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ACTA DE PLE DEL CONSELL MUNICIPAL DE LESBIANES, GAIS, TRANS, 
BISEXUALS I INTERSEXUALS DE BARCELONA 

 

Identificació de la sessió 

Núm. 1  
Data: 25 de gener de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.00 h a 20.00 h 
Lloc: Saló de Cent 

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 Añon) 
Marcos Rodríguez Hernández (GMC’s) (per delegació de Marilén Barceló Barea) 
María José Ortiz (GMPPC) (per delegació d’Ángeles Esteller Rueda) 
Francina Vila i Valls (GMCiU) 
 
Partits polítics, sindicats i altres organitzacions 
Sònia López Pérez (UGT) 
Estela Pareja (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, CEAR) 
Ivan Castelló (JSC) 
Josep Maria Gómez (ICV) 
Enric Rius (ERC) 
Eloisa Piñeiro (Eix Gènere i Diversitat Sexual de Barcelona en Comú)  
 
Entitats  
Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
(ACATHI) (Rodrigo Araneda Villasante) 
BarceDona (Joana Barrafont i Giménez) 
Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) (Jose Benito Eres i 
Rigueira) 
ATC Libertad Asociación de Transexuales, Intersexuales y Transgéneros de Catalunya 
(Gina Serra Insúa) 
Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya - ACGIL (Irma Llopart i Escoda) 
Generem (Mar C. Llop)  
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Associació Universitària Sin Vergüenza (Adrián Reyes) 
Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, AMPGIL (Josep Maria Muñoz) 
Associació de Famílies Lesbianes i Gais (FLG) (Pilar Medrano) 
FAGC - Front d’Alliberament Gai de Catalunya (Eugeni Rodríguez i Giménez) 
Casal LAMBDA (Emilio Ruiz Pérez) 
Stop Sida (Jean Sebastien Meyer Guignard) 
Panteres Grogues (Toni Travieso Rodríguez) 
Associació de Gais i Lesbianes Policies GAYLESPOL (Isabel Tapia) 
Gais Positius (Joaquim Roqueta i Manen) 
Fundació Enllaç (Paulina Blanco Muñoz) 
Espai Obert Trans Intersex (Pol Galofré) 
Col·lectiu Transsexual de Catalunya (CTC) (Josep Vila) 
AFIRMA’T (Sergi Garcia i Carlos Sanandrés) 
Fundación para la Identidad de Género (Marta Salvans Solé) 
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) (Natalia Reina)  
Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Transexuales (Ester Pérez i Amparo 
López) 
Pandora (Mònica Timó) 
Gayles TV (Maria Giralt) 
 
Departaments municipals i altres organismes 
Josep M. Queralt Capdevila (cap del Departament de Promoció dels Drets de les  
Dones i LGTBI) 
Andreu Agustín Andrés (coordinador del Pla municipal LGTBI) 
Lluïsa Jiménez Gussi (Àrea per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació de Persones  
LGTBI, Direcció General d’Igualtat, Generalitat de Catalunya) 
Marta Cruells (cap de gabinet, Regidoria de Feminismes i LGTBI) 
 
Suport administratiu i logístic del CMLGTBI  
Núria Poch i Garcia  
Jesús Martínez Torrente  
Mar Cases Llorach 
 
Membres convidats 
Marta Clari (gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència) 
Óscar Marín, cap del Departament d’Infraestructures i Equipaments. Gerència  
de Drets Socials. 
Isabel Zaragoza (arquitecta) 
Jesús Esquinàs (arquitecte) 
 
Excusen la seva absència 
Maria Rovira Torrents (GMCUP) 
Montserrat Benedí i Altés (GMERC) 
Joan Igual i Bracons (ACEGAL) 
Beatriz Espejo Arjona (Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya) 
Miquel Àngel Sanz (Ens Entenem) 
Ferran Pujol i Roca (Projecte dels NOMS - Hispanosida) 
Montse Pineda (Creación Positiva) 
Raquel de Haro (CCOO Barcelonès) 
Isaac García i Fernández (Joves d’Esquerra Republicana) 
Maria Gas (directora de la Direcció de Feminismes i LGTBI) 
Sílvia Martín Valle (Agència de Salut Pública de Barcelona) 
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Alícia Aguilera Martínez (cap del Departament de Joventut de l’Ajuntament de 
Barcelona) 
Sara Barrientos Carrasco (Associació Candela) 
 
 
 
Ordre del dia 
1.  Salutació i benvinguda 
2.  Lectura d’excuses i delegacions i aprovació de l’acta anterior 
3.  Presentació del pla de treball 2017-2018 corresponent al Pla municipal per la 

diversitat sexual i de gènere. Mesures per la igualtat LGTBI 2016-2020  
4. Informació sobre el Centre Municipal de Recursos LGTBI 
5. Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 

2017 
6. Informació sobre els grups de treball del Consell 
7. Celebració 40 anys del moviment LGTBI a Barcelona 
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 explica que en aquesta sessió cal tractar molts punts, que alguns són 

demandes del Ple, de les entitats o dels grups municipals. Per exemple, la petició de 

donar explicacions més detallades, anualment, de quines accions estan fent les 

diferents àrees de la Regidoria de Feminismes i LGTBI en relació amb el Pla municipal 

per la diversitat sexual i de gènere per ajudar a fer-ne el seguiment. 

A continuació, comunica que també es tractarà sobre el Centre Municipal de Recursos 

LGTBI, que els acompanyen en aquesta sessió els i les arquitectes d’aquest centre, i 

sobre la celebració dels quaranta anys de la primera manifestació del moviment LGTBI 

a Barcelona, entre altres temes. 

D’altra banda, felicita el vicepresident del Consell pel seu nomenament com a 

vicepresident del Consell d’Immigració. 

Finalment, explica que han d’escollir dos representants d’aquest Consell per al Consell 

de Prevenció i Seguretat de Barcelona, que a inici d’aquest mandat es va decidir 

ampliar-lo incorporant-hi representants de diferents col·lectius. Comenta que aquest 

tema potser es pot delegar a la Comissió Permanent del 27 de febrer. 

