavier Florencia (GMERC) (per delegació de Montserrat Benedí) 
Ivan Castelló (GMPSC) (per delegació de Carmen Andrés Añón) 
 
Entitats  
Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
(ACATHI) (Rodrigo Araneda Villasante) 
Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, AMPGIL (José Mellinas) 
Casal LAMBDA (Sergi Cubell, per delegació d’Emilio Ruiz Pérez) 
Fundació Enllaç (Paulina Blanco Muñoz) 
Gais Positius (Joaquim Roqueta i Manen) 
Generem (Mar C. Llop)  
Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, GAG (José Benito Eres 
Rigueira) 
 
Departaments municipals i altres organismes 
Andreu Agustín Andrés (coordinador del Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de  
Gènere) 
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 
Albert Fages (coordinador de l’Oficina per la No Discriminació, OND, de l’Ajuntament  
de Barcelona) 
Eric Sancho (activista independent de la Plataforma Trans) 
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Suport administratiu i logístic del CMLGTBI  
Meritxell Guixà (Direcció de Feminismes i LGTBI) 
 
Excusen la seva absència 
Francisca Vila i Valls (GMDemòcrata) 
 
 
Ordre del dia 
1.  Salutació i benvinguda 
2.  Lectura d’excuses i delegacions i aprovació de l’acta anterior 
3.  Presentació de l’Oficina per la No Discriminació (OND) 
4. L’Administració com a garant de drets en els habitatges públics segurs per a 

persones grans LGTBI  
5. Exposició del treball realitzat per la Plataforma Trans*forma la Salut 
6. Informacions del Grup de Treball de Diades LGTBI  
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 comunica que en aquesta sessió els acompanya el senyor Albert Fages, 

coordinador de l’Oficina per la No Discriminació, que els exposarà els canvis que hi ha 

hagut a l’oficina i els nous objectius i farà incidència en la discriminació per orientació 

sexual i de gènere i en com es relacionarà l’oficina amb el Centre de Recursos LGTBI.  

Així mateix, fa un breu resum de la resta de 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. 

3. Presentació de l’Oficina per la No Discriminació (OND) 

La presidenta dona la paraula al senyor Albert Fages, coordinador de l’Oficina per la 

No Discriminació, perquè faci la presentació de l’oficina. 

El senyor Albert Fages, coordinador de l’Oficina per la No Discriminació, primer de tot, 

exposa que l’Oficina per la No Discriminació es va crear fa vint anys, però que fa uns 

set mesos van ampliar l’espai físic, que ara és al carrer Ferran, 32, i també l’horari 
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d’atenció al públic, que és de dilluns a divendres de 9 a les 14 hores i dimarts, 

dimecres i dijous de les 9 a les 20 hores ininterrompudament, com també van redefinir-

ne les funcions.  

Tot seguit, manifesta que una de les eines de potenciació va ser el redactat d’una 

mesura de govern específica de l’oficina, que partia de la mesura de govern 

«Barcelona, ciutat de drets», que es basa en la terminologia i el redactat que 

s’estableix a les Nacions Unides el 1966, després de la Carta de drets humans, i 

determina una sèrie d’actuacions per àmbits amb una intervenció transdisciplinària i 

transversal en els aspectes que poden afectar situacions de discriminació. 

Així mateix, matisa que la nova concepció de l’oficina és continuar intervenint i 

treballant en tot el que és vulneració de drets a la ciutat i potenciar més els àmbits de 

garantia i de prevenció, amb una actuació més oberta i més intensiva, que són dos 

àmbits clarament diferenciats, però que han d’estar interconnectats. 

Quant a l’àmbit de prevenció, explica que volen treballar totes les situacions que 

ajuden a prevenir situacions de discriminació i vulneració de drets a la ciutat i que, per 

fer-ho, s’ha creat un nou centre de recursos en drets humans que s’ha d’encarregar de 

la informació, la sensibilització i la formació en drets humans a ciutadans i entitats. 

Precisa que volen aconseguir que el treball de prevenció i de lluita contra 

discriminacions o vulneracions de drets es pugui fer conjuntament amb les entitats, 

perquè tenen clar que sense aquest treball conjunt no aconseguiran que l’oficina, tot i 

que és un servei municipal públic, sigui una oficina de referència en la lluita contra les 

discriminacions. És per això que pretenen que la formació –xerrades, tallers de 

sensibilització i d’informació– es pugui fer de manera compartida amb les entitats en el 

nou espai que s’ha creat a l’oficina. 

Pel que fa a l’àmbit de garantia, assenyala que principalment volen poder exercir la 

potenciació de l’execució de tota actuació en defensa de qualsevol acció de lluita 

contra qualsevol situació en què s’hagi vulnerat els drets d’un ciutadà de Barcelona. És 

a dir, la intenció és que l’oficina pugui estar permanentment a peu de carrer per copsar 

i recollir totes les situacions de vulneració de drets, com també les que els arriben a 

través de les entitats o de les persones que treballen en qualsevol eix de vulneració de 

drets. 

A continuació, explica que, davant d’una queixa o denúncia per una situació 

discriminatòria, l’oficina pot oferir una sèrie d’intervencions que passen per 

l’acompanyament a la persona víctima d’una vulneració de drets en tota la trajectòria 

de la denúncia, si s’entén que té un recorregut jurídic, i ajudar-la en la construcció dels 

espais de conflictes per poder arribar a una mediació, una intermediació, una 

consolidació o qualsevol de les eines que poden servir per iniciar una dinàmica per 

solucionar la situació discriminatòria denunciada, si s’entén que no hi ha una situació 

delictiva o que no pot derivar-se cap a una situació de delicte d’odi o discriminació.  

En aquest sentit, remarca que els àmbits de garantia i de prevenció no són àrees 

totalment separades, sinó que els entenen des d’un treball interdisciplinari entre 
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diferents professionals, amb les diferents eines d’acord amb la situació discriminatòria 

denunciada. Per exemple, en l’àmbit de garantia, una atenció psicosocial amb tècnics 

en atenció psicològica i atenció educativa, entenent-la com una atenció integral que 

engloba l’acompanyament, l’apoderament de la víctima i l’escolta.  

D’altra banda, assenyala que l’assessorament jurídic l’ofereix un equip d’advocats de 

l’oficina especialitzats en diferents àmbits, sobretot en la intervenció en situacions de 

vulneracions de drets humans i, específicament, en situacions discriminatòries. Fa 

palès que pot haver-hi situacions de vulneracions de drets que no siguin 

discriminatòries, i en aquestes situacions l’oficina pot exposar a la persona víctima 

quines possibilitats té si es decideix per la denúncia judicial o si hi ha altres vies 

susceptibles de poder-se treballar conjuntament amb la persona. 

Quant a la mediació o la gestió alternativa de conflictes, entenen que l’especialització 

que es pot aportar des de l’oficina en la gestió o en l’intent de resolució del conflicte a 

vegades pot comportar no arribar a solucionar correctament o completament el 

conflicte. Ara bé, incideix que la voluntat és aportar eines, si la mediació no té 

possibilitats, o altres fórmules de denúncia pública com a ajuntament, que és un 

aspecte que han començat a fer a través de processos en què han treballat perquè 

l’Ajuntament es pogués personar judicialment en causes específiques com a litigi 

estratègic. Aclareix que això depèn del tipus de greuge de la situació que s’hagi 

produït i de si aquesta comporta una situació penal per fer aquesta presentació. Matisa 

que estan treballant, tant dins de l’àmbit de garanties com de l’àmbit preventiu, per 

tenir el màxim d’eines en aquest sentit. 

