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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. 1  
Data: 27 de febrer de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.00 h a 19.51 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 (GMC’s) (per delegació de Marilén Barceló Barea) 
Montserrat Benedí i Altés (GMERC) 
Ángeles Esteller Ruedas (GMPPC) 
 
Partits polítics, sindicats i altres organitzacions 
Raquel de Haro, CCOO del Barcelonès 
Maria Jose Gòmez, CCOO del Barcelonès 
 
Entitats i organitzacions  
Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
(ACATHI) (Rodrigo Araneda Villasante) 
Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) (Jose Benito Eres i 
Rigueira) 
Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL) (Joan Igual i 
Bracons) 
Generem (Mar C. Llop)  
Casal LAMBDA (Emilio Ruiz Pérez) 
Gais Positius (Joaquim Roqueta i Manen) 
Fundació Enllaç (Paulina Blanco Muñoz) 
Convergais (Xavier Moral) 
 
Convidats 
Laura Cañadas Pla (consellera al Districte de les Corts) 
Fina Camps, membre representant de la plataforma Trans*forma la Salut 
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Departaments municipals i altres organismes 
Andreu Agustín Andrés (coordinador del Pla municipal per la diversitat sexual i de 
gènere. Mesures per la igualtat LGTBI) 
Maria Gas de Cid (directora de Feminismes i LGTBI) 
Marta Cruells (cap de gabinet, Regidoria de Feminismes i LGTBI) 
Josep Maria Queralt i Capdevila (cap del Departament de Promoció dels Drets de les 
Dones i LGTBI) 
 
Suport administratiu i logístic del CMLGTBI  
Núria Poch i Garcia  
 
Excusen la seva absència 
Francina Vila i Valls (GMCiU) 
Carmen Andrés Añón (GMPSC) 
Maria Rovira Torrens (GMCUP) 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Salutació i benvinguda 
2. Lectura d’excuses, delegacions i aprovació de l’acta anterior 
3. Informe 2016 sobre les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona i entitats del 

CMLGTBI en relació amb el desenvolupament de la Llei 11/2014 
4. Enquesta de victimització 
5. Commemoracions rellevants per a la defensa i reivindicació dels drets del col·lectiu 

LGTBI: 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia; 40 anys de la 
manifestació del 26 de juny de 1977, organitzada pel FAGC 

6. Trobada Consell de Dones de Barcelona (CDB) i Consell Municipal LGTBI 
7. Novetats sobre temes relacionats amb la transsexualitat 
8. Informació temes d’interès per al CMLGTBI per part de la presidència i la 

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

1. Salutació i benvinguda 

La presidenta indica que avui presenten algunes publicacions de l’Ajuntament i que 

continuen treballant en d’altres que ben aviat els les podran presentar. 

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 novembre del 

2016. 
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La senyora Paulina Blanco Muñoz, en nom de la Fundació Privada Enllaç, pregunta si 

s’ha fet alguna acció amb relació a la demanda que va fer el senyor Joan Sebastià 

Martí referent a la possibilitat que el Consell donés suport a l’àrbitre Jesús Tomillero 

perquè pogués venir a establir-se a Barcelona.  

El senyor Joan Igual i Bracons, en nom d’ACEGAL, creu que, a causa dels últims fets 

en relació amb aquest tema, potser ara el senyor Joan Sebastià no faria aquesta 

proposta. Per això, proposa parlar, abans de res, amb el senyor Joan Sebastià. 

La senyora Paulina Blanco Rubio hi està d’acord. Tot i així, manifesta que cal fer 

seguiment dels temes que es proposen en les sessions. 

A continuació, s’aprova l’acta de la Comissió Permanent del 9 de novembre de 2016. 

Tot seguit, la secretària detalla el contingut de les carpetes que han lliurat als 

assistents: l’ordre del dia, l’acta de la Comissió Permanent del 9-11-2016, una 

actualització del calendari del 2017, en el qual no hi és la Comissió Permanent del mes 

d’abril.  

Així mateix, informa que deu entitats han enviat la fitxa que van demanar i que amplien 

el termini fins al 31 de març per tal de poder completar totes les fitxes de participació.  

La senyora Paulina Blanco Rubio, referent a aquest tema, comenta que han rebut 

només una fitxa i que no entenen quin sentit té. 

La secretària aclareix que han d’haver rebut dos documents: un amb la informació 

general de l’informe i un altre amb totes les aportacions de les entitats.  

3.  Informe 2016 sobre les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona i entitats del 
CMLGTBI en relació amb el desenvolupament de la Llei 11/2014 

La presidenta comenta que el mes de febrer es va presentar aquest informe de les 

actuacions de l’Ajuntament durant tot el 2016, com ja s’havia fet el 2015, i que aquest 

any s’hi ha afegit totes les actuacions de les entitats que van facilitar la informació, a 

través de les fitxes, per a la implementació de la Llei 11/2014.  

Tot seguit, assenyala que aquest informe té un esquema molt senzill, molt visual, de 

fàcil seguiment; per tant, creu que és una bona eina de consulta i que, a més, està 

viva, té un seguiment, perquè l’any vinent el continuaran fent.  

D’altra banda, exposa que, amb aquest informe, d’alguna manera han arribat a copsar 

els límits que té aquesta llei. És per això que en l’elaboració de la Llei d’igualtat de 

tracte i no discriminació veuen una oportunitat d’incloure aquesta visió de l’Ajuntament 

de Barcelona amb més marge de gestió, amb capacitat sancionadora; és a dir, 

d’incloure-hi aquestes reivindicacions i temes que la Llei 11/2014 no recull. 
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El senyor Andreu Agustín Andrés, coordinador del Pla municipal per al col·lectiu gai, 

lesbià, bisexual i transsexual, reitera que els han enviat dos documents i que revisaran 

l´enviament per si hi hagués hagut algun error.  