2. Lectura d’excuses i delegacions i aprovació de l’acta anterior 
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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 del Ple del 28 de setembre de 2016 per unanimitat. 

Els demana que, si us plau, quan intervinguin, indiquin el seu nom i l’entitat a la qual 

representen per poder-ho recollir a l’acta. 

Tot seguit, explica el contingut de les carpetes d’aquest sessió: l’ordre del dia, l’acta 

del Ple del 28 de setembre de 2016, la previsió del calendari, el pla de treball 2017-

2018 en relació amb les mesures del pla vigent, una llista actualitzada dels membres 

del Ple, documentació sobre les normes reguladores de participació –que també 

enviaran per correu electrònic–, documentació sobre el Dia Internacional en Memòria 

de les Víctimes de l’Holocaust i una fitxa de participació que han d’emplenar les 

entitats, que també l’enviaran per correu electrònic. A més, comenta que també els 

enviaran una fitxa d’actualització de les dades de totes les entitats.  

3. Presentació del pla de treball 2017-2018 corresponent al Pla municipal per la 
diversitat sexual i de gènere. Mesures per la igualtat LGTBI 2016-2020 

La presidenta comenta que aquest Pla municipal per la diversitat sexual i de gènere es 

va presentar, el 28 d’octubre de 2016, al Ple de l’Ajuntament, que se n’ha parlat molt a 

la Comissió Permanent i que ara mateix està en procés d’impressió. Així mateix, 

comunica que altres publicacions que estan en curs i que els faran arribar, en aquesta 

línia de publicacions de contingut LGTBI, són l’Informe de model d’acompanyament i 

assistència a persones trans a la ciutat de Barcelona, un informe de diagnòstic sobre 

persones intersexuals i una reedició de la Llei 11/2014.  

Finalment, dóna la paraula al coordinador del pla perquè expliqui el document de les 

mesures prioritzades del pla, que tenen a la carpeta. 

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

aquest document recull les mesures prioritzades, en fa una classificació i indica les 

diferents accions previstes en determinats períodes. Especifica que hi ha un primer 

bloc 2016-2017, que seria l’arrencada del pla; un altre bloc 2018-2020, que 

bàsicament s’hauria de fer durant 2018 i 2019; i, finalment, una sèrie de mesures 

anuals i una sèrie de mesures permanents. Comenta que ara explicaran el que ja s’ha 

fet el 2016 i el que es farà el 2017, que no explicaran el que es farà el 2018 i 2019, 

però que ho tenen recollit en aquest document, i també explicaran les mesures anuals. 

En primer lloc, destaca que hi ha un gran esforç en temes de formació basant-se en la 

Llei 11/2014 i en temes que preveuen l’assetjament i treballen la no discriminació per 

motiu d’orientació sexual i de gènere. Explica que tots aquests plans, que són de 

l’Ajuntament i que comprenen totes les àrees, i les grans àrees de l’Ajuntament tindran 

aquesta formació, que comença ara però que tenen fins al 2018 per posar-ho en 

marxa, atès que és impossible fer aquest desplegament de formació en un sol any.  
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En segon lloc, comenta que s’està elaborant el nou Pla d’igualtat de l’Ajuntament de 

Barcelona i s’està treballant com incorporar-hi la perspectiva sexual i de gènere. 

En tercer lloc, manifesta que un dels objectius de la fitxa que han omplert les entitats 

era saber en quins consells participen les entitats per, a partir d’aquí, poder treballar 

perquè la mirada LGTBI estigui present i activa en tots els consells municipals. 

Quant a temes de coeducació, cultura, memòria, salut i drets, comenta que s’està 

treballant en tot el tema de recursos pedagògics específics sobre la diversitat sexual i 

de gènere, també la commemoració del quaranta aniversari, i la recerca que s’ha fet 

del posicionament no patologitzant sobre les persones transsexuals i intersexuals, que 

està a punt de publicar-se.  

D’altra banda, informa que s’està treballant perquè hi hagi una informació bàsica sobre 

tots els serveis LGTBI amb relació a les persones nouvingudes, que han fet la segona 

edició de l’European Rainbow Cities, el maig de l’any passat, i que està previst 

organitzar una taula tècnica d’ocupació laboral per a diferents col·lectius, com ara el 

col·lectiu LGTBI, sobretot per aquells que tenen especials dificultats d’inserció.  

Així mateix, explica que un altre tema és la consolidació de la línia de subvencions 

LGTBI; un altre –potser superat– és la presència d’associacions a les mostres 

d’entitats, com també la presència del col·lectiu LGTBI als actes per les víctimes de 

l’Holocaust, el dia 30, per mitjà d’unes companyes de Famílies LG. A més, comenta el 

suport a actes significatius, com ara el 28 de juny, el Dia contra la Sida, etc., i un 

esforç molt important quant a reforç de mecanismes de denúncia i acompanyament. 

Tot seguit, informa que s’està remodelant l’Oficina per la No Discriminació (OND) 

perquè sigui un lloc de centralitat en què les persones puguin conèixer bé els seus 

drets, no denunciar directament, perquè ara per ara la denúncia s’ha de fer a la 

Generalitat, però sí que rebre informació sobre què poden fer, per quines vies poden 

actuar, etc., a més de potenciar que les memòries de l’OND, de Barcelona Ciutat de 

Drets o de la Sindicatura de Comptes continguin dades sobre agressions, violència, 

denúncies, etc. Especifica que, evidentment, tot això sempre en col·laboració amb les 

entitats per mitjà dels convenis que s’han fet amb aquesta finalitat. 

Per acabar, fa una repassada general de les actuacions que s’estan fent, com ara 

sessions de treball internes sobre planificació, que ja s’han reunit amb la direcció de 

Recursos Humans i amb el Departament de Transversalitat de Gènere, entre d’altres.  