A tall d’exemple, indica que una de les eines és la constitució d’una taula d’entitats, 

l’objectiu de la qual és poder treballar amb entitats per constituir una xarxa d’atenció a 

persones víctimes de discriminació, en la qual hi ha representades entitats LGTBI. Així 

mateix, assenyala que la idea és poder construir un mapa de quina és la situació de la 

discriminació a la ciutat entre totes les entitats i l’oficina per poder treballar 

conjuntament en la decisió de determinades polítiques municipals o determinades 

actuacions conjuntes entre entitats i l’oficina, per exemple.  

A continuació, explica que també volen trobar, des de la terminologia de victimologia, 

una mirada compartida i transdisciplinària, cosa que no és fàcil perquè hi ha moltes 

entitats molt especialitzades en el seu eix, per intentar empatitzar amb les actuacions 

de les altres entitats i poder-hi treballar conjuntament. Per això, han començat a 

treballar per intentar unificar o compartir terminologies en la definició de vulneracions 

de drets i de discriminació. A més a més, apunta que la idea és que l’oficina pugui ser 

un espai comú en què les entitats se sentin còmodes, hi puguin fer aportacions i 

utilitzar l’espai per fer formacions específiques, per exemple en LGTBI, a més de fer 

actuacions conjuntes entre entitats. És a dir que l’oficina pugui ser un espai a compartir 

entre les entitats i el servei municipal que s’hi pugui oferir. 

En relació amb les estadístiques que tenen al powerpoint, destaca que el racisme i la 

xenofòbia és l’eix amb més denúncies de manera reiterada aquests últims anys. Quant 
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a LGTBI, comenta que el percentatge es manté dins de la mateixa franja d’aquests 

últims anys, sobretot en el tema de dret d’informació i d’integritat moral i física. 

En aquest sentit, valoren molt positivament la feina que fan les entitats LGTBI, ja que 

consideren que fan una feina molt contundent i de molta atenció a les persones que 

pateixen qualsevol tipus d’actuació susceptible de ser denunciada, que principalment 

són situacions relacionades amb el dret d’admissió a algun lloc –restaurants, locals 

d’oci nocturn, etc.– per l’orientació sexual. Assenyala que dins de l’Ajuntament estan 

treballant aquest tema amb els tècnics dels districtes, a través del Servei a les 

Persones, perquè aquesta situació no sigui tan flagrant en el tema del dret d’admissió.  

Ara bé, fa palès que també es troben situacions en l’àmbit laboral i que aquestes 

situacions, pel que han vist amb els seus advocats, no és fàcil orientar-les cap a la 

discriminació del col·lectiu LGTBI, perquè sempre queden molt encobertes per la 

problemàtica laboral o des de l’empresa s’emmascaren per justificar un 

acomiadament. 

Així mateix, indica que també es troben en situacions a l’espai públic d’insults o, fins i 

tot, lesions, i en aquests casos cal mirar la manera de poder-ho enfocar per la via 

penal, que sempre és més complexa. Comenta que són elements que han de treballar 

permanentment amb la Fiscalia de Delictes de Discriminació per veure quins casos 

poden entrar dins del tema de delicte d’odi.  

La secretària comenta que, per qüestió de temps, potser ara podrien passar ja a les 

preguntes concretes perquè se centri més en el tema que interessa a les entitats. 

El senyor Joaquim Roqueta, en nom de Gais Positius, els agraeix l’esforç de millorar 

l’oficina. Tot seguit pregunta si, finalment, no es canviarà el nom de l’oficina. 

El senyor Albert Fages li respon que el canvi de nom s’ha fet fa pocs anys, amb 

l’anterior Govern municipal; creu que es va canviar per Agència de Drets Civils. 

El senyor Joaquim Roqueta comenta que el fet que l’oficina sigui de l’Administració 

crea certa desconfiança, que de mica en mica es va perdent, i que la pega principal, 

sobretot quan hi derivaven gent de les entitats, era que només es treballava el tema de 

la mediació i que hi havia gent que volia anar més enllà i no se sentia prou 

acompanyada. Matisa que ara entén que, pel que s’ha explicat, s’intentaran altres vies. 

El senyor Albert Fages confirma que això ara ha canviat, que dins d’aquest equip 

d’advocats n’hi ha dos d’especialitzats en el tema d’orientació sexual i identitat de 

gènere i LGTBI i que la idea és disseccionar tot el que es pugui el tema jurídic. 

Aclareix que la llei del 2014 permet algun tipus d’intervenció en l’àmbit administratiu. 

El senyor Joaquim Roqueta considera que cal comunicar que l’OND s’ha renovat i que 

ara hi ha altres possibilitats, que es pot anar més enllà i que hi ha més coordinació, ja 

que això afavorirà que la gent perdi aquesta desconfiança. 
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D’altra banda, retreu que amb l’anterior oficina les entitats no tenien un retorn dels 

casos o temes que hi derivaven. Ara entén que sí que hi haurà aquest retorn. 

Finalment, creu que és important aprofitar jornades, formacions, etc. perquè les 

persones del col·lectiu coneguin l’oficina i vegin aquest nou impuls. 

El senyor Albert Fages agraeix les aportacions del senyor Roqueta. Tot seguit, 

comunica que la seva idea és fer un recorregut per totes les entitats.  

Respecte del retorn, informa que, a partir de la definició de la nova oficina, una 

obligatorietat tècnica que tenen marcada és que qualsevol situació que entra a 

l’oficina, sigui a través de les entitats o no, s’ha de treballar conjuntament amb les 

entitats, sobretot si és l’entitat qui ha derivat el cas, i la responsabilitat de l’oficina és 

treballar-la fins al final, perquè entenen que és la millor manera d’ajudar les persones 

víctimes. 

El senyor Joaquim Roqueta demana que es visibilitzi tot el que té a veure amb la 

serofòbia, perquè, si no, cau en el calaix de sastre aquest d’«altres». 

El senyor Albert Fages respon que hi està inclosa. 

El senyor Joaquim Roqueta insisteix que deu estar dins d’«altres» i que és important 

que es visibilitzi concretament. 

El senyor Albert Fages admet que té raó. 

La senyora Paulina Blanco, en nom de la Fundació Enllaç, pregunta si l’OND és una 

entitat de l’Ajuntament o és una entitat privada. 

El senyor Albert Fages indica que és una entitat municipal i que aquest equip de 

govern ha marcat claríssimament la voluntat de no externalitzar o privatitzar aquest 

servei. 

La senyora Paulina Blanco vol saber quant de temps fa que s’ha ampliat l’oficina i que 

s’ha fet aquest canvi en el sistema de treball que els ha explicat ara. 

El senyor Albert Fages comunica que la mesura de govern és de mitjan juliol, que les 

obres van començar el setembre i que han tornat al nou local el mes de febrer. 

La senyora Paulina Blanco demana quina sensació tenen, des que ha començat el nou 

equip, de les denúncies o queixes que es presenten per part de la gent gran LGTBI. 

