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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.: 3  
Data: 23 d’octubre de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.00 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 Sáez i Sellarès 
 
Representants dels grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona 
Josep de Barberà (GMPSC) (per delegació de Carmen Andrés Añón) 
Júlia Barea (GMCs) (per delegació de Marilén Barceló) 
 
Partits polítics, sindicats i altres organitzacions 
M. José Gòmez (Àmbit LGTBI CCOO) 
 
Entitats  
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) 
Generem (Mar C. Llop)  
Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, AMPGIL (Josep Maria Muñoz) 
Casal LAMBDA (Emilio Ruiz Pérez) 
Gais Positius (Joaquim Roqueta i Manen) 
Fundació Enllaç (Paulina Blanco) 
FLG, Associació de Famílies LGTBI (Pilar Medrano) 
 
Altres persones convidades 
Adriana Bermúdez, Duviela Agredo, Paila Mauro i Laia Martínez (Metges del Món) 
Maria Giralt (Gayles TV) 
Mar Quintana i Laura Poch (Enruta’t) 



 

 

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

 

 2 

Cristian Carrer (Observatori contra l’Homofòbia, OCH) 
Marcel Munné (Diversitat & Discapacitat) 
 
Departaments municipals i altres organismes 
Marta Cruells (cap de gabinet, Regidoria de Feminismes i LGTBI) 
 
Suport administratiu i logístic del CMLGTBI  
Meritxell Guixà 
 
Excusen la seva absència 
Francisca Vila i Valls (GMDemòcrata) 
Josep M. Queralt (cap del Departament de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI) 
 
Ordre del dia 
 
1. Salutació i benvinguda 
2. Lectura d’excuses i delegacions i aprovació de l’acta anterior 
3. Presentació d’entitats que han sol·licitat entrar al CMLGTBI 
4. Informació sobre el programa Carolines 
5. Intervenció de dones transsexuals vinculades al projecte de Metges del Món 

«Transgenerant salut: digues la teva!» 
6. Presentació Octubre Trans 
7. Debat sobre els actes anuals rellevants LGTBI que requereixen suport del CMLGTBI 
8. Resum de la tasca desenvolupada dins dels grups de treball del CMLGTBI 
9. Informació de temes d’interès per al CMLGTBI per part de la presidència 
10. 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 comenta que, a causa de la situació política excepcional del país, han 

hagut de posposar diverses vegades la celebració de la Comissió Permanent, ja que 

són dies d’una gran mobilització ciutadana, de la qual també volen ser part. Ara bé, 

constata que aquest endarreriment crea una acumulació de temes a tractar que no és 

fàcil de gestionar. Per tant, considera que han de trobar l’equilibri entre les necessitats 

municipals de proximitat i polítiques, que han de seguir tirant endavant, i la realitat del 

país en aquests moments, que també cal ser-hi present. 

Tot seguit, explica que avui tenen de convidades a dones transsexuals que exerceixen 

el treball sexual o que es troben en situació de vulnerabilitat vinculades a Metges del 

Món. A més, també hi ha la presentació de tres entitats que han sol·licitat entrar al 

CMLGTBI: Enruta’t, Diversitat & Discapacitat i l’Observatori contra l’Homofòbia.  

Atès que part de les convidades han de marxar aviat, proposa que primer facin la 

intervenció les dones transsexuals i les tres entitats. 
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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. 

Tot seguit, pregunta si volen fer cap esmena a l’última acta. Com que no hi ha cap 

esmena, s’aprova l’acta de la Comissió Permanent del 10 de juliol de 2017. 

A continuació, informa de la incorporació de Meritxell Guixà, que els donarà suport en 

tots els temes del Consell i en altres tasques.  

3. Presentació entitats que han sol·licitat entrar al CMLGTBI 

El senyor Joaquim Roqueta, en nom de Gais Positius, considera que les entitats noves 

s’haurien de presentar al Consell Plenari, que és com es feia abans. 

La secretària informa que aquest tema ja s’ha discutit i que es va arribar a l’acord que 

les entitats que volguessin entrar al CMLGTBI, primer, havien de presentar la 

documentació que es requereix i, si complien els requisits de treballar l’aspecte 

específic d’LGTBI i que el seu àmbit d’actuació prioritàriament fos Barcelona, farien la 

presentació a la Comissió Permanent, durant un temps de cinc minuts, i contestarien 

les preguntes dels membres de la Permanent; després de la presentació, les entitats 

deixarien la reunió perquè la Permanent decideixi si les accepten com a membres del 

CMLGTBI, i, en aquest cas, ja podrien assistir al proper Consell Plenari.  

