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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 febrer de 2019 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 17.30 h a 19.36 h 
Lloc: Centre LGTBI de Barcelona 

Assistents 

Presidenta del Consell  
Laura Pérez Castaño, regidora de Feminismes i LGTBI 

Vicepresident associatiu 
Rodrigo Araneda Villasante, Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals,  
Bisexuals i Transsexuals (ACATHI) 
 
Secretària 
Meritxell Sàez i Sellarés 
 
Representants dels grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona 
Maria Magdalena Barceló Verea (GMCs)  
Marcos Rodríguez (GMCs) 
Jordi Santandreu (per delegació de Carmen Andrés Añon, GMPSC) 
  
Partits polítics, sindicats i altres organitzacions 
Alberto Lacasta (PSC) 
Marina Budría (JSC) 
Josep Maria Gómez (ICV) 
M. José Gómez Álvarez (Àmbit LGTBI CCOO) 
Eva Abril Chaigne (Eix Gènere i Diversitat Sexual de Barcelona en Comú) 
Santos Félix i Farreras (UGT Catalunya) 
Tato Cantín (Partit Demòcrata Europeu Català) 
 
Entitats  
ACEGAL (Maria Giralt Castells) 
Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya - ACGIL (Jordi Valls Fuster) 
Associació de Famílies Lesbianes i Gais, FLG (Catalina Pallàs i Pico) 
Associació de Gais i Lesbianes Policies GAYLESPOL (Manuel Peinado) 
Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, AMPGIL (Josep Maria Muñoz) 
Associació Universitària Sin Vergüenza (Miguel Minol i Judith Montesinos) 
ATC Libertad Asociación de Transexuales e Intersexuales Catalunya (Gina Serra) 
BarceDona (Joana Barrafont i Giménez) 
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Casal LAMBDA (Jordi Samsó i Montagut) 
Consell de la Joventut de Barcelona (Lluís Forcadell) 
Creación Positiva (Montse Pineda) 
17 de Maig (Hugo Alfredo Núñez Alvarenga) 
Diversitat & Discapacitat (Marcel Munné) 
Encara en Acció (Luís Bradineras Lis) 
Enruta’t (Mar Quintana) 
FAGC - Front d’Alliberament Gai de Catalunya (Eugeni Rodríguez i Giménez) 
Gais Positius (Joaquim Roqueta i Manen) 
Gender and LGTB Lab i Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes, ACEGAL 
(Maria Giralt Castells) 
Generem (Mar C. Llop i Marta Román)  
Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, GAG (José Benito Eres i Rigueira) 
Observatori Contra l’Homofòbia, OCH (Eugeni Rodríguez i Giménez, per delegació de 
Cristian Carrer) 
Pandora (Mónica Timón) 
Panteres Grogues (José Antonio Travieso Rodríguez i Jonas Ljunggren) 
Stop Sida (Rubén Mora) 
 
Departaments municipals i altres organismes 
Andreu Agustín Andrés (director del Centre LGTBI de Barcelona) 
Marta Cruells (cap de gabinet, Regidoria de Feminismes i LGTBI) 
Olga Arisó Sinués (cap del Departament de Promoció dels Drets de les Dones i LGTBI) 
Lluïsa Jiménez Gussi (Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-Discriminació de Persones  
LGTB, Direcció General d’Igualtat, Generalitat de Catalunya) 
Manuel Fernández (Agència de Salut Pública, ASPB)  
 
Entitats convidades 
Emilio Ruiz (Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya) 
 
Excusen la seva absència 
Maria Gas Cid (Direcció de Feminismes i LGTBI) 
Òscar Pasqual i Sorribes (ERC Barcelona) 
Marta Salvans (Identidad de Género) 
Ferran Pujol i Roca (Projecte dels NOMS - HISPANISIDA) 
Paulina Blanco (Fundació Enllaç) 
Alícia Aguilera Martínez (cap del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona) 
 
 
Ordre del dia 
1.  Salutació i benvinguda 
2.  Lectura d’excuses i delegacions i aprovació de l’acta anterior 
3.  Presentació del Centre LGTBI de Barcelona 
4. Informació del Decret sobre el nom sentit  
5. Programació 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia al districte de Nou Barris  
6. Presentació Plataforma d’entitats LGTBI de Catalunya al Consell  
7. Informació temes d’interès per al Consell de la presidència i vicepresidència 
9. Torn obert de paraules, si escau 
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Desenvolupament de la sessió 
 

1. Salutació i benvinguda 

La presidenta dona la benvinguda a les persones assistents i obre la sessió. Tot seguit, 
comunica que aquest és el darrer Ple del Consell LGTBI d’aquest mandat i que se celebra 
en el nou Centre LGTBI de Barcelona.  

A continuació, detalla l’ordre del dia d’aquest Ple: presentació d’aquest Centre LGTBI de 
Barcelona, informació sobre una iniciativa de l’Ajuntament, programació del 17 de maig, 
presentació de la Plataforma d’Entitats i diversos comentaris de la vicepresidència. 

Per acabar, fa referència al material que tenen els assistents, com ara les bosses LGTBI de 
la ciutat, la fotografia de la manifestació, en format molt gran i en format petit, i el Reglament 
de participació ciutadana. 

2. Lectura d’excuses i delegacions i aprovació de l’acta anterior 

La secretària, en primer lloc, dona les gràcies perquè hi ha hagut molta confirmació de 
l’assistència i els anima que continuïn així per poder organitzar amb garanties tota la 
logística. Tot seguit, comunica les persones que han delegat l’assistència i les persones que 
han excusat la seva absència en aquesta sessió. 