El senyor Albert Fages contesta que, en aquest moment, no en té les dades, que les 

buscarà i les hi farà arribar.  

La senyora Paulina Blanco li dona les gràcies. 

El senyor Rodrigo Araneda, en nom d’ACATHI, manifesta que ha tingut oportunitat 

d’assistir a moltes presentacions de l’OND i que, més o menys, sempre escolta el 
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mateix, amb l’única diferència que ara hi ha un local nou amb més espai per a 

formació. És per això que pregunta si realment aquest canvi inclou un augment del 

nombre de persones que estan atenent les persones. Així mateix, vol saber com es 

durà a terme aquesta voluntat de visió comunitària que, realment, implica una inversió 

important en educadors de carrer o en altres figures que possibilitin aquesta tasca. 

D’altra banda, opina que transdisciplinar requereix l’esforç de fer plans totes les 

disciplines per poder intervenir en un mateix nivell i, per tant, considera que és més 

realista parlar d’interdisciplinar. En aquest sentit, creu que és molt interessant un 

plantejament de treball des de la tasca que fan les entitats i que han fet durant anys. 

En aquest sentit, exposa que l’experiència d’ACATHI és que intenten acompanyar al 

màxim les persones perquè arribin a la finalitat de veure resposta la seva inquietud, 

que sovint passa per una denúncia. Ara bé, creu que l’acompanyament que es planteja 

des de l’oficina a vegades és molt diferent del plantejament d’acompanyament que 

requereixen les persones, en el sentit que l’acompanyament que s’ofereix és 

internament en l’oficina, atenen la persona i li ofereixen un psicòleg, uns recursos, etc., 

sense tenir en compte que aquest camí és molt llarg i que cal acompanyar la persona 

més enllà d’oferir-li uns serveis dins d’una oficina.  

Així mateix, exposa que els últims anys han detectat un fenomen que té a veure amb 

el turisme: hi ha agressions exercides per turistes a altres turistes o a persones de la 

ciutat, es detecten, es fa la denúncia i la investigació, però quan s’identifica la persona 

agressora aquesta persona ja no és a Barcelona. En aquest sentit, comenta que 

l’Ajuntament de Barcelona té un fullet per a turistes en què s’explica què no es pot fer 

a Barcelona, però no diu res del respecte dels drets humans, dels drets de les 

persones LGBT ni dels drets de les persones grans. Considera que també caldria 

incidir que les persones que visiten Barcelona han de ser respectuoses amb aquests 

drets. 

Finalment, assenyala que la seva entitat en general té una visió bastant interseccional i 

que treballen amb molts temes diferents –la immigració, l’exercici de la prostitució, les 

persones vulnerables– i que molts cops s’han trobat amb traves perquè l’oficina no ha 

considerat el context de les persones. A tall d’exemple, esmenta el cas de citar una 

persona a les vuit o a les nou del matí sense tenir en compte que, pel seu context, 

potser ha estat treballant tota la nit. 

El senyor Albert Fages, en primer lloc, reitera el seu respecte per la feina que fan les 

entitats. 

En segon lloc, reconeix que cada entitat té diferents vies d’actuació i que ACATHI té 

una interseccionalitat que altres entitats potser no tenen. 

Pel que fa al personal, informa que s’han incorporat tres persones més al Centre de 

Recursos en Drets Humans i sis persones a l’àmbit del suport jurídic, que respon a 

l’aposta d’optar més per la via jurídica en determinades actuacions. 
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Quant al tema dels turistes, explica que és un dels aspectes que estan estudiant 

jurídicament quin tipus d’actuacions poden fer amb persones que no són de la ciutat i 

agredeixen persones de la ciutat. 

En relació amb el díptic turístic que esmentava el senyor Araneda, precisa que com a 

oficina estan participant en una campanya informativa interna de l’Ajuntament i de 

formació interna de tots els treballadors municipals en matèria de drets humans i de 

vulneració de drets, que és un concepte que ja sortia en la mesura de govern 

«Barcelona, ciutat de drets» i que l’OND incorpora.  

Per concloure, remarca que entenen que sempre es pot treballar molt millor 

conjuntament que no pas de manera aïllada qualsevol situació de vulneració que es 

produeixi a la ciutat. 

La presidenta agraeix al senyor Albert Fages la seva intervenció i apunta que potser 

podrien compartir aquesta mesura de govern i el powerpoint en el correu electrònic de 

la Permanent. Comenta al senyor Albert Fages que potser el tornaran a trucar. 

El senyor Albert Fages expressa el seu acord. 

4. L’Administració com a garant de drets en els habitatges públics segurs per a 
persones grans LGTBI 

La presidenta dona la paraula a la senyora Paulina Blanco. 

La senyora Paulina Blanco, en nom de la Fundació Enllaç, exposa que un objectiu de 

la seva fundació és com arribar a trobar una fórmula juntament amb les 

administracions, amb l’Ajuntament, per aconseguir habitatges segurs per a persones 

grans LGTBI. Especifica que ara són a la Comissió Permanent del Consell Municipal. 

Explica que han de trobar una solució ja per a les persones grans LGTBI sense 

recursos econòmics i també per a les que en tenen en el sentit de garantir habitatges 

amb serveis per a persones grans LGTBI lliures d’homofòbia. 

Tot seguit, destaca que des de la fundació hi ha una comissió i creu que cal donar un 

fort impuls per resoldre situacions greus que ja s’estan donant. Remarca que demanen 

que l’Ajuntament sigui el garant dels seus drets i els garanteixi una estada en un lloc 

adient i segur per a les persones grans LGTBI. 

El senyor José Benito Eres Rigueira, en nom del GAG, dona suport a les paraules de 

la senyora Paulina Blanco i comenta que la seva entitat també treballa el tema de la 

gent gran però des d’un punt de vista de la sensibilització, per exemple, en el cas 

d’una persona transsexual en una residència de gent gran refusada per les altres 

persones i potser pel personal.  

A continuació, fa palès que en aquests centres de gent gran les activitats són molt 

masclistes: fer labors per a les dones, veure el futbol per als homes; no hi ha espais en 
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què puguin ballar dos homes o dues dones, etc. Considera que aquest problema és 

responsabilitat de les quatre administracions: l’Estat, la Generalitat, l’Ajuntament i la 

Diputació. 

Remarca que és un problema difícil i que no sap com es podria solucionar. Creu que 

cal tenir en compte que molt sovint aquesta gent gran ha trencat amb les seves 

famílies i les seves xarxes són les xarxes d’amics que han construït al llarg del temps. 

Es queixa que ja fa molts anys que reivindiquen aquest tema i opina que l’Ajuntament 

s’hi hauria d’implicar més. Proposa, per exemple, obrir algun pis o fer residències 

LGTBIfriendly en què hi pugui estar gent que accepta la diversitat. Afegeix que el 

col·lectiu LGTBI també és un col·lectiu empobrit perquè, per exemple, les dones 

només podien fer les feines que el règim els permetia, de mestres, de secretàries, etc.  

Per acabar, expressa que voldria que es comencés a treballar aquest tema per part de 

totes les administracions. 

El senyor Rodrigo Araneda, en nom d’ACATHI, matisa que caldria diferenciar entre 

pisos amb serveis, que funcionen molt bé perquè gairebé són pisos independents, 

residències i institucions sociosanitàries, públiques o privades.  