El senyor Joaquim Roqueta insisteix que abans es feia d’una altra manera, més lògica 

i més democràtica.  

La secretària afirma que abans es feia diferent, però remarca que el 2016, en una 

sessió Permanent, van arribar a l’acord de fer-ho d’aquesta manera. Tanmateix, 

exposa que és un tema important en el qual sembla que no acaben d’estar d’acord i 

que caldrà treballar-lo en el Grup de Treball sobre les Normes Reguladores del Consell 

Municipal LGTBI, que està previst que s’iniciï el 2018. 

El senyor Joaquim Roqueta remarca que s’haurien de presentar al Consell Plenari 

perquè totes les entitats del Consell les poguessin conèixer i les noves entitats també 

poguessin conèixer totes les entitats que formen el CMLGTBI. 

La secretària constata que hi està d’acord, però que així es va acordar, com també es 

va debatre si s’havia de demanar avals i quin nombre d’avals. En aquest cas, informa 

que se’ls ha demanat un aval. 

Finalment, comunica que faran la presentació les entitats següents: Enruta’t, avalada 

per Pandora; Diversitat & Discapacitat, avalada pel GAG; i l’Observatori contra 

l’Homofòbia, avalada pel FAGC. 
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La senyora Laura Poch, en nom d’Enruta’t, comenta, primer de tot, que també la 

Mònica Timón, de l’Associació Pandora, que avui no hi és, els donava l’aval.  

Exposa que són una entitat que va començar el 2011 i que es dediquen a temes 

d’acompanyament des dels feminismes i amb especial èmfasi en tots els temes de 

diversitat, amb una línia molt forta en temes de diversitat sexual i de gènere. 

Quant a acompanyament, explica que fan tot el tema de l’apoderament personal, de 

parelles i família i també de grups. Matisa que fan molts projectes integrals a les 

escoles i instituts, en què intenten implicar molt les famílies i cada vegada més també 

el professorat. Concreta que treballen moltes temàtiques: el bullying, els trastorns de la 

conducta alimentària, l’afectivitat i la sexualitat, les prevencions de violències 

masclistes, les violències sexuals, etc., i sobretot la diversitat sexual i de gènere, que 

explicarà a continuació la senyora Mar Quintana. 

La senyora Mar Quintana, en nom d’Enruta’t, exposa que en la línia de diversitat 

sexual i de gènere fa tres anys que van començar el projecte «Reapropiar-nos de les 

nostres vides», basat sobretot en relats de vida, que té cinc parts. 

Tot seguit, detalla que la primera part d’aquest projecte són els tallers d’apoderament 

per a persones del col·lectiu LGTBI o persones amb pràctiques i desitjos fora de 

l’heteronormativitat i de la identitat de gènere cisgènere, en els quals es fa un treball 

d’apoderament individual i col·lectiu, a través del coaching narratiu, amb l’objectiu 

sobretot d’elaborar el propi relat de vida per després poder-lo portar als instituts. 

Explica que la segona fase és poder arribar a les escoles, especialment a l’alumnat, 

mitjançant tallers participatius en els quals una part important és compartir el propi 

relat de vida. Matisa que sempre els fan entre diverses persones per poder abordar 

diferents temes importants de les diversitats sexuals i de gènere i establir un diàleg 

amb l’alumnat. Comenta que és una mica com la idea de la biblioteca vivent, que és un 

dels orígens que reconeixen, i que són tallers molt transformadors, que ajuden 

l’alumnat a tenir referents i a trencar també molts estereotips. 

Quant a la tercera part, comunica que han estat treballant per fer una guia pedagògica 

per al professorat perquè puguin treballar diversos temes, a tutoria o a diferents 

assignatures, a partir d’aquests relats, com també fer activitats relacionades. 

Comenta que la quarta part és el coaching LGTBI individual, que fan sobretot al 

municipi, on s’ha creat un servei d’atenció per a persones LGTBI que hi vulguin 

participar, que funciona molt bé i és molt interessant. 

Finalment, indica que la quinta part és un seminari europeu que han fet aquest estiu 

amb quatre països (Àustria, Alemanya, l’Estat espanyol i Itàlia), en què van reproduir 

aquesta idea del «Reapropiar-nos», treballant amb els relats de vida, amb 

professionals de l’educació formal i no formal, amb l’objectiu de poder crear, a partir de 

les històries de vida, materials i poder-hi treballar als diferents països. 
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El senyor Marcel Munné, en nom de Diversitat & Discapacitat, comenta que els pot 

deixar un tríptic sobre la seva entitat, tot i que alguns ja el coneixen, perquè fa uns 

anys va treballar amb l’ex Coordinadora Gai-Lesbiana.  