4. Informació sobre el Centre Municipal de Recursos LGTBI 

La presidenta exposa que, en aquest punt, faran, primer, una explicació del procés de 

les aportacions realitzades en el grup de treball del centre municipal, després parlaran 

de la gestió i, per acabar, explicaran els esquemes del projecte.  

Tot seguit, dóna la paraula al senyor Joaquim Roqueta. 
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El senyor Joaquim Roqueta i Manen, en nom de Gais Positius, primer de tot, indica la 

composició del grup de treball per a la definició del Centre de Recursos LGTBI: Emilio 

Ruiz, del Casal Lambda; Eugeni Rodríguez, del FAGC; Joaquim Roqueta, de Gais 

Positius; Jordi Garrel i Sebastian Meyer, d’Stop Sida; Mar C. Llop, de Generem; i, per 

part de l’Ajuntament, Josep Maria Queralt, Meritxell Sàez, Marta Clari i Andreu 

Agustín; i que ha estat facilitat per MOMENTUM LAB, per mitjà de Joan Frigols. De fet, 

precisa que aquestes són les persones que van assistir a la darrera sessió, el mes de 

novembre, però que també hi participen persones d’altres entitats. 

En segon lloc, manifesta que bàsicament el treball de grup ha estat fer el funcional, 

que ja està acabat, i que han estat treballant amb els arquitectes perquè el local, situat 

al carrer Comte Borrell, al costat del Mercat de Sant Antoni, que és bastant fosc, tingui 

la màxima llum i claredat i sigui un espai accessible. Considera que els arquitectes han 

entès prou bé les seves necessitats. 

La senyora Marta Clari, gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, 

comenta que és la gerent d’aquesta àrea des de finals de juliol, que és quan es va 

incorporar al grup de treball. En aquest sentit, explica que actualment, juntament amb 

la Regidoria, s’ha decidit treballar per poder fer gestió cívica d’aquest equipament i 

que, per fer-ho, cal definir el projecte, el model exacte, els serveis que es volen oferir, 

els horaris, el personal que hi ha de treballar, els indicadors per avaluar els serveis, 

etc. És per això que diu que volen fer, d’aquest grup de treball, un grup una mica més 

reduït perquè sigui més àgil, amb la finalitat d’elaborar, en un parell o tres de mesos, 

un document prou descriptiu i definit que els permeti treballar en la via de la gestió 

cívica.  

A continuació, exposa que caldrà estudiar si s’ha de fer concurrència o no de la gestió 

cívica; comenta que ells voldrien no fer-ne. Indica que voldrien avançar-se i tenir 

acabat tot el procés de gestió cívica abans que s’acabin les obres per tal de poder 

obrir en el mateix moment que finalitzin. 

Quant a les obres, informa que s’està complint amb el calendari i que, per tant, el 

projecte bàsic ja està a punt de ser lliurat, que en el moment que el tinguin 

començaran la tramitació tècnica i, alhora, el projecte executiu. És a dir, plantegen fer 

la licitació d’obres abans de l’estiu, començar les obres al setembre, que preveuen que 

duraran uns sis mesos, més un període per posar-hi el mobiliari. Tot plegat, creuen 

que aquest centre es podrà obrir l’abril o maig del 2018.  

A continuació, responent a un comentari de la regidora, explica que gestió tècnica és 

el model amb què es doten per gestionar equipaments la titularitat dels quals és 

municipal però els serveis es concerten amb el sector social. En aquest cas, atès que 

hi ha una plataforma que agrupa la majoria de les entitats LGTBI, la seva intenció és 

fer un acord de gestió cívica amb aquesta plataforma, que entenen que és la suma 

més representativa i àmplia que hi ha sobre el sector. Assenyala que hi ha molts altres 

models a la ciutat, com La Violeta o Torre Jussana. Conclou que, de fet, és l’acord que 

l’Administració pren amb el sector associatiu per acordar conjuntament què cal fer en 
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aquell centre i com fer-ho; i a partir d’aquí es defineix el cost del servei i els recursos 

que cal aportar-hi, i d’acord amb aquesta definició de serveis i de pressupost es farà 

cada any una aportació econòmica. 

La presidenta apunta que dins d’aquest grup de treball també hi és Óscar Marín, com 

a tècnic municipal, i que els arquitectes que encapçalen aquest projecte són Isabel 

Zaragoza i Jesús Esquinàs, als quals passa la paraula per a la seva exposició. 

La senyora Isabel Zaragoza, arquitecta, expressa que els agrada participar en aquest 

Ple per mostrar el projecte d’espais del Centre Municipal LGTBI que estan redactant 

per acollir les necessitats anunciades al pla funcional.  

En primer lloc, informa que és un local en ple Eixample, amb accés directe des del 

carrer, d’uns mil dos-cents metres quadrats, amb una fondària màxima de trenta-set 

metres, repartits per una primera part en dues plantes que coincideixen sota l’edifici 

d’habitatges i una segona part en una planta tot just en arribar a l’àmbit interior del pati 

d’illa. En resum, el local és un espai gran i buit amb un perímetre irregular que ja 

d’entrada proporciona diversitat de configuracions, tant en planta com en alçat. 

En segon lloc, exposa que l’objectiu principal que els ha guiat ha estat donar resposta 

als plantejaments del document «Un equipament obert a tota la ciutadania que 

visibilitzi tant el col·lectiu com la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona i de la societat 

civil en la lluita pels drets de les persones per poder viure la diversitat sexual i de 

gènere contribuint a una societat més justa i més lliure»; com també aconseguir una 

sèrie de temes com ara: un espai accessible i funcional; distribuir els espais per zones 

homogènies, en la mesura que sigui possible; crear uns espais per conviure i 

relacionar-se lluminosos, amables, agradables, còmodes, que sobretot fomentin el 

trobament i l’intercanvi, que s’integri la visió des del carrer i a l’inrevés; aprofitar al 

màxim l’obertura i la llum exterior; espais insonoritzats per buscar la confidencialitat i el 

bon ambient de treball. Així mateix, especifica que, en concret, en un local amb tanta 

superfície útil, han seguit tot un seguit de criteris: que es pugui percebre el volum de 

tot el seu conjunt; que es pugui recórrer; que sigui possible orientar-se amb facilitat; 

que hi hagi un espai gran de referència, com una plaça major, visible des dels espais 

comuns; disposar de visuals llargues a l’espai que obrin el camp de visió per gaudir de 

dues alternatives visuals des de cada punt; acostar tots els espais escurçant al màxim 

els recorreguts a través d’un espai fluid i de dimensions generoses; fugir d’estretors, 

sobretot en els espais comuns. 