Tot seguit, mostra el seu acord amb la idea de definir espais diferenciats LGBT, 

sempre que hi hagi la voluntat pública i també privada. Ara bé, considera que les 

persones vulnerables, com són les persones LGTB, normalment acaben en un 

sociosanitari o en una residència i que, per tant, caldria posar l’esforç en una millor 

formació de les persones que atenen les persones en aquests espais. 

D’altra banda, planteja el problema de les persones LGBT que no tenen casa i que 

sovint als albergs municipals han d’amagar la seva situació o pateixen agressions als 

menjadors públics. Creu que l’Ajuntament no defugirà el compromís de garantir els 

drets d’aquestes persones i que cal anar veient quins espais de la ciutat hi ha per a 

persones vulnerables que no estan respectant aquests drets. 

A tall d’exemple, informa que es van reunir amb el Departament d’Atenció a Persones 

Vulnerables pel tema dels espais de persones sense llar i des d’aquest departament 

els van exposar les dificultats que plantegen aquests espais. 

El senyor Ivan Castelló, del Partit dels Socialistes de Barcelona, indica que ja sap que 

fa temps que estan amb aquest projecte i que tenen reunions amb l’Ajuntament i 

reunions pendents amb la Generalitat. En aquest sentit, precisa que en els espais 

sociosanitaris qui té competència i pot fer-hi coses són el Consorci de Salut i el 

Departament de Salut de la Generalitat. 

Tot seguit, vol saber quines sensacions tenen per part de la Generalitat, si pensen que 

hi ha predisposició a treballar en aquest tema. 

Finalment, fa palès que des de l’aprovació de la Llei contra l’LGTBIfòbia cap persona 

treballadora en un espai públic pot discriminar una persona per la seva orientació 
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sexual, per la seva edat ni per cap altra raó. Considera que seria necessari estudiar 

què passa a les residències de gent gran i als espais sociosanitaris amb relació al 

tema LGTBI. 

El senyor Joaquim Roqueta, en nom de Gais Positius, comenta que li va arribar un 

estudi –creu que europeu– sobre el tema del sensellarisme i també del col·lectiu 

LGTBI, en concret. Creu que a Barcelona no s’han fet estudis ni hi ha dades sobre 

aquest tema i que caldria tenir-les i saber què està passant realment.  

A continuació, a tall d’exemple, explica que la seva entitat fa quinze anys va haver 

d’obrir un pis per a persones seropositives, perquè en aquell moment hi havia molta 

serofòbia institucional i cap administració els va fer cas. En aquest sentit, creu que les 

dades són necessàries per tenir més força davant de les administracions. 

D’altra banda, reconeix que el tema de la gent gran és preocupant, però que també és 

preocupant el tema de la gent jove que, per exemple, no tenen casa perquè els han fet 

fora de casa seva o altres temes com els nous consums de drogues dins del col·lectiu 

LGTBI. En resum, destaca que les entitats han d’estar molt pendents d’aquestes 

problemàtiques i que cal fer-hi estudis i tenir dades de què està passant per poder fer 

polítiques, entre les entitats i les administracions, que siguin realment efectives. 

El senyor José Benito Eres Rigueira mostra el seu acord amb el senyor Roqueta i 

apunta que potser estaria bé començar per un bon estudi fet des de l’Ajuntament.  

Matisa que no proposa fer espais diferents, sinó espais per a la diversitat.  

La senyora Paulina Blanco constata que caldria tenir solucions per a la problemàtica 

que s’ha apuntat de persones joves que els fan fora de casa seva.  

Quant a la problemàtica de les persones grans, concreta que no s’ha de centrar en el 

tema dels centres sociosanitaris, que serien la darrera etapa. Així mateix, manifesta 

que tots coneixen la Llei 11/2014, però que, tot i així, encara trobaran pel camí moltes 

persones homòfobes i a això cal trobar-hi una solució. 

En definitiva, volen seure amb l’Ajuntament per iniciar el tema d’habitatges segurs per 

a persones grans LGTBI. 

La presidenta agraeix la intervenció. Tot seguit, assenyala que han pres nota del que 

ha apuntat la senyora Paulina Blanco i de les diferents idees que han sortit. 

A continuació, manifesta que a Barcelona hi ha molta reserva de sòl per a la 

construcció d’espais i residències per a gent gran, que és una mancança òbvia a la 

ciutat, però que també és competència de la Generalitat i que l’Ajuntament en aquest 

tema és un mer acompanyant o la institució que pressiona per a la construcció.  

Tanmateix, constata que sí que han tingut bona coordinació amb la directora d’Igualtat, 

Mireia Mata, a l’hora de fer cursos de formació en espais que no eren de titularitat 

municipal. Creu que podran seguir avançant en aquesta línia quan hi hagi Govern.  
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D’altra banda, en relació amb el tema de l’habitatge, indica que podran assegurar tenir 

habitatge quan creixi el parc d’habitatge públic, que estan intentant tenir un 

percentatge digne per a Barcelona, tant amb l’adquisició de pisos buits com amb la 

construcció de nous habitatges, que és una política que fins ara no s’havia prioritzat. 

Destaca que es queda amb la frase «tots els espais han de ser LGTBIfriendly», i 

començar amb protocols allà on no n’hi hagi: centres per a persones sense llar, 

sociosanitaris, etc. 

5. Exposició del treball realitzat per la Plataforma Trans*forma la Salut 

La presidenta dona la paraula als representants de la Plataforma Trans*forma la Salut. 

El senyor Eric Sancho, en nom de la Plataforma Trans*forma la Salut, explica que a 

mitjan 2015 es crea la plataforma amb les entitats Generem, ACATHI i Enfemme a 

partir de la denúncia que es va fer pel maltractament a la Verònica per part de la UIG 

(Unitat d’Identitat de Gènere). Tot seguit explica el cas de la Verònica, una dona trans 

immigrant que, després d’estar esperant set anys que l’operessin d’una vaginoplàstia, 

va descobrir que hi havia altres companyes que havien estat ateses en menys temps; 

va demanar explicacions i la resposta va ser que, en aquests set anys, ja havia 

sobrepassat l’edat límit; després, gràcies al síndic, van descobrir que aquesta actuació 

era racista, aporofòbica i immoral. 

La senyora Mar C. Llop, en nom de Generem, explica que, arran d’aquest fet, un grup 

de persones va anar recollint testimonis i informació sobre discriminacions, perquè 

tothom criticava la UTIG (Unitat de Trastorns de la Identitat de Gènere). A partir d’aquí 

van buscar una estratègia política, van conèixer Laia Serra, que els va preguntar si 

volien fer una denúncia al Síndic de Greuges o volien fer una cosa seriosa, van decidir 

apostar per fer una cosa seriosa i ja fa dos anys i mig que hi treballen. 

Tot seguit, informa que l’octubre del 2015 hi participaven Generem, ACATHI, ATC 

Llibertat, Activistes trans* independents, Chrysallis Catalunya, Enfemme i Joves Trans, 

i que després s’hi van sumar AMPGIL, Colors de Ponent, LGTB Terrassa, 

TransVaginarias i Violeta. 