Tot seguit, exposa que la seva entitat se centra sobretot en el sector de la discapacitat 

intel·lectual, en el qual ell fa trenta anys que treballa, en persones que són a llars, 

residències, centres ocupacionals o centres de lleure que manifesten obertament que 

són gais o lesbianes i que, molt sovint, no tenen cap resposta per part de l’entorn o fins 

i tot se’ls amaga qualsevol tipus d’expressió afectiva. Per tant, l’objectiu de l’entitat és 

visibilitzar la situació de moltes persones que tenen una discapacitat i que estan 

invisibilitzades tant per la família com per la mateixa institució on són. Explica que 

aquesta visibilització la fan bàsicament a partir de formació i també d’algunes xerrades 

per a educadors i voluntaris. Així mateix, especifica que també treballen el tema de 

counseling, de donar suport a les persones que ho demanen i a la família perquè pugui 

atendre bé les necessitats d’aquesta persona, tot i que és molt difícil explicar tota la 

part afectiva a una persona amb discapacitat intel·lectual.  

Com a entitat, informa que han fet una xerrada al GAG i a la Fundació Enllaç, que 

participen a la Pride, que han fet alguna intervenció més general i formació bàsicament 

amb professionals de centres especials de treball.  

D’altra banda, fa palès que aquest col·lectiu pateix una doble discriminació: per ser 

discapacitat i per ser LGTBI. 

Per acabar, concreta que actualment són set membres actius i que, de moment, no 

tenen associats com a tal, però sí que tenen suport de diverses institucions. 

El senyor Cristian Carrer, en nom de l’Observatori contra l’Homofòbia, exposa que la 

seva entitat està constituïda legalment des del 2008 i que és un projecte del Front 

d’Alliberament Gai de Catalunya. 

Primer de tot, explica com funcionen: reben les denúncies de la gent (per orientació 

sexual, per identitat de gènere o expressió de gènere), les registren, fan una descripció 

dels fets i els professionals, tant de l’equip legal i jurídic com de l’equip psicològic, fan 

una valoració d’aquest possible fet de caire LGTBIfòbic i de les actuacions que poden 

dur a terme. Comenta que de totes aquestes incidències es fa un informe anual, que 

és l’estat de l’LGTBIfòbia a Catalunya d’aquell any concret, i a partir de l’informe es fa 

una anàlisi quantitativa i qualitativa del conjunt d’aquestes dades.  

En segon lloc, informa que, des de fa gairebé dos anys, fan atenció integral a la 

víctima, des d’assessorament jurídic i legal en tot el procés fins a suport 

d’acompanyament psicològic o emocional o atenció psicològica. 

En tercer lloc, assenyala que tenen una altra àrea: la formació i la recerca. Quant a la 

formació, explica que està dividida en tres grans blocs: explicar el marc legal vigent i la 

Llei 11/2014, explicar les estratègies d’intervenció en delictes d’odi per orientació 
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sexual o identitat o expressió de gènere i tot el tema de la diversitat afectiva sexual i de 

gènere. Precisa que les formacions estan dirigides bàsicament a diverses entitats, 

però també a la comunitat educativa (instituts de secundària, professorat, directors, 

alumnat), a tècnics municipals i polítics de diferents territoris. Afegeix que també tenen 

alguns convenis amb diverses entitats, com Gais Positius, i amb diversos ajuntaments. 

Quant a recerca, manifesta que, a part de l’informe anual de l’LGTBIfòbia a Catalunya, 

intenten fer cada any una recerca relacionada amb l’àmbit LGTBI. Per exemple, l’any 

passat van fer un estudi en un institut de l’Hospitalet sobre bullying LGTBIfòbic. 

Concreta que, en aquests moments, estan assentats en l’assetjament escolar, però 

que podrien tocar diferents temàtiques.  

El senyor Rodrigo Araneda, en nom d’Acathi, els pregunta què creuen que els aportarà 

ser membres del CMLGTBI i per què creuen que és important ser-hi. 

La senyora Laura Poch respon que el considera un espai d’incidència i de xarxa de les 

entitats i grups diferents que treballen en la mateix línia per poder trobar sinergies i 

ajudar-se i continuar investigant, denunciant i fent propostes. 

El senyor Marcel Munné està totalment d’acord amb el que ha expressat la senyora 

Laura Poch. Així mateix, considera que és important tot el tema de crear sinergies i de 

treballar en xarxa, i que aquesta és una bona plataforma per fer-ho. 

El senyor Cristian Carrer se suma a les aportacions dels companys anteriors. Remarca 

que, a més de conèixer millor la realitat LGTBI del moment i les línies de treball de 

cada entitat, aquests espais sempre són bons per ajudar-se entre ells i treballar en una 

línia d’acció més comunitària. 