Quant al document d’aquest informe, assenyala que hi ha una introducció, que explica 

fins i tot una mica com s’estructura aquest document; després, una primera part, que 

és el resum executiu de les mesures de l’Ajuntament, perquè hi ha tot un seguit 

d’articles que només es refereixen a la institució (excepte l’article 12 que parla de 

coeducació, tot és mandat per a l’Ajuntament). Fa un resum sobre el que està articulat 

en la llei, en què diu que es descriu article per article què s’ha fet com a Ajuntament i hi 

ha un resum executiu que seria l’àmbit més estratègic de l’Ajuntament. Així mateix, 

informa que a l’annex d’aquest document hi ha tota la informació que han proporcionat 

les entitats mitjançant la fitxa facilitada pel Consell LGTBI. Destaca que es va 

considerar que les mesures segons l’articulat eren un format que facilitava la 

comprensió.  

Considera que cal destacar que, d’altra banda, a la Comissió de Drets Socials, Cultura 

i Esports va haver una gran acceptació del document municipal. I especifica que amb 

les mesures segons l’articulat es farà un repàs del que ha fet l’Ajuntament article per 

article, del que han fet les organitzacions en una relació alfabètica i, finalment, el que 

han fet les entitats, d’acord amb les fitxes. 

Quant al resum executiu de l’Ajuntament, destaca que la gran tasca de l’Ajuntament 

durant el 2016 ha estat crear els grans instruments per articular el que l’Ajuntament ja 

feia, està fent i el que farà per desenvolupar la llei i que el document marc és el Pla 

municipal per la diversitat sexual i de gènere. Mesures per la igualtat LGTBI 2016-

2020, que recull tot el que l’Ajuntament es compromet a fer transversalment pel 

col·lectiu i per una mirada global de diversitat sexual i de gènere.  

Així mateix, constata que un altre tema estratègic és la recerca, que s’han fet diverses 

publicacions com ara l’Informe de model d’acompanyament i assistència a persones 

trans a la ciutat de Barcelona o un informe de diagnòstic sobre persones intersexuals. 

En aquest sentit, remarca que la regidoria sempre ha tingut clar que calia investigar en 

el tema de les persones intersexuals, que és un tema clau, complex i difícil. 

Tot seguit, indica que un altre element és reforçar la presència internacional: es va fer 

a Barcelona el II Congrés Internacional de Ciutats Rainbow i l’Ajuntament participa 

molt activament a la Xarxa Rainbow. 

D’altra banda, explica que han intentat destacar uns aspectes que els sembla que són 

diferents del que ja sortia a l’altre pla, que serien estudiar la possibilitat que 

l’Ajuntament tingui capacitat sancionadora, la reestructuració de l’Oficina per a la No 

Discriminació, que s’ocuparà dels temes de discriminació, violència i vulneració de 

drets, que és una de les línies clares de la llei. 
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En la línia de polítiques públiques, remarca l’aposta per la formació, que és una 

demanda de les entitats i de la llei, que ha d’arribar a tota l’estructura municipal; 

comenta que a l’informe hi ha la llista de tots els ens que han de rebre formació. 

També constata que, en el tema de mesures per l’ocupació LGTBI, s’ha de tenir en 

compte tot el col·lectiu i cal fer mesures de protecció i de promoció de l’ocupació. En 

aquest sentit, assenyala que una altra novetat és la contractació responsable, que hi 

ha un document específic, i que hi ha molta feina a fer en aquest tema, amb el marc de 

referència del 5% de la contracció. Palesa que encara no han arribat a complir aquest 

objectiu, però encara tenen temps, el període del pla, per posar-ho en marxa. 

Finalment, destaca les mesures de salut sexual i reproductives, que considera que 

s’ha avançat molt i que la conjuntura actual és més favorable, sobretot en el tema de la 

reproducció assistida per a persones gais i lesbianes, però que no es pot abaixar la 

guàrdia. 

Pel que fa a les aportacions de les entitats, exposa que destaca la gran feina que fan 

en relació amb tot el que la llei demana, amb una visió molt de servei, de proximitat a 

la ciutadania. En aquest sentit, concreta que en educació destacarien els programes 

específics en l’àmbit escolar (accions concretes que les entitats fan en aquest àmbit) i 

molta preocupació per l’assetjament escolar. En cultura, lleure i esports, palesa que 

totes les entitats tenen una presència en les activitats ciutadanes en sentit ampli. 

Comenta que és molt interessant veure, a l’informe, com la cultura és un molt bon mitjà 

socialitzador on les persones es mostren en la seva diversitat. Quant a comunicació, 

ho han dividit en dues parts: la presència directa de les entitats en mitjans de ràdio i 

televisió i a les xarxes socials i l’aprofitament dels mitjans de comunicació per a la 

denúncia i la presència constant. Esmenta que fins i tot hi ha una entitat que es dedica 

a aquest tema.  

Tot seguit, exposa que la salut és un dels temes que sembla, segons l’informe i les 

fitxes de les entitats, que està més atès des de les entitats, com ara el suport a l’accés 

als serveis sanitaris per a tots els públics, en què cada entitat posa la seva 

especialització: gent gran, gent migrada, joves, etc.; l’atenció a la salut mental, 

especialment per a la gent gran; prevenció de VIH i MTS, amb projectes molt 

consolidats i estructurats, campanyes d’informació, formació; l’abordatge de les 

situacions emergents, per aquesta capacitat de les entitats d’estar a prop de les 

persones.  