El senyor Eric Sancho exposa que es van crear uns grups de treball i es va elaborar 

una queixa en format de document de més de cent pàgines, que més tard es va 

presentar als grups parlamentaris, fet pels activistes menys la part de l’estudi legal, 

que la va fer Laia Serra, basat en les lleis internacionals i les d’aquí. Aquest document 

és un decàleg amb les bases teòriques de la plataforma en què defensen que la 

transsexualitat és una diversitat més de les persones i que, per tant, ni es pot 

diagnosticar ni s’ha de dirigir, sinó que forma part del dret de cada persona de 

construir la seva identitat i d’expressar-la, que en la seva particularitat requereix una 

certa atenció mèdica, que ha de ser respectuosa i estar basada en l’acompanyament. 

També hi ha un marc general en què s’explica com es tracta el fet trans en el marc 

legal actual d’aquí, en l’atenció sanitària, en l’entorn laboral, les dificultats que troben 

les persones trans, etc. 
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Així mateix, exposa que el fet de canviar el model d’atenció a les persones trans també 

és per facilitar que les persones puguin canviar els seus documents d’identitat i que, 

per tant, puguin accedir a buscar una feina amb un DNI i un currículum que posi el seu 

nom i que la persona que contracta no tingui sorpreses ni d’entrada els tanqui la porta.  

Indica que també es desglossa la situació actual del sistema català i el model que hi 

havia llavors, que és aquest de la UIG, que és patologitzant i que intentaven suprimir, 

com també expliquen el model que es defensa des de la plataforma, que és el model 

del servei Trànsit, que funcionava paral·lelament, que l’han ampliat i han intentat 

afegir-hi coses més des de la seva experiència. 

En conclusió, la plataforma va plantejar una queixa i al mateix temps va donar la 

solució: van fer una proposta del model, totalment desglossat, en què explicaven com 

volien ser atesos i com creien que s’havia de fer l’atenció. 

Així mateix, esmenta que l’última part del document és un recull de quaranta relats 

vivencials de diferents persones que, desinteressadament, van narrar els episodis que 

van patir a la UIG i com els van tractar. Són relats de gent gran, de gent jove, de pares 

que expliquen com els seus nens s’havien convertit en casos amb un número i com els 

nens passaven de ser feliços perquè els seus pares els havien donat la llibertat de fer 

servir el seu nom i vestir-se com volguessin a anar a un lloc en què una psiquiatra els 

deia que estaven malalts i que tenien disfòria de gènere, per exemple. 

Finalment, indica que hi havia les peticions als grups parlamentaris que es derivaven 

d’una aplicació d’un nou model; a més, aquesta queixa també incloïa material 

audiovisual. 

Per acabar, comunica que, si hi tenen interès, es poden descarregar aquesta queixa 

des del web de la plataforma i que a YouTube hi ha un vídeo documental amb els 

testimonis directes que expliquen aquestes experiències. 

La senyora Mar C. Llop exposa que es van fixar en els compromisos internacionals 

respecte al col·lectiu de les persones LGTB, com ara els principis de Yogyakarta, del 

2007, que va ser la primera vegada que es va encunyar el concepte «expressió de 

gènere»; la declaració de les Nacions Unides de l’orientació sexual i identitat de 

gènere, el 2008; la Resolució dels drets humans, orientació sexual, identitat de gènere 

de l’Organització dels Estats Americans; la Declaració de la Comissió de les Nacions 

Unides dels Drets Humans, que condemna els actes de violència i discriminació 

sexual, la guia de l’ONU amb el diagnòstic de la situació dels grups LGTBI, del 2011. 

A continuació, manifesta que també es va tenir en compte la Llei 11/14, que estableix 

que no es pot tractar les persones trans com una patologia, que a una persona trans 

no se la pot jutjar, que és el que hi havia fins ara, i un informe del model 

d’acompanyament d’assistència de persones trans a la ciutat de Barcelona, que va 

encarregar l’Ajuntament basat en el servei Trànsit, que des de la plataforma s’ha 

modificat per millorar-lo.  
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El senyor Eric Sancho concreta que l’any 2016 hi havia el model de la UIG, que és un 

model biomèdic basat en la llei del 2007, en què es necessitava un informe, un 

seguiment psiquiàtric i un diagnòstic de transsexualitat. Aclareix que hi ha altres UIG a 

la resta d’Espanya que funcionen des d’un model més tou, però que a Catalunya es va 

enfocar des de la línia psiquiatritzada. 

La senyora Mar C. Llop aclareix que en aquest model de la UIG un psiquiatra decidia 

si la persona era trans o no ho era. 

El senyor Eric Sancho exposa que el model proposat per la plataforma parteix de la 

unitat Trànsit, que va sortir el 2012 per una iniciativa particular d’una ginecòloga del 

CAP Numància que va entrar en contacte amb activistes i gent de la comunicat per 

oferir-los atenció ginecològica i de salut sexual, perquè havia observat que en la seva 

consulta mai es visitaven persones trans. A partir d’aquestes primeres atencions, va 

veure que hi havia molta gent que no havia passat la prova de la UIG i, per tant, havien 

estat expulsats del sistema sanitari, llavors va buscar eines i col·laboradors, de forma 

voluntària, per ajudar tota aquesta gent des d’una visió molt més d’acompanyament. 

La senyora Mar C. Llop matisa que a la UTIG feien que les persones portessin un 

ritme concret, que era al límit, i que dins del col·lectiu hi havia gent que no volia portar 

aquest ritme i les hormones que no es prenien les venien al mercat negre. Llavors, 

aquesta ginecòloga va detectar que tenia nois hormonats que no havien passat mai 

per la UTIG i que, per tant, es compraven les hormones al mercat negre; per 

solucionar-ho va començar a receptar i així va caure el mercat negre. 

El senyor Eric Sancho remarca que la UIG és un model patologitzador, que veu la 

transsexualitat com una cosa que es pot diagnosticar i, per tant, la tracta com una 

patologia, sense tenir en compte ni les decisions personals ni els temps necessaris. 

La senyora Mar C. Llop detalla que s’havia de seguir unes normes concretes, com ara 

anar vestit segons el gènere sentit sense haver pres cap hormona i sense haver fet 

cap intervenció, cosa que no és gens fàcil, i molta gent mentia per poder passar 

l’examen. 

El senyor Eric Sancho afegeix que, a més, hi havia l’obligatorietat de seguir un 

tractament psicològic i psiquiàtric que, en molts casos, les persones ni necessitaven ni 

volien, però que feien perquè no els traguessin de la llista d’operacions. En aquest 

sentit, exposa que les llistes d’espera eren inhumanes, de cinc a vint anys, i que per 

això establien tota una sèrie de raons il·lògiques per treure la gent de les llistes, com 

ara fumar, no tenir un entorn familiar favorable, prostituir-se, etc. És a dir, les persones 

vulnerables sortien triplement vulnerabilitzades per aquest sistema totalment injust. 

A continuació, exposa que el nou model es basa en l’acompanyament, en la 

despatologització, en el fet que la persona no és jutjada, és un model que respecta el 

ritme, les necessitats i la voluntat de cada persona. 
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Així mateix, indica que també és molt important la descentralització, ja que no és lògic 

que una persona de Girona, de Tarragona, de la Seu d’Urgell hagi de desplaçar-se fins 

a Barcelona, per això el model que es proposa estableix fer formació als metges 

perquè es pugui atendre les persones trans i fer-ne un seguiment des dels CAP i des 

d’un servei molt més proper, derivat, en el cas d’operacions, a serveis hospitalaris 

especialitzats. 