En aquest sentit, per aprofitar l’estructura del local en tres nivells, s’ha plantejat 

organitzar el programa funcional de necessitats diferenciant el local per a usos 

homogenis en tres zones: un espai d’accés al nivell 0, arran de carrer, amb la part 

d’entrada i acollida del centre; el segon seria un espai central, al nivell 1, amb espais 

per a les activitats de més participació; i un espai final de treball, al nivell 2, que és la 

part més tranquil·la, més privada, destinada a l’ús de les entitats i on també s’acullen 

prestacions del servei d’assessorament; totes aquestes zones estarien comunicades 

mitjançant uns espais amples. 
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Tot seguit, detalla la distribució d’aquest centre: a la planta del nivell 0 s’accedeix per 

un espai a doble alçada, que dóna una primera idea de l’alçada del local, i al fons es 

veu un espai amb llum que convida a entrar-hi; a una banda, un gran vidre reflecteix 

llum i vistes i permet acollir exposicions de caire cultural o artístic; a l’altra, en primer 

terme, un lloc d’informació i primera acollida als visitants i, darrere seu, acompanyant 

la recepció, se situa una oficina oberta per a la gestió del centre. A continuació, s’ubica 

l’espai de famílies, amb una zona per a grans i una zona per a infants, i tot seguit hi ha 

el despatx del Consell de LGTBI; també en aquest nivell, i ja en el límit, estaria l’espai 

relacional, relativament proper al carrer i als espais de més activitat participativa (sales 

d’actes, sales de reunions).  

Quant al nivell 1, que és el nivell més públic, el de més alçada i amb més superfície 

que el nivell 0, però amb menys que el nivell 2, explica que s’ha creat un espai 

principal lliure com si fos una plaça major, on hi ha l’escala del nivell inferior i del nivell 

superior, a la part central, i també hi ha espai perquè es pugui ubicar, ocasionalment, 

alguna exposició o desenvolupar alguna activitat; i al seu voltant se situen tres sales 

de reunions –dues es poden unificar– amb capacitat per a deu o dotze persones i una 

sala d’actes, amb capacitat per a unes cent cinquanta persones, amb la tarima 

desmuntable, que es pot dividir en dues sales mitjançant un envà mòbil, i un petit 

magatzem adjunt. En aquesta planta també hi ha uns banys i una cambra de neteja. 

Pel que fa al nivell 2, informa que s’ha diferenciat en dues zones. Una primera zona 

propera a l’accés de la planta en què s’atenen les visites per assessoraments i des de 

la qual es pot accedir, mitjançant un passadís, a les sales d’assessories o, en la zona 

més privada, al consultori per a la prova VIH. Des de la sala d’espera també es pot 

accedir als banys, als espais d’instal·lacions i a una sala polivalent petita, amb 

capacitat fins a quaranta-cinc persones, apta per a activitats formatives, de difusió 

cultural o de tallers, a més equipada per fer de sala de premsa, amb una gran vidriera 

que connecta visualment, si es vol, l’exterior amb l’interior; darrere d’aquesta sala hi ha 

un magatzem. Pel passadís principal, s’accedeix als espais de les entitats residents o 

temporals, amb capacitat per a vuit o deu persones, i també al centre documental, amb 

una primera part destinada a la consulta i préstec de documents i una segona part 

destinada a l’arxiu i preparació de documents, digitalització, producció d’informes, etc. 

Assenyala que tots aquests espais gaudeixen de vistes cap al carrer i de llum natural.  

A continuació, exposa que el plantejament, en relació amb els materials, ha estat 

construir amb materials naturals com el vidre, la fusta, el guix i les pintures a l’aigua; 

que han considerat el vidre com un material idoni per a aquest local, per la seva 

capacitat per reflectir la llum, i que la il·luminació serà sostenible amb llums de leds.  

Per acabar, esperen que aquests espais siguin el suport físic d’un reeixit centre de 

recursos LGTBI com a node central de referència de la ciutat que faciliti la 

col·laboració entre les entitats, grups i experts del sector i amb els serveis públics i 

privats relacionats, i d’aquesta manera ajudi a millorar el dret de les persones a viure la 

diversitat sexual i de gènere i contribueixi a fer una societat més justa i més lliure.  
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Finalment, agraeix les generoses contribucions que han rebut de tots els participants 

en les reunions de seguiment a les quals han assistit, que els han ajudat a anar 

configurant els espais del centre de recursos.  

La presidenta fa èmfasi que aquest és un centre municipal de recursos que tindrà una 

gestió cívica i en el qual tindran cabuda totes les entitats i totes les aportacions. Així 

mateix, agraeix al grup de treball el temps i l’esforç dedicat.  

La senyora Pilar Medrano, en nom de l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais, 

demana que als lavabos hi hagi algun canviador per a bebès, que l’amplada de les 

portes sigui suficient perquè puguin passar els cotxets de bessons i disposar d’una 

sala polivalent per fer alguna activitat amb els bebès, tipus ioga o gimnàstica.  

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

la gent gran, pregunta si hi haurà ascensor. Comenta que la porta li sembla molt maca, 

però que troba a faltar algun element, com ara un arc de Sant Martí, que els identifiqui 

com a persones LGTBI.  

El senyor Joaquim Roqueta i Manen, en nom de Gais Positius, agraeix la feina feta 

pels arquitectes, sobretot el fet que la llum hi pugui entrar com els han explicat.  