Així mateix, manifesta que tot el tema de l’acció social és el nucli dur de la intervenció 

de les entitats, amb punts d’informació, acollida, assessorament i acompanyament, el 

voluntariat, etc.  

Quant al tema de la participació, s’observa una aposta per treballar per la diversitat, la 

participació en xarxes internacionals i la cooperació internacional. 

Destaca que, en relació amb el mercat de treball, les entitats fan una gran aposta per 

la sensibilització pels drets de les persones LGTBI en l’entorn laboral, el suport a les 
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discriminacions LGTBIfòbiques i que algunes entitats tenen dispositius d’inserció 

laboral.  

Així mateix, constata que les entitats també ofereixen suport a les famílies i assistència 

jurídica de tot tipus, i que tot això ha ajudat a poder elaborar el funcional del centre de 

recursos.  

Tot seguit, comenta que la llei té un article dedicat a les persones trans; considera que 

aquí potser és on les entitats tenen més feina a fer. Tanmateix, assenyala que hi ha 

entitats pioneres que, malgrat que no són especialistes en temes trans, tenen molt bon 

servei per a aquestes persones i que estan sorgint noves entitats, com Generem!, i en 

canvi hi ha molta feina per fer, com per exemple en temes d’atenció a les víctimes de 

transfòbia, en la inserció laboral de les persones trans, en formació sobre salut sexual i 

drets, etc.  

Per acabar, destaca que les entitats tenen una alta presència en les xarxes socials i 

que cooperen molt sovint en projectes de recerca.  

4. Enquesta de victimització 

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

exposa que l’objectiu de fer aquesta enquesta és poder tenir dades sobre el grau de 

victimització, el tipus d’agressions, la freqüència, etc., a Barcelona. Assenyala que han 

treballat amb el Departament d’Estudis d’Opinió per elaborar el qüestionari i que l’han 

contrastat amb l’Observatori contra l’Homofòbia. Indica que la redacció del qüestionari 

ja està feta. 

D’altra banda, explica que, com ja van comentar, per fer aquesta enquesta necessiten 

la participació de totes les entitats del Consell i també d’altres persones referents dins 

del món LGTBI, perquè l’opció que finalment han escollit per fer arribar aquesta 

enquesta és via les entitats i persones referents, tipus bola de neu, fent arribar 

l’enquesta a persones de l’entitat, sòcies, persones conegudes... 

Especifica que pretenen arribar a una mostra de set-centes persones, tot i que una de 

quatre-centes persones ja és significativa, però han decidit ampliar-la perquè sigui més 

significativa encara. I, per fer-ho, necessiten la participació de totes les entitats. 

Tot seguit, explica el procés que tenen previst: l’enquesta s’ha de passar a persones 

individuals, per tant, hi haurà un codi i un enllaç específics per a cada persona que 

ompli l’enquesta. Aleshores, cada entitat hauria de dir el nombre de persones 

aproximadament a qui pot fer arribar aquesta enquesta perquè els enviessin aquest 

nombre de codis i enllaços individuals. 

Així mateix, assenyala que, a causa de la necessitat de protecció de dades personals, 

que és un tema important que han treballat també amb el Departament d’Estudis 

d’Opinió, perquè l’enquesta ha de ser anònima i ningú no pot tenir tota la informació, 

han establert aquest circuit: des de l’Ajuntament es passaran els enllaços de les 
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entrevistes a les entitats perquè els enviïn als seus associats o a les persones que 

creguin oportunes, les entitats mitjançant correu electrònic, que també redactaran des 

de l’Ajuntament, els enviaran a qui correspongui, les persones responen l’enquesta i 

des del mateix enllaç s’enviarà a una empresa contractada per l’Ajuntament, 

homologada i que compleix tots els requeriments quant a protecció de dades 

personals; després aquesta empresa passarà les dades en brut a l’Ajuntament perquè 

analitzi els resultats.  

Conclou que les entitats tindran el suport i l’assessorament de la regidoria i del 

Departament d’Estudis d’Opinió. 

El senyor Joaquim Roqueta i Manen, en nom de Gais Positius, primer de tot, comenta 

que a la seva entitat estan saturats d’enquestes, que fins i tot últimament són 

enquestes remunerades, com ara fa poc una de Seisida, Societat Espanyola 

Interdisciplinària de la Sida, que els han enviat una tableta per a cada usuari i els 

remuneraven quinze euros per enquesta, però que, tot i així, costa molt que la gent les 

vulgui contestar, sobretot per la gran quantitat d’enquestes que reben. Tanmateix, 

manifesta que intentaran que la gent ompli l’enquesta.  

La senyora Marta Cruells explica de nou el circuit de l’enquesta: enllaç individual per a 

cada usuari i des d’aquest mateix enllaç, un cop emplenada l’enquesta, s’envia a 

l’empresa que contracti l’Ajuntament.  

El senyor Joaquim Roqueta i Manen pregunta si cada vegada han de demanar l’enllaç. 

La senyora Marta Cruells aclareix que la idea és que cada entitat demani el nombre 

d’enllaços que creu que pot necessitar, que no necessàriament han de ser membres 

d’aquella entitat, sinó que també poden ser persones del seu entorn.  

El senyor Joaquim Roqueta i Manen pregunta la durada aproximada de l’enquesta.  

La senyora Marta Cruells respon que el termini per respondre és de tres setmanes. 

El senyor Joaquim Roqueta i Manen aclareix que es refereix a la durada per omplir 

l’enquesta.  