Creu que la participació del col·lectiu és molt important i que cal respondre a una 

realitat que des de la medicina s’ha obviat i s’ha menystingut, com es demostra en el 

fet que a les carreres de medicina no s’explica què és una persona trans ni el tema de 

les hormonacions ni res que hi estigui relacionat, cosa que crea un maltractament 

sistemàtic des de l’Administració. 

A continuació, exposa que des de la plataforma van fer un treball des de tres àmbits: 

divulgatiu, amb els correus electrònics, amb el web, amb els mitjans de comunicació, 

fent xerrades, etc.; sanitari, dialogant amb el Departament de Salut directament, amb 

CatSalut i amb la unitat Trànsit, i polític, amb una sèrie d’actuacions d’acord amb el 

document aquest que van presentar. 

La senyora Mar C. Llop especifica que el maig del 2016 van fer les rodes de contacte 

amb els partits polítics, els van presentar un dossier explicatiu de què és el que 

necessitaven, i van tenir una primera reunió amb els tècnics del Departament de Salut; 

el juny del 2016, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va rebre la plataforma i 

van registrar una queixa de discriminació i vulneració dels drets fonamentals i proposta 

d’un nou model d’atenció a la salut de les persones trans.  

El senyor Eric Sancho aclareix que aquesta queixa és el document que han explicat 

abans i que es va lliurar una còpia a cada partit polític, amb el vídeo dels testimonis. 

La senyora Mar C. Llop afegeix que van fer una reunió partit per partit per explicar-los 

el dossier i van quedar a la seva disposició per a qualsevol dubte. Comenta que, en 

principi, tothom va ser molt receptiu, excepte la diputada del Partit Popular, que va 

tenir una actitud una mica més rara. 

Per acabar, informa que el 6 de juliol la Plataforma Trans* va presentar la queixa al 

Síndic de Greuges, que és una denúncia de vulneració dels drets humans que pateix 

el col·lectiu trans. 

El senyor Eric Sancho explica que, després d’haver fet aquesta entrega, es va 

començar a parlar amb el Departament de Salut, amb Toni Comín, que a la festa del 

Pride del 2016, que es va focalitzar en les persones trans, en el seu discurs ja va 

anunciar que s’aplicaria un nou model. De fet, comenta que Toni Comín és una 

persona que personalment és molt propera a aquests temes i, per tant, ha estat més 

receptiva que altres polítics que hi va haver en el mateix càrrec anteriorment. 

A continuació, informa que el 24 d’octubre es va fer una presentació pública amb Toni 

Comín per donar el tret de sortida a l’aplicació d’aquest nou model, tot i que en realitat 
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encara s’estava negociant amb la plataforma el redactat del protocol perquè, a partir 

de la proposta de la plataforma, la Generalitat hi va fer canvis. Comenta que hi ha 

hagut un procés de negociació molt llarg, que encara dura, i que aquest anunci públic 

es va fer per poder dotar ja el servei Trànsit amb molt més pressupost, es va 

augmentar la plantilla i es va donar uns locals nous, a més es va dir ja que era el lloc 

de referència, que ja no ho era la UIG, tot i que encara no estava aplicat un protocol 

definit. 

Així mateix, exposa que el 27 d’octubre van presentar una proposta de resolució al 

Parlament de Catalunya, a la Comissió de Salut, en què s’instava tots els grups 

parlamentaris que acordessin implantar un nou model d’atenció de salut a les 

persones trans, proposta de resolució que es va aprovar el 30 de març amb el suport 

de tots els partits, a excepció del Partit Popular, que s’hi va abstenir.  

La senyora Mar C. Llop, manifesta que, paral·lelament a això, va haver-hi un recull 

d’adhesions: més de mil personals i més de seixanta d’associacions i grups, entre 

elles, Amnistia Internacional. 

Exposa que es van presentar les mocions als ajuntaments perquè donessin suport a la 

implantació del nou model de salut trans i que els primers ajuntaments que hi van 

donar suport van ser Canet de Mar, Badia del Vallès, Cunit i l’Hospitalet del Llobregat. 

Especifica que, el 18 d’abril de 2017, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar per 

unanimitat –pensa que la representant del PP es va despistar– donar suport a la moció 

de la plataforma. 

El senyor Eric Sancho constata que el suport dels ajuntaments és indispensable, 

sobretot el de l’Ajuntament de Barcelona. 

La senyora Mar C. Llop comenta que ha representat molta feina aconseguir presentar 

les mocions a tots els ajuntaments de Catalunya. 

A continuació, informa que, el 10 de novembre de 2017, es publica i entra en vigor la 

instrucció 14/17, per a la implantació del model d’atenció a les persones trans a l’àmbit 

de CatSalut, i, a partir d’aquí, el servei de referència per a les persones trans és 

Trànsit. Matisa que el model és bastant el de la plataforma, amb alguns matisos, 

perquè els tècnics han anat amb molta cura en el tema dels drets de les criatures, per 

exemple. Reconeix que hi ha algunes coses que no els acaben d’agradar, però que, 

en principi, és molt el seu model. Indica que ja s’ha creat una comissió de seguiment 

en la qual participen cinc persones de les associacions de Trans*forma la Salut i 

representants del CatSalut. Comenta que a la primera reunió, quan van saber que 

entre les persones que treballaven en aquest grup hi havia la presidenta de 

l’Associació de Psiquiatria Infantil, van explicar per què no l’acceptaven i van marxar. 

Tanmateix, assenyala que segueix havent-hi contactes i confia que hi haurà un bon 

final. 
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El senyor Eric Sancho, aclareix que no té cap sentit que una psiquiatra formi part d’una 

comissió de seguiment d’un model que ha estat totalment despsiquiatritzat i que no 

requereix la seva atenció en absolut.  

La senyora Mar C. Llop apunta que una altra cosa seria que la Generalitat la tingués 

com a assessora per qualsevol patiment que tinguin. 

Tot seguit, fa palès que estaran a la comissió de seguiment per anar adaptant i 

modificant el model d’acord amb la necessitat de cada moment i la realitat de cada 

territori. És a dir, volen que sigui un model flexible i obert a nous temes, per exemple. 

Per acabar, informa que tenen intenció de muntar Trans*forma l’Educació, que era un 

dels dos temes essencials quan van crear Generem, l’altre era la salut. 

La presidenta els agraeix molt la feina que han fet i els reconeix que han aconseguit 

molt en poc temps, fruit de molt esforç i de la unió de moltes entitats fent pressió a les 

administracions. Com ja s’ha dit, encara queda molt camí i molts temes a solucionar. 

Comunica que l’Ajuntament està a disposició i absolutament alineat. En aquest sentit, 

comenta que els agradaria estar en aquests espais, a la comissió de seguiment, i que 

ho han intentat en reiterades ocasions, sense èxit. Tot i així, manifesta que hi insistiran 

perquè creuen que com a ajuntament poden aportar-hi molt. 

6. Informacions del Grup de Treball de Diades LGTBI 

La presidenta dona la paraula al senyor Ivan Castelló. 