El senyor Jesús Esquinàs, arquitecte, comunica que, en principi, poden assumir totes 

les demandes que s’han fet (canviadors als lavabos, portes amb prou amplada per als 

cotxets de bessons, sala polivalent, ascensor). Quant al tema de l’arc de Sant Martí, 

exposa que la seva posició ha estat fer un espai molt neutre, molt lluminós i molt blanc 

i que després ha de tenir la vida que li vulguin donar les entitats, amb un arc de Sant 

Martí o amb el que sigui, perquè la creativitat és infinita. 

La senyora Marta Clari matisa que no hi haurà gimnàs, perquè no hi ha dutxes, però sí 

que a les sales es poden fer activitats com ara ioga, expressió, dinàmica, etc. 

La senyora Gina Serra, en nom d’ATC Libertad, considera que una de les sales 

s’hauria de dedicar a activitats físiques per a persones grans, per exemple, amb 

aparells adequats, que és un exercici que no requereix haver de dutxar-se després. 

El senyor Emilio Ruiz, en nom del Casal Lambda, felicita tot l’equip i els demana si els 

poden enviar l’arxiu PDF en color per poder-lo estudiar i analitzar més a fons. 

El senyor Josep M. Muñoz, en nom d’AMPGIL, pregunta si aquest centre de recursos 

és d’entitats LGTBI exclusivament. 

La presidenta explica que hi haurà sales relacionals, sales adaptables a diferents 

activitats (esportives, de salut, intergeneracionals, com el ioga, etc.) i espais 

compatibles amb activitats infantils o per a gent gran. 

D’altra banda, destaca que la situació al barri de Sant Antoni els dóna molta visibilitat i 

molt bona connectivitat. En aquest sentit, considera que d’ara en endavant han de fer 
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l’esforç de col·laboració amb el Districte, perquè és un equipament municipal, ja sigui 

amb la disponibilitat d’espais del centre o que les entitats aprofitin altres equipaments 

del barri. Remarca que és important que s’integrin a les activitats d’aquest barri. 

Per acabar, agraeix l’explicació de l’equip tècnic. 

5. Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’any 2017 

La presidenta atorga la paraula al senyor Queralt perquè exposi aquest punt. 

El senyor Josep M. Queralt Capdevila, cap del Departament de Promoció dels Drets 

de les Dones i LGTBI, comenta que tenen tota la informació en el powerpoint que se’ls 

ha enviat i que, per tant, només remarcarà algunes novetats. 

En primer lloc, informa que aquest any s’ha incorporat que el fet de presentar-se a 

aquestes bases de subvenció comporta els drets de reproducció i comunicació pública 

del projecte subvencionat per l’Ajuntament, com també el permís d’incloure l’entitat en 

el registre d’associacions de l’Ajuntament.  

En segon lloc, ressalta, com a novetat important, que per a la justificació de les 

despeses caldrà presentar les factures originals com a mínim de la totalitat de la part 

subvencionada per l’Ajuntament.  

En tercer lloc, informa que les sol·licituds de subvenció de projectes es poden 

presentar per dues vies: mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament, en línia, amb 

certificat digital, i presencialment a les OAC o als diferents instituts (IMEB, IBE, etc.), 

amb cita prèvia, que es pot demanar a l’apartat de cita prèvia del web de l’Ajuntament 

o al Telèfon del Civisme, que és gratuït, amb un màxim de cinc sol·licituds diferents 

per cada cita.  

Pel que fa a la modalitat corresponent a LGTBI, anuncia que s’ha incrementat el 

pressupost de 100.000 euros a 145.000 euros i també l’import subvencionable: de 

11.000 euros a 20.000 euros. Recomana que es llegeixin acuradament l’apartat 

d’incompatibilitats, en relació amb qualsevol àmbit, sobretot la pàgina 12 del 

document. En aquest sentit, concreta que en l’àmbit LGTBI una mateixa entitat només 

pot presentar tres projectes diferents per a un mateix àmbit, i se subvencionaran els 

dos millor puntuats, sempre que s’hagin aprovat.  

Així mateix, remarca que no es poden presentar més de dues sol·licituds del mateix 

projecte entre àmbits temàtics de Salut, Gent Gran, Dona, Joventut, Infància-

Adolescència, Immigració-Acollida, Persones amb Discapacitat, LGTBI i Inclusió.  

Finalment, informa que poden presentar les sol·licituds del 5 de gener de 2017 al 2 de 

febrer de 2017.  
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6. Informació sobre els grups de treball del Consell 

La presidenta dóna la paraula, en primer lloc, a la senyora Mar C. Llop perquè expliqui 

el grup de treball sobre el tema trans i, en segon lloc, al senyor Agustín perquè informi 

sobre el grup de treball sobre la Llei 11/2014. 

La senyora Mar C. Llop, en nom de Generem, comunica que es va reunir el grup de 

treball de persones trans, amb l’assistència de Casal Lambda, Generem, Gaylespol, 

Andreu Agustí, Meritxell Sáez i ATC; que ACATHI i Espai Obert Intersex van excusar 

la seva absència, però que van trobar a faltar la presència de Chrysallis. 

A continuació, explica que van tractar els temes següents: la reedició de la guia, la 

formació per a les residències de la gent gran, per als equips sanitaris, els policies, 

funcionaris, etc., la feina en relació amb les persones trans, entre d’altres.  

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

grup de treball sobre la llei ha treballat molt en línia, perquè el febrer del 2016 van fer 

un primer informe i van acordar recollir què feien les entitats per així dibuixar un mapa 

de la ciutat amb allò que s’està fent per complir el que marca la Llei 11/2014. Comenta 

que això ja s’ha fet, que estan acabant d’elaborar el document i que, quan estigui 

acabat, febrer del 2017, la regidora el presentarà a la Comissió de Govern. 