La senyora Marta Cruells considera que, en principi, en vint minuts s’ha de poder 

omplir, com a màxim. De fet, assenyala que s’ha intentat alleugerir perquè hi volien 

incloure moltes preguntes, atès que és la primera enquesta sobre aquest tema. En 

aquest sentit, remarca, sobretot de cara a les persones o entitats que estan cansades 

de contestar enquestes, que mai s’ha fet una enquesta de victimització ni a Barcelona 

ni a Catalunya –només es va intentar fer-ne una a l’Estat espanyol, amb una mostra de 

set-centes persones. Per això considera que aquesta enquesta seria significativa per 

conèixer què està passant i així després, com les enquestes sobre violència masclista, 

tindrà un impacte molt important en les polítiques i mesures relacionades. 

El senyor Joaquim Roqueta i Manen pregunta si hi ha el requisit que sigui una persona 

que hagi patit agressions i que sigui resident a la ciutat de Barcelona. 
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La senyora Marta Cruells respon que l’únic requisit és que sigui resident a Barcelona. 

Així mateix, explica que, tot i les limitacions, com que és una mostra prou àmplia, els 

resultats s’aproparan molt a la realitat.  

La senyora Maria Gas de Cid, directora de Feminismes i LGTBI, hi afegeix que, com 

més variada sigui la mostra, més significativa serà l’enquesta.  

El senyor Joan Igual i Bracons, en nom d’ACEGAL, en primer lloc, comenta que una 

enquesta d’aquestes característiques requereix molt d’esforç. Recorda que l’última 

enquesta de la Fundació Enllaç, 50+, va costar moltíssim, tot i que també admet que 

era un sector més reduït.  

En segon lloc, expressa el seu acord amb tot el que ha dit Joaquim Roqueta: estan 

molt saturats uns en enquestes i altres en altres coses.  

Quant a la tramesa dels correus electrònics amb l’enllaç, precisa que no és només 

enviar-los, perquè si només s’envia el correu segurament no respondrà ningú. A més, 

considera que caldria obrir l’enquesta a més gent, no només a la gent que s’acosta a 

les entitats, que tots tenen uns trets comuns. És per això que proposa, per exemple, 

fer una mobilització de voluntaris a diversos llocs perquè facin l’enquesta cara a cara a 

persones del col·lectiu LGTBI, que s’haurien d’assegurar que són residents a 

Barcelona, o bé donar-los l’enllaç individual escrit en un paper. Apunta que també 

s’hauria d’incloure a les persones que no són residents a Barcelona, però que utilitzen 

habitualment Barcelona.  

A continuació, explica que per a la seva entitat la forma més fàcil de tenir una mostra 

significativa seria trucar, una per una, a les empreses associades i que les empreses 

ho fessin arribar als seus treballadors, per exemple. Ara bé, constata que aquesta 

feina requereix molt d’esforç i molt de temps, un mínim de trenta minuts per trucada.  

En definitiva, creu que és una enquesta molt interessant, però que requereix molt 

d’esforç. Insisteix en el tema de vehicular-la a través dels voluntaris.  

La senyora Marta Cruells comunica que volen aconseguir l’efecte bola de neu per mitjà 

de les entitats i també d’altres actors o persones referents per fer arribar l’enquesta als 

seus entorns més propers. Ara bé, constata que el procés és complicat perquè han de 

poder garantir que la gent contestarà. També apunta que ells poden anar fent el 

seguiment de la resposta de les persones a qui s’ha fet arribar l’enllaç mitjançant el 

correu electrònic i així poder veure si cal insistir-hi més o anar per unes altres vies.  

El senyor Joan Igual i Bracons insisteix en la proposta que voluntaris, de l’entitat que 

siguin, facin un desplegament per diversos llocs on saben que hi ha gent del col·lectiu 

LGTBI i parlin amb aquestes persones per aconseguir que alguns es comprometin a 

emplenar l’enquesta, i a aquests se’ls donaria un paper amb l’enllaç per escrit.  
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La senyora Marta Cruells remarca que tota la tasca d’elaboració del correu i la 

informació la faran ells, que les entitats només haurien de reenviar el correu; tot i que 

potser és veritat que només d’enviar el correu no n’hi ha prou.  

El senyor Rodrigo Araneda Villasante, en nom d’ACATHI, exposa que hi ha uns 

requisits previs, com ara coneixement de l’ús de l’ordinador, accés a Internet, i que, 

per tant, la mostra és esbiaixada quant a col·lectius per edats, nivell educatiu, etc., 

cosa que el preocupa.  

Així mateix, comenta que li sembla molt interessant una enquesta de victimització, 

però considera que en totes les enquestes accedeixen a públic que està lligat als seus 

entorns i, per tant, molt connectat i no accedeixen a públic que no està connectat. 

Aleshores, planteja si hi hauria alguna mena de solució per arribar a gent que no se 

sàpiga per endavant que pertany al col·lectiu LGTBI, perquè el problema és que estan 

accedint sempre a la mateixa població, també si és mitjançant els referents. 

La senyora Marta Cruells aclareix que els referents no necessàriament han de ser 

persones conegudes, sinó persones referents en diferents sectors (per exemple, un 

noi en un institut o en una universitat que no està vinculat a cap entitat) als quals 

potser per mitjà de les entitats no s’arribaria. 

El senyor Rodrigo Araneda Villasante mostra la seva preocupació perquè la mostra 

sigui esbiaixada, perquè es faci en uns sectors determinats, com ara l’oci, on només hi 

va una part del col·lectiu. 