El senyor Ivan Castelló, del Partit dels Socialistes de Barcelona, exposa com a 

portaveu del Grup de Treball de Diades LGTBI que a la primera reunió es van plantejar 

com enfocaven la gestió de tot el seguit de dies internacionals i significatius per al 

col·lectiu i van acordar crear dues comissions de treball: una per al 17 de maig, que 

enguany l’acte municipal serà a Sant Andreu, i una altra per a l’Octubre Trans, que es 

reunirà el mes de maig. 

El senyor José Benito Eres Rigueira, en nom del GAG, informa que en aquest grup del 

17 de maig participen ACATHI, Diversitat & Discapacitat i el GAG i que la intenció és 

fer una fira d’entitats i que tot l’entramat associatiu de Sant Andreu participi en aquest 

tema. Comunica que estan pendents de reunir-se amb la senyora Meritxell Sàez, 

tècnica de Promoció de Drets de les Dones i del Col·lectiu LGTBI, de la Direcció de 

Feminismes i LGTBI. 

Quant al 31 de març, que, de fet, serà el 6 d’abril, apunta que se celebrarà el Dia de la 

Visibilitat Trans també a Sant Andreu. Informa que en aquest grup participa ACATHI, 

que parlarà sobre el tema trans al món; Generem, que parlarà sobre els reptes actuals, 

i Chrysalis, que parlarà dels problemes dels menors transsexuals. Comenta que el títol 

no està acordat encara, però que possiblement serà «Visibilitat Trans».  
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Tot seguit, explica que a l’Estat espanyol se celebra aquesta diada el 15 de març, que 

és quan es va aprovar la Llei d’identitat de gènere, però que, per assessorament de 

Generem, han decidit celebrar-ho el dia 31 de març, que és el dia internacional. 

En aquest cas, demana a l’Ajuntament si es pot penjar la bandera trans el dia 31 de 

març; remarca que aquest col·lectiu necessita molta visibilitat. 

La senyora Mar C. Llop, en nom de Generem, comenta que serà el primer any que se 

celebri, que es farà una cosa senzilla: una trobada, unes xerrades i una mica de 

promoció; creu que pot ser una celebració que es faci cada any. Ratifica que donen 

suport a celebrar-ho el 31 de març, que és quan se celebra arreu del món. 

El senyor José Benito Eres Rigueira informa que l’acte se celebrarà el 6 d’abril, a les 

set de la tarda, al Centre Cívic La Sagrera. Esmenta que enguany no se celebra el dia 

31 de març perquè és dissabte sant.  

Quant al 17 de maig, insisteix que encara s’han de reunir amb senyora Meritxell Sàez, 

tècnica de Promoció de Drets de les Dones i del Col·lectiu LGTBI, de la Direcció de 

Feminismes i LGTBI, i començar a treballar-ho. Comenta que una colla de castellers 

s’ha ofert a fer-hi castells. 

El senyor Ivan Castelló apunta que, al marge d’aquestes dates, hi ha altres activitats 

com el Pride Barcelona o la Comissió Unitària del 28 de Juny, que enguany 

coincideixen en el dia, i cal acabar de veure con se gestionen perquè no se solapin.  

Tot seguit, comunica que, evidentment, es donarà suport al Dia Internacional LGTBI. 

Així mateix, comenta que hi ha altres actes organitzats per entitats que des de 

l’Ajuntament se’ls donarà suport, com ara el Dia Internacional de la Bisexualitat, el 23 

de setembre, o el Dia de Visibilitat Lèsbica, el 26 d’abril, que Comissions Obreres i el 

Consell de la Joventut de Barcelona ja han manifestat que faran accions vinculades a 

aquestes temàtiques, o el Dia contra la Sida, i cal veure si des de l’Ajuntament, a més 

de donar-hi suport, també es fa alguna acció relacionada amb aquests temes. 

El senyor Joaquim Roqueta, en nom de Gais Positius, retreu que hi ha una data molt 

important que no s’ha anomenat que és el dia 1 de març, el Dia de la Zero 

Discriminació. Remarca que és una data molt important i, aprofitant que hi ha el 

responsable de l’OND, manifesta que l’OND s’hi hauria d’implicar, perquè és un dels 

objectius principals del desenvolupament sostenible i està promoguda per ONUSIDA. 

Insisteix que ha trobat a faltar la implicació de l’Ajuntament. Pensa que, de cara a l’any 

vinent, caldria fer una campanya potent des de l’Ajuntament amb la implicació de 

l’OND, de les entitats, no només del Consell Municipal LGTBI, i de tots els consells 

municipals, perquè és una estratègia que va més enllà del tema de la sida.  

Tot seguit, comenta que l’alliberament i l’orgull han coincidit molts anys i que les 

entitats fan un gran esforç, perquè moltes pensen que han d’estar als dos llocs, 

sobretot les que treballen en temes de salut. En aquest sentit, opina que totes dues 

tenen raó d’existir, que hi ha moltes iniciatives i que totes s’han de respectar i treballar.  
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El senyor Ivan Castelló assenyala que ho ha comentat perquè com a partit volen estar 

en totes dues perquè comparteixen la visió que hi ha i era una mica per compaginar-

ho. 

La presidenta considera que les entitats ja fan esforços i hi ha un diàleg obert per 

intentar que cada vegada menys hi hagi aquesta coincidència de dates.  

El senyor Joaquim Roqueta demana tenir retorn sobre el tema del Dia de Zero 

Discriminació, perquè moltes vegades es plantegen temes i després no hi ha retorn. 

La presidenta indica que s’ho ha apuntat. Així mateix, opina que dels temes LGTBI han 

donat el poder de decisió al Consell, amb la qual cosa el que surti d’aquí intentaran fer-

ho viable. En aquest tema en concret, entén que ho plantejava a la institució i no al 

Consell, per això ara no li pot respondre.  

El senyor Joaquim Roqueta aclareix que la proposta és anar més enllà, que com a 

Consell ho elevessin a altres consells, a l’OND, al marge d’aquest grup de treball.  

La presidenta indica que alguns dels acords a què s’arribi en aquest grup els 

implementa l’Ajuntament, que no tot ho fan les entitats. 

El senyor Joaquim Roqueta explica que la idea és que sigui una proposta diferent del 

grup de treball, una dinàmica diferent, perquè vagi molt més enllà, que surti del Consell 

i que vagi a l’OND i als altres consells, perquè com a consell no tenen potestat per 

anar a parlar amb altres consells; creu que això ho ha de fer la presidenta o la 

secretària. 

La presidenta indica que ella no porta propostes als altres consells. 

El senyor Joaquim Roqueta remarca que ell no coneix quina és la dinàmica, però 

remarca que bé que hi ha hagut reunions entre diferents consells, com ara amb el 

Consell de les Dones. 

La presidenta li pregunta quina és la proposta concreta. 

El senyor Joaquim Roqueta explica que la proposta és que es visibilitzi el Dia de la 

Zero Discriminació com a ajuntament, no com a consell, amb la implicació de l’OND i 

de tots els consells, però que desconeix quins procediments s’han de seguir. Insisteix 

que vol tenir un retorn d’aquest tema. 

La presidenta respon que ho parlaran internament i els donaran retorn de com fer-ho. 