El senyor Joaquim Roqueta dona la benvinguda a totes tres entitats. 

La secretària els agraeix l’assistència i comunica que se’ls informarà al més aviat 

possible sobre la resolució de la Permanent.  

La presidenta pregunta si hi ha cap comentari respecte a aquestes tres entitats. 

El senyor Josep Maria Muñoz, en nom d’AMPGIL, creu que és molt interessant 

conèixer més el tema de l’homosexualitat en el món dels discapacitats. 

La senyora Maria Giralt, en nom de Gayles TV, pregunta si també hi ha discapacitats 

físics homosexuals. 

El senyor Josep Maria Muñoz respon que segur que n’hi ha. 

El senyor Emilio Ruiz, en nom del Casal Lambda, informa que al Casal Lambda fa 

quinze anys que hi ha un grup de persones sordes i que, des de finals del 2015, 

funciona un grup no gaire nombrós de persones amb discapacitat intel·lectual que es 

reuneixen cada quinze dies i que a vegades s’interrelacionen amb el grup de joves del 
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Casal. Comenta que és un grup complicat a l’hora de funcionar i que hi ha quatre 

persones de l’assessoria psicològica del Casal que els ajuden i donen suport. 

El senyor Rodrigo Araneda considera que com més realitats es cobreixin per les 

entitats més ric serà el procés, perquè hi ha aspectes que encara no estan coberts. A 

tall d’exemple, comenta el cas de les persones tutelades per salut mental, que no 

tenen cap acollida especial, o de la gent gran a les residències, perquè és el mateix 

concepte: és algú que tutela la vida d’algú altre i que decideix per aquesta persona què 

és bo per a ella i què no ho és. Per això, creu que és important visibilitzar aquestes 

realitats i veure si realment algú hi està donant solució. 

La senyora Mar C. Llop, en nom de Generem, opina que és molt interessant que 

s’incorpori un grup que estigui dedicat exclusivament a la formació en temes d’LGTBI.  

4. Informació sobre el programa Carolines 

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

exposa el programa Carolines (vegeu annex). 

5. Intervenció de dones transsexuals vinculades al projecte de Metges del Món 

«Transgenerant salut: digues la teva!» 

La presidenta dona la paraula a les companyes vinculades al projecte de Metges del 

Món, que explicaran el projecte en què participen, qui són i les necessitats o el 

coneixement que tenen en relació amb la seva experiència del context.  

Exposen que són un grup de dones transsexuals, que han exercit el treball sexual o 

no, que s’està organitzant a través de l’entitat Metges del Món a partir d’un projecte 

que van presentar a la convocatòria de subvencions del 2017: «Transgenerant salut: 

digues la teva!», ja que han vist la possibilitat de donar a conèixer les seves 

necessitats i reivindicar els seus drets. 

Tot seguit, expliquen que, dins d’aquest projecte, han fet formació en incidència 

política i activisme trans*, han establert objectius i necessitats del col·lectiu, en quatre 

àmbits, i han dut a terme reunions amb administracions públiques i entitats.  

Defensen que les dones amb situació del vulnerabilitat han d’estar dins l’activisme, 

visibilitzar les pròpies necessitats i fer propostes.  

Consideren que cal abordar aquesta lluita des de quatre àmbits prioritaris: el treball 

sexual, el món laboral normatiu, la transfòbia i la salut. 

En l’àmbit laboral, reivindiquen més oportunitats laborals per a persones trans*, més 

diversitat en formació i en les oportunitats laborals, lluitar contra l’estigma social per 

una participació més gran de les dones trans* en el món laboral, la igualtat salarial i 
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un nombre de places laborals per al col·lectiu trans* tant en grans empreses com en 

administracions públiques.  

En l’àmbit de la salut, demanen més formació i sensibilització del personal 

sociosanitari sobre transgènere, més facilitat per canviar el nom de la targeta sanitària, 

reajustar els requeriments per a les operacions de vaginoplàstia i oferir més facilitats, 

ampliar el nombre de vaginoplàsties anuals i seguir treballant per la despatologització 

trans*. 

En l’àmbit del treball sexual, requereixen la derogació de l’ordenança cívica que regula 

l’exercici de la prostitució al carrer a Barcelona, més seguretat davant les agressions 

verbals i físiques, formació en autodefensa transfeminista, formació i sensibilització de 

la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra i més oportunitats, laborals o de 

formació, per a les dones trans que no volen exercir la prostitució. 