La senyora Marta Cruells comunica que la idea és anar a universitats, espais 

educatius, espais de lleure, és a dir, arribar a tots els sectors que puguin per arribar a 

gent més diversa. Quant al tema de l’enllaç i d’Internet, constata que és veritat que 

aquí hi ha un biaix d’enquesta, perquè hi haurà gent que no la pugui fer perquè no 

tenen accés a Internet o no tenen prou coneixement de les eines informàtiques per 

poder-la omplir. Tot i així, explica que també ho van parlar amb el Departament 

d’Estudis d’Opinió i la conclusió és que qualsevol modalitat d’enquesta té els seus 

biaixos, la telefònica, cara a cara, etc.  

La senyora Paulina Blanco Muñoz, en nom de la Fundació Enllaç, vol saber l’objectiu 

d’aquesta enquesta i per a què servirà la disponibilitat d’aquestes dades. Tot seguit, 

insisteix en la dificultat que suposa que la gent vulgui fer l’enquesta. En aquest sentit, 

recorda que a l’enquesta de +50 van respondre unes 250 persones i que va costar 

molt d’esforç aconseguir-ho.  

La senyora Laura Cañadas, consellera al Districte de les Corts, suggereix la possibilitat 

que des de la seu dels districtes, sobretot de l’Eixample, es recollís aquesta informació 

i, per superar la barrera tecnològica, es posés a disposició un ordinador amb atenció 

de persones voluntàries d’alguna entitat. 

La senyora Raquel de Haro, en nom de Comissions Obreres del Barcelonès, expressa 

el seu acord amb aquesta enquesta perquè considera que tindrà un impacte important, 
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perquè aquesta mena de documentació després sustenta molt les actuacions i les 

intervencions posteriors.  

D’altra banda, exposa que entenen que es limiti a residents a Barcelona, perquè és 

l’Ajuntament qui l’està impulsant, però creu que això limita una mica la significació de 

l’enquesta, perquè hi ha moltes persones que es mouen a Barcelona, per raons de 

treball, estudis, interessos, i no són residents a Barcelona.  

La senyora Marta Cruells manifesta que sí que es pot ampliar a persones que treballen 

o estudien a la ciutat, o que hi tenen una vinculació important.  

Pel que fa a l’objectiu de l’enquesta, creu que aquest tipus d’enquestes sobretot 

proporcionen les dades per després poder fer actuacions amb més rigor i polítiques 

més ajustades, no només a l’Ajuntament, sinó també a les entitats.  

La senyora Fina Camps, en nom de la plataforma Trans*forma la Salut, comenta que 

caldria tenir un plantejament molt realista perquè la gent de la comunitat LGTBI puguin 

tenir molta facilitat d’accés a aquesta enquesta. Tot seguit, en relació amb les 

persones trans, assenyala que Barcelona és on es concentra més població trans i, per 

tant, l’enquesta seria bastant representativa, però el problema important és que no hi 

ha un cens de població trans, a més que, dins d’aquest col·lectiu, hi ha persones que 

encara estan en un procés de visibilització una mica compromès. Conclou que és 

difícil, però no impossible. 

El senyor Joaquim Roqueta pregunta si recolliran les propostes i comentaris que s’han 

fet o bé ja està tot el procés tancat. 

La senyora Marta Cruells respon que l’enquesta sí que està redactada, però la 

definició del procés encara està oberta. 

El senyor Joaquim Roqueta apunta que potser es podrien plantejar remunerar d’alguna 

manera el fet de respondre a l’enquesta, encara que sigui amb una entrada per a 

qualsevol activitat. 

La senyora Marta Cruells aclareix que no es pot remunerar directament, però potser sí 

amb una entrada a algun lloc. 

5. Commemoracions rellevants per la defensa i reivindicació dels drets del 
col·lectiu LGTBI: 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia; 40 anys de 
la manifestació del 26 de juny de 1977, organitzada pel FAGC 

La senyora Laura Cañadas, consellera del Districte de les Corts, exposa, en relació a 

la celebració del Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia, 17 de maig, que l’any passat 

l’acte es va organitzar al districte de Sants-Montjuïc i l’anterior a Ciutat Vella i per a 

aquest any proposa que es faci al districte de les Corts, que ho presenta aquí perquè 

són les entitats qui ho han de decidir. Explica que la voluntat és que sigui una cosa 

treballada i coordinada amb els entitats del territori, entitats juvenils, de dones, etc., 
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perquè no només sigui un impacte visual de banderes d’una tarda. Comenta que a 

aquest districte només hi ha una entitat LGTBI registrada: l’Associació Universitària Sin 

Vergüenza.  

El senyor Joaquim Roqueta i Manen, en nom de Gais Positius, fa una mica de repàs 

històric: quan es va plantejar a l’Ajuntament d’aquell moment també es va demanar 

que es posés la bandera aquest dia, però l’Ajuntament no ho va acceptar. A partir 

d’aquí ho han anat organitzant les entitats, o la Plataforma LGTBI, però que aquest 

any estan molt saturats d’activitats i no sap qui ho farà; li semblaria molt bé que es 

canalitzés des del Consell, o que alguna entitat s’hi oferís. 

El senyor José Benito Eres i Rigueira, en nom del GAG, explica que ells van començar 

al districte de Sant Andreu i van fer aquesta activitat cinc o sis anys, que van portar 

persones representatives, com una mare a qui van matar el seu fill per motius 

d’homofòbia. Assenyala que al districte de Sant Andreu han aconseguit, ja va uns 

quants anys, protocol·litzar el Dia contra l’Homofòbia, el 28 de juny i l’1 de desembre. 

En definitiva, manifesta que li sembla bé que aquest any sigui al districte de les Corts, 

però li agradaria que l’any vinent fos a Sant Andreu.  