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

La presidenta comenta que els volia parlar d’un treball conjunt amb ACEGAL, però 

com que no hi són, si els sembla, ho portaran a la següent Comissió Permanent. 
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Explica que es tracta d’un projecte d’ACEGAL de crear un clúster d’empreses al qual 

l’Ajuntament dona suport.  

A continuació, recorda l’assassinat de Marielle Franco, una activista dels drets 

humans, LGTBI, feminista, negra, que havia denunciat l’ocupació militar a les faveles 

de Rio de Janeiro, per la qual aquests dies s’ha fet una concentració. 

Finalment, informa que, en relació amb el vandalisme que s’està donant a la glorieta 

de la Transsexual Sonia, s’està treballant coordinadament amb el Districte de Ciutat 

Vella i amb Parc i Jardins i s’ha posat en coneixement de la fiscalia per si podia haver-

hi una investigació per un delicte d’odi. Comunica que els continuaran donant tota la 

informació que tinguin sobre aquest tema. 

El vicepresident, en primer lloc, planteja que s’està fent un replantejament de les 

Rambles i que, en aquest context, hi ha espai per treballar el tema de la reapropiació 

de les Rambles, i que una proposta que sorgeix és que el dia de la manifestació en 

comptes de passar pel costat de les Rambles la manifestació passi per enmig, que és 

una reivindicació que en algun moment ha fet la Comissió Unitària. Apunta que una de 

les persones que porta la part cultural d’aquest procés és Pol Preciado i que seria 

interessant que també tinguessin veu en altres elements que s’hi estan treballant. 

Tot seguit, comenta que la celebració dels quaranta anys, el treball al final de les 

Rambles, l’acte del FAGC, la jornada que es va fer al palau de la Virreina són 

exemples que permeten la visibilitat del tema LGBT dins del context de la ciutat. 

D’altra banda, fa referència a la biblioteca de Nou Barris i al seu espai trans, aprofitant 

que hi ha present el seu responsable i creador, l’Eric Sancho. 

Per acabar, fa esment de la mort de Marielle Franco, que era una exponent clara no 

només per ser dona, sinó també per ser lesbiana. 

El senyor Joaquim Roqueta, en nom de Gais Positius, opina que el vandalisme amb la 

placa o el cartell de la glorieta és una situació greu, perquè ja és la quarta vegada. 

Expressa la seva sorpresa pel fet que sempre ho han detectat les entitats i no entén 

que no hi hagi cap operari de neteja o de manteniment que no se n’adoni abans que 

les entitats. Considera que realment és un acte transfòbic, al marge que siguin 

«xatarreros» o el que siguin.  

Per tot això, considera que caldria prendre mesures greus i urgents, com ara càmeres 

o més vigilància, perquè, si no, a la propera Comissió Permanent es tornarà a parlar 

que falta la placa. També pensa que cal una vigilància més acurada per part dels 

serveis de neteja o de manteniment, perquè no hagin de ser sempre les entitats qui ho 

detectin. 

Així mateix, destaca que també va costar molt que es canviés la llegenda i que ara cal 

que s’implementi, que cada vegada que s’hi faci un acte es digui que és la glorieta de 

la Transsexual Sonia.  



 
Consell Municipal LGTBI 
Àrea de Drets de Ciutadania, participació i Transparència. 

 
Finalment, de part de l’Eugeni, que es disculpa perquè no ha pogut assistir-hi, els 

recorda que de l’1 al 3 de juny hi ha la trobada d’observatoris. 

El senyor Xavier Florencia, en nom del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, en relació amb el que deia el vicepresident sobre la Rambla, comunica que 

es va aprovar al Ple una declaració institucional, presentada pel Grup d’Esquerra 

Republicana, per commemorar el quarantè aniversari de la primera manifestació 

LGTBI, que va tenir lloc a les Rambles, un dels punts de la qual era que s’instal·lés 

algun element de memòria –placa, monòlit, etc.– que recordés que les Rambles va ser 

l’espai on es va produir aquesta primera manifestació.  

8. Torn obert de paraules, si escau 

La senyora Paulina Blanco demana, com a persona gran, que l’Ajuntament els faciliti el 

fet de sortir al carrer, perquè actualment és molt difícil entre bicicletes, motos, etc. 

A continuació, es queixa que a l’estació Passeig de Gràcia, que s’acaba de reformar, 

per fer l’enllaç amb el tren si no vols o no pots pujar escales has de sortir al carrer, 

travessar passeig de Gràcia i agafar l’ascensor. Precisa que s’ha informat i que li han 

dit que és un espai de Transports de Barcelona. No entén com a Barcelona pot ser 

que hi hagi aquestes escales i no hi hagi una rampa per facilitar transportar 

l’equipatge. 

La presidenta declara que en aquest espai no tenen capacitat d’incidència, que aquest 

és el Consell LGTBI i no poden fer res respecte a aquesta demanda. 

La senyora Paulina Blanco remarca que aquest és el seu espai de participació com a 

persona gran i com a lesbiana. 

La presidenta considera que no, que hi ha un consell de persones grans. 

La senyora Paulina Blanco constata que tants cops que se sent «Barcelona, ciutat 

amiga de la gent gran» i aquesta és la mostra de com fan patir a la gent gran quan vol 

agafar el transport públic, que, d’altra banda, és un missatge molt contundent de part 

de les administracions, cosa que li sembla bé, però que els l’haurien de posar més 

fàcil. 

En darrer terme, comunica que el proper 3 d’abril, a l’Àrea  LGTBI es farà la darrera 

sessió amb estudiants d’escoles d’art i disseny de Catalunya per triar els cartells 

guanyadors del concurs de cartells promogut per fer visibles les persones grans LGTB 

a espais públics. 

La senyora Mar C. Llop comenta que tenen aquest paper del programa Carolines i ha 

pensat que potser els explicarien una mica com estava la situació. 
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La secretària aclareix que han afegit aquest document perquè a la darrera Permanent 

van haver-hi problemes de gravació, just quan explicaven el programa Carolines, i era 

perquè tinguessin tota la informació disponible. 

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

LGTBI, informa que, arran de la denúncia que es va fer en l’últim Ple, es van posar en 

contacte amb Ecologia Urbana i van arribar a l’acord que cada vegada que hi hagués 

algun tipus d’acte vandàlic o qualsevol situació que afectés la placa de la glorieta 

Transsexual Sonia els ho comunicarien directament, i que així ho han fet, el 3 de març 

els van comunicar que faltava la placa i la van reposar el 5 de març.  

Així mateix, constata que des d’Ecologia Urbana estan molt preocupats perquè és un 

tema reincident i, a més, hi ha molts actes vandàlics a tot el parc de la Ciutadella. 

Explica que, per exemple, en el tercer acte vandàlic, els van comunicar que la 

tornarien a posar l’endemà mateix perquè tenien la placa, però després no va poder 

ser així perquè els van entrar a robar al magatzem i es van endur la placa, metres de 

tanca, senyalística, etc. Reitera que estan treballant amb el Districte de Ciutat Vella per 

trobar-hi una solució, perquè és un tema generalitzat de senyalística i de material que 

es pot revendre. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20.20 h.  

 

 

 

La secretària      Vist i plau 
La presidenta del Consell 