En l’àmbit de la transfòbia, reclamen més facilitats d’assessorament i de denúncia 

davant agressions transfòbiques, per exemple, un número de telèfon com el 016, i més 

sensibilització sobre transgènere en tots els espais: associacions, centres cívics, 

espais educatius i socials impartits pel mateix col·lectiu trans*, com ara el curs 

Transeducant. 

Finalment, manifesten que els ha agradat participar en aquesta Comissió Permanent 

del Consell Municipal LGTBI.  

6. Presentació Octubre Trans 

La senyora Mar C. Llop, en nom de Generem, explica que originàriament hi havia una 

assemblea Octubre Trans, que una mica va desaparèixer i va ser llavors quan des de 

Generem se’n van fer càrrec i cada any han organitzat una manifestació, sempre 

intentant incloure-hi altres grups. En aquest cas, detalla que hi han participat Acathi, 

Chrysallis, alguna entitat més i gent independent, però que se senten una mica soles.  

A continuació, assenyala que hi ha activitats que han incorporat dins del programa i 

altres activitats que són específiques d’aquest Octubre Trans. 

Tot seguit, fa un resum de les activitats fetes dins del programa: el 16 d’octubre es va 

inaugurar una exposició seva, promocionada per LGTB de Terrassa; es va presentar el 

llibre Cross-dressing: Más allà de las clasificaciones, de l’Alba Barbé, basat en la seva 

tesi doctoral sobre el club EnFemme, que després s’ha fet la pel·lícula EnFemme; el 

28 d’octubre hi ha una xerrada a la biblioteca de Nou Barris, a càrrec de Sofia 

Bengoetxea, sobre la història del transvestisme a Barcelona al segle XX; i, finalment, el 

dia 28, a les sis de la tarda, es farà la manifestació, que enguany té un recorregut més 

curt –Universitat, Urquinaona, Gran Via, Universitat–, on es farà la festa, que diu que 

serà espectacular gràcies al suport de l’Ajuntament. Afegeix que el 4 de novembre, al 
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Palau Robert, es faran unes jornades amb dues taules rodones: «Experiències trans 

en primera persona» i «Estrategias, desencuentros y alianzas, futuro trans». 

Per acabar, convida tothom a assistir a la manifestació i a participar en la festa. 

La senyora Maria Giralt, en nom de Gayles TV, pregunta entre quantes persones estan 

organitzant tot això, què necessiten i si ha trobat a faltar el suport de la gent. 

La senyora Mar C. Llop respon que són unes sis o set persones i que ha trobat a faltar 

el suport d’altres entitats que treballen temes trans. 

El senyor Joaquim Roqueta, en nom de Gais Positius, vol saber si això és el que 

coneix com a Octubre Trans, que ja fa anys que es fa. 

La senyora Mar C. Llop confirma que aquest és el nom: Octubre Trans. Tot seguit, 

exposa que no sap ben bé quan va començar, que suposa que amb la campanya Stop 

Trans Pathologization, amb la Guerrilla Travolaka, que van anar fent aquestes 

assemblees, però que no eren grups organitzats, sinó que cada any s’organitzava de 

nou, fins que un any ningú va organitzar res, ni tan sols la manifestació, que va ser 

quan ho van reprendre des de Generem, que just s’acabaven de constituir. 

Remarca que la intenció és que es faci entre totes les entitats i que el cartell es faci 

incorporant totes les aportacions. 

El senyor Joaquim Roqueta opina que des del Consell caldria pressionar més 

l’Ajuntament perquè donés més suport a tots aquests temes, com fan altres 

ajuntaments com ara els de Sevilla, Madrid, Ripollet, etc. 

7. Debat sobre els actes anuals rellevants LGTBI que requereixen suport del 
CMLGTBI 

La presidenta informa que han fet una llista de dates rellevants, que els dies 17 de 

maig i 28 de juny ja estan instal·lats a l’Ajuntament i ja hi ha aquesta visibilització i 

reivindicació, que també hi ha la demanda específica del 28 d’octubre, que s’ha 

demanat suport per organitzar-lo, i el de la transsexual Sònia, que considera que ja 

s’està aconseguint que, d’alguna manera, estigui institucionalitzat. 

Tot seguit, exposa que caldria debatre de tota aquesta llista de dates rellevants quins 

dies són els que volen visibilitzar i què volen fer aquests dies: posar la bandera a la 

façana o il·luminar la façana, que són accions determinades, però que, a petició del 

Consell, es poden fer també altres accions. 