El senyor Joan Igual i Bracons, en nom d’ACEGAL, s’ofereix a portar endavant el 

projecte des de la seva entitat, afegint-hi tothom qui vulgui participar i intentant fer una 

cosa molt plural, amb l’esquema del que es va fer l’any passat.  

La senyora Raquel de Haro, de Comissions Obreres del Barcelonès, pregunta si el que 

planteja és treballar de manera transversal amb el territori.  

La senyora Laura Cañadas li confirma que és així, que l’organització la liderarien les 

entitats LGTBI i que les entitats del territori hi podrien participar, si volen, però la 

visibilització seria de les entitats LGTBI. 

El senyor Joan Igual i Bracons reitera que s’ofereix a liderar el projecte des de la 

plataforma. 

El senyor Joaquim Roqueta insisteix que, d’alguna manera, s’organitzi des del Consell. 

A més, creu que s’hauria d’establir una estructura d’organització per a tots els anys. 

El senyor Rodrigo Araneda Villasante, en nom d’ACATHI, en primer lloc, pregunta si 

s’està d’acord que es faci a les Corts.  

Es respon que sí per unanimitat. 

En segon lloc, opina que el Consell s’hi ha d’implicar, com a institució de l’Ajuntament i 

amb la complicitats del tècnics, i ha de vetllar perquè es commemorin aquestes dates. 

Per això, proposa que caldria definir quines són les dates en què s’ha d’implicar el 

Consell. Considera que és molt interessant la proposta de la implicació del teixit 

associatiu del districte i apunta que també hi ha uns quants elements estratègics, com 

ara la presència de persones trans al voltant del camp del Barça.  
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El senyor Josep M. Queralt i Capdevila, cap del Departament de Promoció de Drets de 

les Dones i LGTBI, exposa que es podria fer com una mena d’estructura o línia de 

funcionament d’això perquè ja quedés establert de cara als propers anys.  

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

en relació a la commemoració dels 40 anys de la manifestació del 26 de juny de 1977, 

organitzada pel FAGC, explicaran una mica l’esquema de treball i proposaran una data 

de reunió a les entitats que han manifestat volen formar part del grup de treball, que 

fins al 26 de febrer són les següents: Gayles TV, Fundació Enllaç, Casal Lambda, 

FAGC, BarceDona i Gais Positius.  

Tot seguit, exposa que pel tema de l’exposició han parlat amb el comissionat de 

Memòria Històrica, al qual li va semblar interessant fer aquesta exposició. Manifesta 

que hi ha dues propostes: d’una banda, des de juny fins a final d’any, reforçar els 

temes de la manifestació i, de l’altra, i des de l’Ajuntament, fer alguna instal·lació 

artística commemorativa simbòlica en un lloc simbòlic, plaça Reial o les Rambles, 

perquè tothom que hi passi tingui informació de què va passar, per què, etc.  

Així mateix, comenta algunes idees: crear un web amb recollida de memòria oral de 

persones que donessin el seu testimoni; programar una sèrie d’activitats senzilles, que 

les hauria de decidir el grup de treball (tipus conferència, pel·lícula entenedora sobre el 

moviment), que poguessin anar rodant pels districtes; per això han parlat amb la Xarxa 

de Biblioteques de Barcelona, que posen a disposició la xarxa; fer una publicació tipus 

desplegable que expliqui la història del moviment LGTBI i, concretament, la 

manifestació de 1977.  

D’altra banda, indica que, des de l’Ajuntament, pretenen fer una exposició potent de 

cara a l’any vinent, que es podria ubicar a la Virreina, un lloc significatiu prop d’on es 

va fer la manifestació, amb un comissionat o comissionada, un museògraf o 

museògrafa, amb activitats entorn d’aquesta exposició. Aquesta exposició hauria de 

cloure totes les activitats d’aquesta commemoració. 

Per acabar, comenta que caldria veure com fer una publicació conjunta que recollís tot 

el que les entitats vulguin programar i que formés part d’aquesta commemoració global 

ciutadana.  

El senyor Joaquim Roqueta i Manen, en nom de Gais Positius, assenyala que volen 

tenir alguna cosa per al 28 de juny d’aquest any, no per al de l’any que ve, que ja no 

tindrà sentit; com també que hi poguessin participar persones que hi van ser.  

D’altra banda, comenta que tenen un CD amb les fotos que va fer la Colita d’aquesta 

manifestació, però que caldria tornar-li a demanar permís per a una altra exposició.  

La senyora Paulina Blanco Muñoz, en nom de la Fundació Privada Enllaç, comenta un 

projecte que van fer a Sevilla, amb motiu del 28 de juny, en què en els carrers 

principals es penjaven unes fotografies immenses, que tenien molt d’impacte.  
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La presidenta precisa que algunes d’aquestes fotografies es van destrossar. A més a 

més, indica que el lloc per parlar de totes les idees és el grup de treball corresponent. 

El senyor Josep Maria Queralt i Capdevila proposa fer la primera reunió del grup de 

treball el dia 6 de març a les 5 o les 6 de la tarda.  

6. Trobada Consell de Dones de Barcelona (CDB) i Consell Municipal LGTBI 

La presidenta informa que aquesta proposta, que ha sortit del Consell de Dones, de fer 

una trobada per veure els espais en comú, els treballs que es poden fer conjuntament, 

etc., s’ha aplaçat fins al 16 de març, a causa sobretot del Dia de la Dona, i que per part 

del Consell de Dones s’hi han apuntat Creación Positiva, Ca la Dona, Fundació Surt, 

UGT i Comissions Obreres, i per part del Consell LGTBI, Creación Positiva, Pandora, 

Gayles TV i BarceDona, i el GAG, que s’hi apunta en aquest mateix moment.  