En aquest sentit, detalla les entitats que han presentat la fitxa: l’Observatori Contra 

l’Homofòbia, la Fundació Enllaç, Famílies LGTBI, Stop Sida, Projecte del NOMS - 

Hispanosida, Gayles TV, Gais Positius i ACATHI. Comenta que si hi ha alguna entitat 

que no ha presentat la fitxa, que els ho comuniqui, tot i que no poden dilatar més el 

termini (ja es va passar de l’octubre al desembre del 2016).  

La presidenta informa que al Consell de Dones de Barcelona algunes entitats van 

proposar fer una trobada o un espai de debat entre el Consell de Dones i el Consell 

LGTBI de Barcelona. 

El senyor Eugeni Rodríguez i Giménez, en nom del FAGC, felicita la feina feta sobre la 

fitxa, perquè realment proporciona molta informació, i agraeix a l’Ajuntament que 

estigui implementant aquesta llei, cosa que la Generalitat encara no ha fet, com també 

la corresponent aposta econòmica. 

La senyora Estela Pareja, en nom de la CEAR, pregunta sobre l’estat del grup de 

treball de relacions internacionals, que es va iniciar l’any passat arran de les actituds i 

les lleis clarament LGTBIfòbiques a Rússia i els acords de Barcelona amb Sant 

Petersburg, però que, a part d’un parell de trobades, ha quedat aturat i considera que 

cal treballar en l’àmbit internacional sobre les persecucions per motiu d’orientació 

sexual i identitat de gènere. 

La senyora Gina Serra, en nom d’ATC Libertad, exposa que a Catalunya hi ha una 

plataforma trans, Trans*forma la Salut, sobre el tema de la salut, en la qual participen 
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moltes de les entitats d’aquest Consell, i considera que seria molt important convidar 

aquesta plataforma al Consell perquè expliquin la feina que fan. 

La senyora Mar C. Llop comunica que ella ja en va informar fa uns mesos; creu que 

seria millor tornar a informar sobre aquesta plataforma d’aquí a un parell de mesos. 

La presidenta considera que és important tractar el tema trans i que potser en un 

proper Ple es podria establir un punt per explicar la feina que es fa en aquest àmbit.  

La senyora Gina Serra hi afegeix que es podria tenir una reunió amb la plataforma per 

conèixer exactament el treball que estan fent. 

La senyora Marta Salvans, en nom de la Fundación para la Identidad de Género, opina 

que hauria de ser la mateixa plataforma Trans*forma la Salut qui sol·licités venir a 

parlar al Consell. A més, entén que és un debat llarg, perquè els homes i dones 

transsexuals hi tenen molt a dir i surten molt perjudicats d’aquest canvi, i que potser 

hauria de ser una sessió monogràfica. 

La senyora Estela Pareja pregunta de nou si hi ha intenció de reprendre el grup de 

treball sobre relacions internacionals. 

La secretària explica que voldrien iniciar aquest grup. Ara bé, la dificultat és que tenen 

molts grups de treball en actiu. Per això estan intentant buscar altres maneres de 

participació perquè els temes no quedin aturats. Conclou que es podria trobar una data 

per fer una sessió inicial sobre aquest grup. 

La senyora Estela Pareja matisa que aquest grup ja estava configurat i que ja s’havien 

reunit un parell de vegades, que va quedar tot aturat a l’espera d’un informe sobre 

drets humans i LGTBI a Rússia i les relacions entre Barcelona i Sant Petersburg. 

La secretària contesta que ja ho tenen present. 

7. Celebració quaranta anys del moviment LGTBI a Barcelona 

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

primer pas seria crear un grup de treball obert, que es portaria des del Pla i que estaria 

format per ell mateix, si els sembla bé, la Meritxell Sáez, persones de diverses entitats 

LGTB, persones especialistes o que tinguin coneixement sobre la història LGTB, com 

ara Joan Roca, director del MUHBA, i una persona que els ajudés a reflexionar sobre 

la visió de futur. 

Tot seguit, explica que la proposta és organitzar un projecte que comenci al voltant del 

mes de maig o juny i que acabi a finals d’any, l’acte central del qual seria una 

exposició commemorativa de la manifestació de 1977, que hauria de coincidir en la 

mateixa data. I, a partir d’aquest acte central, programar una sèrie d’activitats 

complementàries que haurien de tenir en compte l’entorn sociopolític dels anys 

setanta, la interrelació amb altres moviments d’aquells moments: el moviment 
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associatiu LGTB, en primer lloc i sens dubte, el moviment feminista i el moviment 

llibertari –en aquest sentit, recorda les Jornades Llibertàries al parc Güell d’aquell 

mateix any–, el moviment sindical, la contracultura, etc. 

D’altra banda, assenyala que la manifestació de 1977 i tots els moviments d’aquell 

moment van provocar un canvi, una recuperació de la democràcia després del 

franquisme i que, d’alguna manera, voldrien que des del grup de treball es reflexionés 

sobre això amb la idea que aquesta commemoració també provoqui un canvi. 

A continuació, exposa que una de les idees pot ser muntar una exposició a la plaça 

Reial, perquè consideren que és important que sigui prop d’on va ser la manifestació. 

A més, comenta que la regidora també és a la Diputació i que, per tant, podria 

demanar fer alguna cosa en un àmbit més general; com també, per mitjà del regidor de 

Cultura i de la regidora, intentar que tot el que es faci des de l’ICUB (el Grec, la Mercè, 

la Setmana de la Poesia, etc.) tingui la mirada LGTB. És a dir, des de l’Ajuntament 

poden assegurar la part més cultural, però els continguts els ha d’aportar el grup de 

treball. A més, indica que el Pla pot organitzar cicles de conferències, debats, 

xerrades, etc., des de la Xarxa de Biblioteques, que ja hi ha un conveni per fer-ho. 

Per acabar, conclou que això ha de ser com un eix que doni visibilitat, que qualsevol 

entitat pot programar el que vulgui i fer una agenda conjunta d’activitats, perquè les 

entitats han de ser les protagonistes, com ho van ser en el seu moment. 