En aquest sentit, especifica algunes dates importants: 23 de setembre, Dia 

Internacional de la Bisexualitat; 23 d’octubre, Dia d’Acció de la Despatologització 

Trans; també a Barcelona es commemora el 18 d’octubre el Dia de la 

Despatologització; 26 d’octubre, Dia de la Consciència Intersexual; 8 de novembre, Dia 
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de la Solidaritat Intersex; 10 de novembre, Dia de la Transsexualitat; 20 de novembre, 

Dia Internacional de la Memòria Transsexual. Així mateix, fa palès que hi ha altres 

dates que se celebren en diferents ciutats sobre el col·lectiu LGTB: 17 d’octubre, 

l’Spirit Day, més abordant tot el tema del bullying; 27 de gener, Dia en Record de 

l’Holocaust; 31 de març, Dia de la Visibilitat Transgènere; 11 d’abril, Dia del Silenci, 

que també es commemora contra el bullying LGTB a les escoles; 1 de desembre, que 

es porta des de Salut; 19 de febrer, Dia Internacional contra l’Homofòbia en el Futbol. 

Per acabar, insisteix que cal decidir quines dates es volen prioritzar i com es volen 

visibilitzar. Esmenta el tema de la despatologització trans, que s’ha aconseguit una llei, 

però que encara no s’ha aconseguit un model de servei de salut.  

El senyor Joaquim Roqueta, en nom de Gais Positius, assenyala que el Consell 

Municipal ja fa temps va demanar més suport de l’Ajuntament per a aquestes 

reivindicacions i que la resposta sempre era, per part dels tècnics de protocol, que ja 

tenien un dia i que ja en tenien prou. Ara bé, considera que, tenint en compte que 

altres institucions i altres ajuntaments ho fan i que ha de tenir més pes un càrrec electe 

que no un tècnic de protocol, caldria demanar a l’Ajuntament que donés suport a les 

dates que ells decideixin que cal donar-hi visibilitat. 

El senyor Rodrigo Araneda, en nom d’Acathi, expressa el seu acord amb la intervenció 

del senyor Roqueta. Precisa que per això, des de la incorporació de la regidora, s’ha 

estat parlant d’establir quines són les dates que entre tots es volen prioritzar. D’altra 

banda, assenyala que des de l’Ajuntament també sempre els deien que aquestes 

accions tenien un cost, per això creu que cal veure on es posa aquest esforç. 

El senyor Josep Maria Muñoz, en nom d’AMPGIL, comenta, com a anècdota, que 

enguany l’Ajuntament de Gavà, a més de posar la bandera de l’arc iris, va pintar 

passos de vianants i fins i tot algunes pilones amb els colors de l’arc iris. 

La senyora M. José Gómez, en nom de l’Àmbit LGTBI de Comissions Obreres, apunta 

que aquest debat l’han tingut fa poc al sindicat, en el sentit que si són molts el dies en 

què es fa un manifest o una acció d’alguna manera deixar de tenir sentit allò que es vol 

fer. Per això s’afegeix a la proposta de concretar els dies i les accions entre tots. 

La senyora Maria Giralt, en nom de Gayles TV, incideix que cal concretar quatre o cinc 

dates i posar-hi tot l’esforç, d’altra manera els dies importants ja no tindran tanta força. 

El senyor Joaquim Roqueta apunta que aquestes accions són importants i que posar 

una bandera no és una gran despesa i dona visibilitat al tema; admet que il·luminar 

una façana sí que és car. Concreta que entre tots decideixin els dies, però que 

almenys cada lletra del col·lectiu LGTBI tingui un dia i una acció, amb el suport de 

l’Ajuntament. Proposa que, a més de fer una acció concreta, també s’hauria de fer una 

nota de premsa i que les entitats parlin aquell dia d’aquella reivindicació en concret.  
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La senyora Mar C. Llop expressa el seu acord amb la proposta del senyor Roqueta. En 

aquest sentit, matisa que també pot haver-hi diversos nivells en el sentit que tal dia fan 

una gran acció i tal dia només es penja la bandereta i es fa una roda de premsa. 

La senyora Pilar Medrano, en nom d’FLG, Associació de Famílies LGTBI, assenyala 

que haurien de parlar de la glorieta de la transsexual Sònia, perquè a l’entrada del parc 

de la Ciutadella encara posa «glorieta dels Músics» i, també pels actes que s’hi fan, la 

gent encara no la identifica com la glorieta de la transsexual Sònia. És per això que 

opina que caldria donar-li més pes a la glorieta i que la ciutadania l’acabi identificant 

com la glorieta de la Transsexual Sònia. 

El senyor Rodrigo Araneda, en nom d’Acathi, comenta que en la reunió del grup trans 

es va parlar d’un format de festa per al dia transsexual d’una manera diferent. Creu 

que pensar-ho amb temps i amb la participació d’altres entitats té un sentit d’anar més 

enllà. Ara bé, precisa que hi ha poca participació en el grup. 