7. Novetats sobre temes relacionats amb la transsexualitat 

La senyora Fina Camps, en nom de la plataforma Trans*forma la Salut, primer de tot, 

dóna les gràcies per poder estar al Consell i poder-los explicar la feina que estan fent 

des d’aquesta plataforma. 

A continuació, exposa que la plataforma està seguint una mena de calendari, que es 

van marcant a mesura que van avançant amb el Departament de Salut, de tota la 

problemàtica que ha representat el nou model de salut. Informa que ja han tancat, que 

era una de les fites, el nou model de salut per a menors trans, amb l’acord de 

Chrysallis. Aquest model ara comporta tota una programació dins de CatSalut i que, 

com a conseqüència, ha de tenir un retorn per part de CatSalut sobre quines qüestions 

poden ser motiu de negociació. Aquest protocol de menors està completament lligat al 

dels adults. Conclou que, en aquest cas, tenen el suport de les mares i pares i que ara 

CatSalut l’ha d’estudiar, amb el Col·legi de Pediatres, dins de l’entorn científic. 

Així mateix, manifesta que el nou model de salut trans és complex per la seva 

elaboració i posada en pràctica, tot i que hi ha temes en què s’ha avançat dins del 

Departament de Salut, però en d’altres temes estan tocant el moll de l’os, com ara en 

professionals que no tenen una visió del fet trans com la poden tenir des de la 

plataforma o altres persones. Constata que això no deixa de ser un reflex social; és a 

dir que, per molt professionals que siguin, estan topant amb una realitat que podria 

encaixar perfectament en una realitat social.  

Tot seguit, explica que estan a l’espera que se’ls convoqui per a una reunió tota la 

junta directiva, com l’anterior, amb el CatSalut sobre el tema de menors. En aquesta 

reunió ja hi haurà una lectura feta basada en l’experiència del servei Trànsit, que és 

completament diferent del que hi havia. Comenta que un dels problemes és que a la 

Unitat d’Identitat de Gènere (UIG) de l’Hospital Clínic hi ha uns professionals que 

sempre han mantingut unes posicions professionals respecte al fet trans i que, ara, 

d’un dia per un altre, els protocols són uns altres. Per tant, cal mentalitzar la part 
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professional, i en això estan implicats Salut i la plataforma, en el sentit de poder fer 

entendre com és la seva visió del nou model de salut, que va més enllà d’un 

plantejament legal, que hi hagi una directriu o una altra; és un estil d’entendre el fet 

trans i la manera que les persones se sentin acollides, no intervingudes.  

La senyora Mar C. Llop, en nom de Generem, assenyala que el tema de la UTIG, 

Unitat de Trastorns d’Identitat de Gènere, és preocupant, que la seva posició és que 

s’hauria de tancar i que, si no es tanca, no signaran cap protocol. Hi afegeix que el 

Departament de Salut no l’ha tancat i que sembla que no tenen intenció de tancar-la.  

La senyora Fina Camps indica que es troben amb molts esculls, sobretot perquè 

darrere de CatSalut hi ha un estament mèdic i tots un poders, i que cal gestionar-ho 

molt bé perquè aquest tema no s’esmicoli.  

Tot seguit, explica que el text de l’ONU no compleix les expectatives de les persones 

trans, que el fet trans no sigui una patologia, que cal una empenta més forta de les 

institucions i els països.  

D’altra banda, exposa que ara hi ha un conflicte important: per CatSalut no tenen una 

patologia, però, en canvi, per fer una modificació de nom al Registre sí que la tenen, 

perquè s’empara en una llei estatal. Per això té molta importància aquesta nova llei. 

Conclou que cal treballar a fons en tots aquests temes i defensar en l’àmbit estatal 

tenir una llei específicament trans, perquè tot això reforça, directament o indirectament, 

la posició catalana.  

La senyora Mar C. Llop explica que s’ha decidit agafar la llei del PSOE, donar-li la 

volta via Podemos, que els han donat un mes per refer la llei, perquè aquesta llei està 

plena de forats a tots els nivells. Per exemple, no surt enlloc la paraula 

despatologització.  

La senyora Fina Camps comenta la dificultat i el temps que es necessita per fer una 

llei estatal que compleixi aquests requisits. Pensa que a Catalunya, respecte 

d’Espanya, tenen velocitats diferents pel que fa a aquests temes i que Catalunya va 

per endavant. De fet, indica que des de la plataforma i des del servei Trànsit s’estan 

fent xerrades, conferències, actes de divulgació del model que s’ha aprovat a 

Catalunya a tot l’Estat: Navarra, Galícia, València.  

El senyor Rodrigo Araneda Villasante, en nom d’ACATHI, creu que, a diferència del 

plantejament estatal, a Catalunya, per exemple, el treball que s’ha fet ha estat en el 

canvi de model i no en una llei pròpiament trans, un treball més de fons en què s’ha 

treballat canvis de protocols, canvis d’atenció, etc., emparats en la llei contra 

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

vicepresidència 

La presidenta informa que han participat en el Dia Internacional en Memòria de les 

Víctimes de l’Holocaust, que l’Ajuntament ha aprovat en una declaració institucional 

formar part de la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i que han participat en 

diverses activitats. 