La presidenta hi afegeix que dins del grup podria haver-hi algú del Comissionat de 

Memòria Històrica. D’altra banda, matisa que ella a la Diputació està a l’oposició i que, 

per tant, ho pot comentar però té poc poder de decisió. 

El senyor Eugeni Rodríguez i Giménez, en nom del Front d’Alliberament Gai de 

Catalunya, primer de tot, dóna les gràcies a l’Ajuntament per voler commemorar i 

posar en valor aquesta data. 

D’altra banda, manifesta que s’ha de fer bé i que no s’està fent bé. En primer lloc, 

perquè ja el redactat del punt de l’ordre del dia no és correcte: no són quaranta anys 

de la creació del moviment, sinó de la manifestació, darrere de la qual hi havia 

activistes trans, lesbianes, gais, bisexuals i hi havia el Front d’Alliberament Gai de 

Catalunya, que és qui la va organitzar. A més, considera que no és només la 

manifestació, sinó que hi ha gent i entitats que fa des de llavors que organitzen 

aquesta manifestació: primer, el Front d’Alliberament Gai de Catalunya amb el Grup 

d’Alliberament de les Lesbianes, després amb Ca la Dona, i més tard es va fer la 

Comissió Unitària 28 de Juny. En segon lloc, opina que cal posar en valor els activistes 

i el moment històric d’aquella manifestació, que tenia tres consignes: no a la Llei de 

perillositat social –el més urgent–, l’amnistia dels presos i la legalització del FAGC.  

Finalment, comenta que a la reunió de la Comissió Unitària 28 de Juny el tema central 

d’aquest any serà els quaranta anys de la primera manifestació organitzada pel FAGC 

i que també havien pensat fer una exposició, sempre posant en valor els activistes i les 

organitzacions, que són els que han fet possible arribar fins aquí. 
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Per acabar, remarca que si es parla de manifestació s’ha de dir qui la va organitzar, i 

que cal incidir més en els activistes i no en la ciutat, que és important i que és cert que 

va ser a Barcelona, però que no pot tenir més importància que els activistes que van 

fer possible aquella manifestació i aquelles lluites. 

La presidenta manifesta que justament per això creu que és indispensable que les 

entitats, en particular el Casal Lambda i el FAGC, se sumin a aquest grup de treball. A 

més, indica que seria important fer una agenda conjunta de tots els actes al voltant 

d’aquesta commemoració, que l’Ajuntament donarà suport a qualsevol acte que 

s’organitzi, que no volen liderar cap procés, sinó fer el seu per commemorar, 

visibilitzar, celebrar i recordar aquella manifestació i que arribi a la ciutadania. 

El senyor Eugeni Rodríguez insisteix que no es pot parlar de la manifestació LGTB de 

1977, sinó que s’ha de dir que la va organitzar el FAGC, que eren hereus del MELH, i 

que en aquell moment organitzar una manifestació era il·legal. Considera que ha 

d’estar molt clar que va ser una manifestació organitzada pel FAGC en contra de la 

Llei de perillositat social i per l’amnistia i l’Estatut d’autonomia. Demana quina és la 

posició o l’opinió de la presidenta sobre això.  

La senyora Gina Serra expressa el seu acord amb el senyor Eugeni Rodríguez: la 

manifestació era de la unitat i la va organitzar el FAGC. 

La senyora Maria Giralt, en nom de Gayles TV, opina que és evident que la va 

organitzar el FAGC, però que l’important no és qui la va organitzar, sinó saber 

transmetre i comunicar la importància d’aquella manifestació a la gent perquè ho 

entengui, i que això s’hauria de parlar al grup de treball.  

El senyor Andreu Agustín matisa que, quan des de la Regidoria es va demanar que 

fessin un petit esquema entorn d’aquesta commemoració, els tres objectius que se’ls 

va demanar que tinguessin en compte van ser, literalment: «Posar en valor els 

moviments ciutadans per la reivindicació de drets; visibilitzar Barcelona com la ciutat 

pionera en la defensa dels drets LGTB, i ampliar la memòria històrica de la ciutat.»  

Quant al redactat del punt de l’ordre del dia, considera que es pot resoldre des del 

grup de treball, perquè la idea és que sigui un acte obert i ciutadà que s’expliqui bé i 

que pugui ajudar a anar més enllà. 

El senyor Eugeni Rodríguez remarca que no acceptaran mai que no quedi clar que 

aquesta manifestació la va organitzar el FAGC. 

La senyora Maria Giralt informa que aquesta manifestació l’han utilitzat per 

promocionar el World Pride Madrid, perquè han fet un espot en què les primeres 

imatges són de les Rambles, de Canaletes, de la manifestació de 1977, i després fan 

un fos amb Chueca, com si aquella manifestació s’hagués fet a Chueca. Indica que ja 

va avisar d’això fa mesos i que ho va denunciar al FAGC i al Casal Lambda, però que 

ningú ha dit res ni ha protestat. 
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La senyora Maria Giralt, en nom de Gayles TV, comenta que va participar en aquella 

manifestació i que tothom tenia clar que l’havia organitzada el FAGC, tot i que la 

majoria de gent no pertanyia al FAGC. Tanmateix, considera que l’espot de Chueca, 

l’Stonewall, és comercial i no té res a veure amb aquest tema.  

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

La presidenta informa que al Parlament s’està debatent el Projecte de llei per la 

igualtat de tracte i la no discriminació, però que no hi ha hagut un espai de participació. 

Per això, l’Ajuntament ha elaborat una sèrie d’esmenes, que faran arribar als diferents 

grups polítics, sobre temes de racisme, situació administrativa, segregació escolar i 

sobre la disposició addicional tercera, que els afecta molt directament i proposaran que 

es reconegui expressament a l’Ajuntament de Barcelona la potestat per incoar, tramitar 

i sancionar les infraccions previstes en aquesta llei.  

A continuació, informa que hi ha hagut una proposta del Districte de les Corts amb 

relació a la celebració descentralitzada del 17 de maig i que també participaran, 

representats per algunes persones del Consell, en el Dia Internacional en Memòria de 

les Víctimes de l’Holocaust. 