8. Resum de la tasca desenvolupada dins dels grups de treball del CMLGTBI 

La senyora Mar C. Llop, en nom de Generem, en primer lloc, exposa que el Grup de 

Treball Trans* de l’Ajuntament continua amb el tema de la guia i que segueix havent-hi 

el debat de si s’ha d’incloure la UTIC o no. En aquest sentit, personalment pensa que 

finalment no s’inclourà, perquè és absurd posar l’enemic dintre de la guia. Així mateix, 

explica que des d’Acathi es va parlar d’incorporar una visió menys binària. 

En segon lloc, assenyala que en la guia actual tots els apartats tenen tema trans i 

treball sexual i que la intenció és reduir molt tot el tema del treball sexual. 

Per acabar, manifesta que li sembla molt adequada la presentació del programa 

Carolines, ja que potser poden englobar-ho tot dins d’aquest programa. 

La senyora Maria Giralt, en nom de Gayles TV, informa que s’han fet dues trobades 

entre el Consell Municipal de Dones i el Consell Municipal LGTBI. Remarca que es 

troba a faltar la participació d’homes, ja que en totes dues reunions només hi havia 

dones: Sònia López, de la UGT; Mercè Otero, de la Xarxa Feminista; Montse Pineda i 

Mónica Timón, de Pandora. Insisteix que falta una representació dels homes, que són 

els que poden aportar una visió important, tenint en compte que tota la problemàtica 

de les dones és el masclisme i el patriarcat. 

La senyora Mar C. Llop pregunta si no hi havia ningú de Generem. 

La senyora Maria Giralt respon que la persona designada per Generem assistirà a la 

tercera reunió, com també els representants de Gais i Transsexuals. 

D’altra banda, indica que encara estan en una fase de coneixement i que, de moment, 

han tractat diversos temes i s’han compartit els grups de treball de tots dos consells. 
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Finalment, insisteix de nou que falta participació, que sempre parlen 

d’interseccionalitats, però que després els costa participar en apartats diferents als 

propis. Destaca que aquesta va ser una proposta del Consell Municipal de Dones. 

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

El vicepresident, en primer lloc, comenta que ha estat un període molt actiu i destaca 

la part LGTB del piromusical de la Mercè. 

En segon lloc, creu que cal donar rellevància al tema de la memòria de la transsexual 

Sònia i treballar sobretot que és un tema en què hi ha unes vulneracions de drets, ja 

que en aquests moments s’està treballant pels drets de tots. 

En tercer lloc, explica que es va fer una trobada amb associacions LGTBI del Senegal, 

amb participació de diverses entitats del Consell. Així mateix, informa que Metges del 

Món té la intenció de fer un treball al Senegal i els ha convidat a participar-hi; apunta 

que els passatges no estan coberts i que si algú hi està interessat es pot adreçar a la 

secretària del Consell o al personal de la Regidoria. 

D’altra banda, constata que s’apropen dates com l’Octubre Trans i que en el tema de 

les reivindicacions trans hi ha uns acords molt interessants, però que, a causa de la 

incertesa d’aquest moment, no saben quin futur tenen aquests acords. 

Per acabar, recorda que haurien de debatre com el seu paper com a vicepresident pot 

tenir un paper més actiu en altres elements. En aquest sentit, manifesta que forma part 

de moltes de les reunions i participa en reunions dels consells, però que, si els 

interessa tenir presència constant en altres consells, ho haurien de treballar 

conjuntament i en el moment que tingui presència en aquests consells participar en 

alguns temes que considerin interessants. 

La presidenta comunica que la visita a la Model va ser molt interessant. 

En segon lloc, comenta el Barcelona International Community Day, organitzat per 

l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, al Museu Marítim. Explica 

que aquesta és la quarta edició i que es fan conferències, tallers, etc., sobre la 

projecció de la ciutat cap a la comunitat internacional de Barcelona. 

En aquest sentit, informa que en una taula rodona es va presentar i explicar el Pla per 

la diversitat sexual i de gènere i també es va parlar sobre el Consell, amb la 

participació del Casal Lambda, l’Associació de Famílies LGTBI, Panteres Grogues i el 

Pride Barcelona. 

D’altra banda, comenta que va estar una estona en la reunió amb les associacions del 

Senegal i que realment la situació és terrible, per la qual cosa considera que tots els 

compromisos que puguin fer seran d’utilitat. 
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Finalment, comunica que va assistir a la inauguració de la temporada del Palau de la 

Música Catalana amb el Considering Matthew Shepard, que és un homenatge al jove 

estudiant dels Estats Units que va morir apallissat pel fet de ser homosexual en què 

s’explica la seva història i tota la reivindicació posterior, que acaba amb la condemna a 

cadena perpètua dels dos assassins de Matthew Shepard. 