Tot seguit, destaca unes jornades que es faran el 2 i 3 de març al CCCB sobre com 

combatre les agressions i la intolerància a les xarxes socials, que és una cosa que 

considera que tots els membres del Consell viuen en primera persona. Assenyala que 

l’objectiu d’aquestes jornades és fer una presa de consciència sobre quin és l’abast 

d’aquest discurs d’odi i com afecta les persones i els col·lectius, fer un debat sobre 

com es pot treballar amb els diferents agents implicats en aquests tipus de discursos a 

les xarxes socials, debatre sobre com limitar la llibertat d’expressió quan atempta 

contra drets o entra en discursos d’odi, compartir estratègies, etc., i que van adreçades 

a persones i entitats interessades en la lluita contra els discursos d’odi, mitjans digitals, 

Administració, ONG, acadèmics, que hi haurà tallers, que hi participen també FELGTB, 

amb Alberto Martín-Pérez Rodríguez, com a responsable de formació, i Laia Serra, 

advocada de l’Observatori. Indica que també es tractaran temes sobre racisme. 

El vicepresident comenta que en aquesta jornada també hi ha un bloc que té a veure 

amb la islamofòbia, que hi ha un dels activistes que treballa en aquest tema. 

Així mateix, remarca que un altre element important, que és recurrent cada cert temps, 

té a veure amb el repunt de la hepatitis A, que és preocupant a l’hora de treballar 

constantment el tema de la vacunació en el col·lectiu. També destaca unes jornades 

de presentació, a Barcelona, sobre una investigació de la intersecció entre diversitat 

religiosa i diversitat sexual duta a terme per la Universitat de Vic, que específicament 

es va tractar més el tema de l’Islam. 

D’altra banda, informa que s’ha generat un fons trans a la biblioteca de Nou Barris, on 

també es presenta l’exposició «Construccions identitàries», i que el proper 11 de març 

hi hauria l’activitat «Biblioteca vivent. Coneix-me sóc trans», en què participaran 

diverses persones del col·lectiu. Opina que és molt interessant perquè planteja la 

perspectiva de conèixer aquest fet en un barri diferent en el qual normalment no es fan 

aquesta mena d’accions i generar un espai de discussió i de treball sobre temes que 

són importants avui en dia. 

9. Torn obert de paraules, si escau 

La senyora Paulina Blanco Muñoz, en nom de la Fundació Privada Enllaç, amb relació 

a l’informe «50+ LGTB», pregunta si s’ha fet la traducció al castellà i si es preveu la 

seva traducció a l’anglès; a més, indica que necessiten més exemplars. 

La presidenta informa que la traducció al castellà ja està aprovada, que el tema és 

tenir la traducció maquetada i penjada a la web; la traducció a l’anglès encara no s’ha 
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plantejat. Quant a fer-ne una reedició, constata que és molt complicat, que cada 

vegada costa més fer previsions de les publicacions en paper de l’Ajuntament, però 

que insistiran en aquest tema. 

Comenta que sobre la formació que es va fer en residències es podria fer una 

explicació de com ha anat i fer-ne la valoració, en una pròxima sessió. 

Responent a una petició de la Fundació Enllaç, indica que des de l’Àrea de Promoció 

Econòmica s’ha fet alguna reunió amb Madrid per veure quins enllaços feien entre 

Barcelona i Madrid aquests dies del WorldPride Madrid, però que encara està molt poc 

elaborat.  

El senyor Joan Igual i Bracons, en nom d’ACEGAL, informa que com a entitat sí que 

tindran intercanvis i sap que els ajuntaments també hi estan interessants. 

La senyora Paulina Blanco exposa que aquesta petició està basada en el fet que l’any 

passat, a Amsterdam, quan es va celebrar l’EuroPride, hi havia una secció per a la 

gent gran a la qual van convidar especialistes sobre les persones grans LGTBI. Per 

això va parlar amb els companys de Cogam, que tenen un grup de gent gran, per 

veure si seria possible fer un apartat, dins del WorldPride, per a les persones grans; li 

van respondre que parlarien amb l’organització, però que encara no n’ha tingut 

resposta. Insisteix que la qüestió seria aprofitar aquesta celebració per poder tenir un 

espai per tractar el tema de la gent gran mitjançant, per exemple, l’exposició dels 

resultats de l’enquesta 50+, o algun altre tema d’interès per a la gent que hi participa.  

El senyor Joan Igual i Bracons indica que es reuneix amb l’organització del WorldPride 

com a mínim un cop al mes. Per això, s’ofereix a ajudar a fer la vehiculació d’aquesta 

proposta de la Fundació Enllaç. D’altra banda, constata que Enllaç té molta relació 

amb la Fundació 26 de Desembre i que a través d’ells els seria fàcil vehicular-la.  

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

sentits esperen que les administracions prenguin un paper –creu que l’han de 

prendre–, però que en el cas del WorldPride seria interessant veure com es poden 

generar aliances, com visibilitzar moltes de les coses que es fan aquí i que no es 

veuen a Madrid, com ara l’enquesta del 50+ o l’experiència dels pisos LGTB de 

Barcelona, o el model que planteja la plataforma trans. Opina que aquí es pot fer un 

treball d’unir esforços entre la presència que té la Generalitat a Madrid, per exemple, 

que es podrien aprofitar els espais que hi té per fer-hi alguna activitat, i les fortaleses 

que poden tenir les entitats en col·laborar amb altres entitats de Madrid. En aquest 

sentit, comenta que ells pertanyen a la FELGTB i, per tant, podrien treballar amb ells 

algun element.  

El senyor Joan Igual i Bracons assenyala que ells estaran al Village del WorldPride i 

que poden cedir un espai (ja que els cedeixen un espai), que pot ser una manera de 

fer-ho. 
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En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 19.51 h.  

 

 

La secretària      Vist i plau 
La presidenta del Consell 