El vicepresident, en primer lloc, planteja que cal organitzar el grup de treball sobre els 

quaranta anys de la manifestació organitzada pel FAGC. 

A continuació, exposa que s’ha produït un període de desabastiment de medicaments 

per a les persones trans, que realment ha estat un despropòsit general, tot i que algun 

aspecte s’ha anat millorant darrerament. Així mateix, menciona la denúncia que va fer 

l’Observatori sobre la campanya de la plataforma «Hazte oír», com també el premi de 

la revista Time Out al Casal Lambda i a la plataforma Trans*forma la Salut.  

Tot seguit, explica que al desembre es va fer un esdeveniment, que va passar una 

mica desapercebut, molt interessant (Nusos) que plantejava un diàleg sobre les 

violències horitzontals. Recorda que al desembre també es va fer commemoració del 

primer aniversari de la mort d’una persona transsexual. També comenta les jornades 

organitzades per Gais Positius en les quals plantejaven una visió sobre el VIH i 

l’estigma i com els col·lectius podien treballar aquest tema.  

Així mateix, exposa breument altres temes, com la presentació d’una guia 

específicament relacionada amb els casos d’assetjament escolar pel sindicat USTEC, 

o la concessió del Premi Trueta 2016 a la doctora Carmen Ollé, que ha treballat 

bastant en la lluita de l’estigma de les dones que viuen amb VIH. 

D’altra banda, informa que actualment s’està parlant de com aquesta alternativa 

terapèutica, fins i tot preventiva, pot ser impulsada des d’àmbits públics i que alguns 

col·lectius (Stop Sida, Creación Positiva i d’altres) van organitzar un debat sobre això. 

També, manifesta que les portes obertes del Casal Lambda per mostrar el seu local 
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han estat molt interessants, ja que és un local molt proper al monument sobre les 

persones LGTB represaliades.  

A més, planteja que s’haurien de coordinar per fer entre tots una acció de crítica sobre 

la situació a Turquia del col·lectiu LGTB, perquè ha patit una represàlia per haver estat 

crític amb el Govern en temes de drets humans; i també el tema de Portugal sobre la 

despatologització de la transsexualitat i la prohibició de cirurgia d’assignació en 

nadons intersexuals. Així mateix, felicita Diego Marchante que ha aconseguit poder fer 

el canvi de nom a la Universitat de Barcelona, després d’una lluita constant. 

Per acabar, assenyala que ACATHI va organitzar una recollida de llibres LGTBI que va 

permetre formar una secció de llibre LGTBI al penal de Brians 2, i dóna les gràcies a 

totes les persones que hi van col·laborar. 

9. Torn obert de paraules, si escau 

El senyor Eugeni Rodríguez i Giménez, en nom del Front d’Alliberament Gai de 

Catalunya, expressa el seu acord amb la presidenta sobre el tema de la Llei 11/2014, 

sobretot en relació amb el poder sancionador de l’Ajuntament. Així mateix, ofereix tot 

el seu suport a l’Ajuntament quant a la nova llei de la igualtat i no discriminació.  

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

Plataforma LGTBI, que no forma part del Consell, va començar amb cinc entitats i que 

a l’última assemblea, el mes de novembre, van passar de cinc a onze entitats: deu de 

Barcelona i una de Terrassa (LGTB Terrassa).  

A continuació, es queixa perquè la glorieta de la Transsexual Sònia, al parc de la 

Ciutadella, no està prou visibilitzada: al directori del parc encara consta com a glorieta 

dels Músics, a més l’altre dia es va fer un acte –creu que organitzat per una empresa, 

amb la presència de l’alcaldessa– que estava anunciat que es feia a la glorieta dels 

Músics. Comenta que va ser una lluita molt dura amb l’Ajuntament d’aquell moment 

aconseguir que aquesta glorieta es digués «glorieta de la Transsexual Sònia» i que 

sembla que no s’han fet els passos necessaris per establir aquest nom. Per tot això, 

demana que la Regidoria LGTBI investigui què està passant i per què no s’han fet els 

canvis pertinents quant al nom de la glorieta. Assenyala que també van passar la 

queixa a l’Observatori, que ha parlat amb la regidora del Districte de Ciutat Vella, Gala 

Pin, la qual ha mostrat sorpresa i preocupació pel tema.  

El senyor Eugeni Rodríguez explica que ahir mateix va enviar un missatge de 

WhatsApp, amb fotografies, a la regidora del Districte de Ciutat Vella per informar-la 

sobre aquest tema.  

Considera que, en el seu moment, no es va donar la instrucció per fer el canvi de nom 

de la glorieta. Conclou que caldria, un, veure si existeix aquesta instrucció; dos, no 

acceptar propaganda amb el logotip de l’Ajuntament de Barcelona ni anunciant actes 

públics en què aparegui amb el nom de «glorieta dels Músics»; tres, fer una campanya 
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que digués «Coneixes la glorieta de la Transsexual Sònia al parc de la Ciutadella?», i 

sobretot que es tregui el cartell del directori.  

D’altra banda, recorda que el 15 de març és el Dia de la Visibilitat Trans i considera 

que l’Ajuntament hauria de posar la bandera o fer alguna mena de gest de 

commemoració d’aquest dia.  

El senyor Adrián Reyes, en nom de l’Associació Universitària Sin Vergüenza, exposa 

que són una entitat relativament jove, tenen vint anys, i que, per tant, no van participar 

en la manifestació de 1977, però que se senten hereus d’aquella lluita i que, tot i que 

no poden aportar molta experiència, es posen a disposició del grup. 

La presidenta manifesta que pren nota de tots els comentaris. En concret, assenyala 

que intenten donar suport a totes les entitats i que faran les directrius necessàries per 

restablir i perquè no torni a passar això de la glorieta de la Transsexual Sònia.  

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 20.00 h.  

 

 

La secretària      Vist i plau 
La presidenta del Consell 

 

 