10. Torn obert de paraules 

La senyora Paulina Blanco, en nom de la Fundació Enllaç, exposa que la seva entitat 

voldria que el nom del centre de recursos fos més inclusiu encara i que no només 

posés «les persones LGTBI», sinó que s’hi afegís «per a l’alliberament sexual», 

perquè tothom se senti inclòs, també les persones heterosexuals. A més, vol saber 

quan comencen les obres. 

El senyor Joaquim Roqueta, en nom del Gais Positius, expressa que personalment 

està una mica dolgut pel que va passar després de l’acte en memòria de la transsexual 

Sònia. Aclareix que Jordi Petit va enviar una nota de premsa per expressar el seu 

malestar perquè s’havia sentit exclòs i l’endemà la notícia era aquesta nota de premsa 

i no l’acte. Informa que les deu entitats que formen la plataforma li van enviar una carta 

en què expressaven que els sabia greu el seu malestar i es posaven a la seva 

disposició per a qualsevol cosa. 

En aquest sentit, es queixa que fos més notícia el malestar de Jordi Petit que l’acte de 

record. A més, remarca que durant l’acte ell va parlar de Jordi Petit i de la tasca que va 

fer en aquest assumpte. Ara bé, retreu que sovint no es té present d’on venen, que en 

el seu moment hi havia la Coordinadora Gai-Lesbiana, que ja no existeix, hi havia el 

FAGC i unes entitats, amb tota una sèrie de persones. Creu que cal fer memòria 

històrica i que ha de formar part d’aquest record. Per això, opina que potser s’hauria 

de crear un grup de treball i sobretot recordar per què van matar Sònia i qui hi va 

intervenir.  

D’altra banda, vol saber si des del Consell hi ha hagut cap apropament a Jordi Petit, si 

se li ha enviat una carta, si Jordi Petit l’ha contestat; és a dir, vol tenir informació de 

quin intercanvi d’impressions hi ha hagut. 

El senyor José Benito Eres Rigueira, en nom del Grup d’Amics Gais, Lesbianes, 

Transsexuals i Bisexuals (GAG), expressa que no li agrada la proposta de la senyora 

Paulina Blanco, perquè a més de l’alliberament sexual també hi ha el tema de la 

identitat de gènere i el tema intersexual, i també considera que va més enllà de la 

sexualitat, que també és el patriarcat i la societat masclista en què viuen.  

La senyora Mar C. Llop, en nom de Generem, mostra el seu acord amb l’última 

intervenció i afegeix que, de fet, a l’últim Pla municipal ja es deia «diversitat sexual i de 

gènere» i que potser s’ha de dir així. 
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La presidenta comenta que tenen temps de parlar-ne fins l’acabament de les obres, 

que en principi es parla del juliol. Considera que LGTBI es pot mantenir visualment, 

com a acrònim, i que després es poden incloure altres conceptes. 

La secretària informa que es van estar comunicant per correu electrònic amb Jordi 

Petit, que primer els va dir que estava encantat que el convidessin a l’acte de record i 

després, en un altre correu, els va expressar el seu malestar pel que ja ha explicat el 

senyor Roqueta; llavors, van acordar fer una reunió conjunta per parlar de com 

organitzar aquest acte l’any vinent. En aquest sentit, comenta que és veritat que són 

pocs els que estan actius en l’organització i que estaria bé poder preveure el 

pressupost, les entitats o les persones –en el cas del Jordi, honorífiques– que hi volen 

participar. Matisa que en aquest acte en concret ja tenen experiència i saben com 

organitzar-lo, perquè des de Gais Positius fa molt temps que hi treballen, però que 

estaria bé incorporar-hi canvis o millores. 

La senyora Paulina Blanco vol saber per què s’ha fet un canvi d’ús de residència de 

gent gran a escola en un espai al carrer Rosselló amb Roger de Flor. 

En segon lloc, demana que es plantegi el tema de pisos per a gent gran amb serveis 

per a persones LGTBI com una iniciativa des de l’Ajuntament conjuntament amb el 

col·lectiu LGTBI.  

En tercer lloc, manifesta que li ha agradat molt la mesura de govern a favor de l’OND. 

I, finalment, convida tots els presents a la presentació d’un llibre d’experiències de 

persones LGTBI catòliques, a la llibreria Claret, el 25 d’octubre a les sis de la tarda. 

La presidenta respon a la senyora Blanco que demanarà la informació al Districte de 

l’Eixample i que li respondrà. 

 

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 