A continuació, explica el contingut de la carpeta d’aquesta sessió: l’ordre del dia i l’acta del 
Ple del 22 de gener de 2018. Comenta que no tenen la previsió del calendari, com és 
habitual, perquè encara han de determinar les properes sessions.  

Finalment, demana si tothom està d’acord a aprovar l’acta del Ple del 22 de gener de 2018. 

El Sr. Eugeni Rodríguez i Giménez, en nom del FAGC, recorda que tant ell com Joaquim 
Roqueta van demanar si es faria denúncia pel que havia passat a la placa de la transsexual 
Sonia. 

La secretària respon que ho han afegit al darrer punt de l’ordre del dia i que intentaran 
tractar tots els temes. 

Així mateix, comunica que pràcticament ja totes les entitats han enviat les fitxes amb 
l’actualització de les dades i demana que les poques entitats que encara no ho han fet els 
les facin arribar. 

D’altra banda, informa que s’han donat de baixa del Consell Municipal LGTBI l’Associació 
Ens Entenem, perquè han cessat la seva activitat; Afirma’t, ja que comenten que tenen 
dificultats per assistir al Consell, i CTC, perquè no estaven actives, i que avui la Plataforma 
d’Entitats LGTBI presentarà la sol·licitud d’entrada al Consell.  
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3. Presentació del Centre LGTBI de Barcelona 

La senyora Olga Arisó Sinués, cap del Departament de Promoció de Drets de les Dones i 
LGTBI, disculpa la Maria Gas, directora de Feminismes i LGTBI.  

En primer lloc, fa un repàs ràpid dels antecedents. Comenta que aquest centre és fruit d’una 
intensa reivindicació de les entitats LGTBI de la ciutat, que ja es recull en el primer Pla 
LGTBI 2010-2015 de l’Ajuntament de Barcelona i ja es definia com un servei especialitzat 
d’atenció directa al col·lectiu; que en el segon Pla municipal de diversitat sexual i de gènere 
2015-2020 ja s’inclou la necessitat d’impulsar el Centre LGTBI com un espai de referència, 
no només d’informació i atenció especialitzada, sinó també com un punt de trobada i de 
foment de l’associacionisme LGTBI. 

Tot seguit, recorda que, en el primer Pla, es va fer un petit grup de treball, format per cinc 
entitats, per elaborar les bases inicials del centre i que, a partir del Pla municipal vigent, es 
va constituir un grup de treball per fer un procés participatiu obert en el qual van participar 
divuit entitats, es van fer vuit sessions de treball d’un grup del mateix Consell LGTBI, en què 
van participar onze entitats, i finalment es va anar informant, en els diferents plens, sobre les 
instal·lacions i del treball fet des de la Comissió d’Entitats i del model de gestió cívica, que 
és el model triat per a la gestió del centre. 

Destaca que, fruit de tot aquest procés de treball participatiu, el centre es va definir com un 
centre municipal de referència en l’àmbit LGTBI a Barcelona i pioner a Catalunya, que és 
com és ara: un centre que disposa d’informació, serveis i programes en matèria LGTBI, i un 
centre obert a tota la ciutadania perquè el seu objectiu primordial és la defensa dels drets 
LGTBI i la prevenció i l’erradicació de les LGTBI-fòbies. Per tant, és un centre que permetrà 
desplegar el que s’estableix tant a la Llei 11/2014 com al Pla de diversitat sexual i de 
gènere, amb una mirada transversal i interseccional, tenint en compte que la primera atenció 
és l’atenció integral, coordinada amb els diferents recursos públics i entitats de la ciutat que 
treballen en aquest àmbit, considerant la diversitat i les desigualtats múltiples que poden 
afectar tothom. 

D’altra banda, remarca que una de les apostes d’aquest mandat ha estat la participació. Per 
això, des d’un primer moment es va apostar per un model de gestió a través d’un conveni de 
gestió cívica per exclusivitat amb la Plataforma d’Entitats LGTBI, ja que entenen que és una 
federació fundada per entitats del moviment amb més de quaranta anys d’experiència i de 
trajectòria que agrupa onze entitats amb una àmplia base de voluntariat que històricament 
han estat gestionant serveis especialitzats. En aquest sentit, informa que s’ha signat un 
conveni bianual, de l’1 de juny del 2018 al 31 de maig de 2020, amb la possibilitat de 
pròrroga de dos anys. 

A continuació, detalla que el pressupost destinat a la construcció del centre ha estat d’1,7 
milions d’euros i que el pressupost del cost anual de funcionament del centre és de 513.409 
euros, dels quals el 47% està dedicat als recursos humans que contracta la Plataforma per 
al funcionament del centre. Especifica que l’aportació municipal en aquest conveni és el 
96,20% de la despesa total i la resta d’ingressos es recaptaran a través dels preus privats 
comunicats per a l’ús dels espais. 

Tot seguit, explica que, com és habitual, aquest conveni té una justificació anual i per 
l’import de conveni i, en aquest cas, també una auditoria. Precisa que en el projecte inicial ja 
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es va establir que hi hauria tres comissions de seguiment. Manifesta que una és pròpiament 
de seguiment de la gestió del centre, que està constituïda per l’Ajuntament de Barcelona i la 
direcció del centre, juntament amb la Plataforma, que, tot i que la periodicitat marcada és 
cada quinze dies, s’ha anat reunint, des del setembre, que es va posar en marxa el centre, 
fins al desembre, pràcticament setmanalment. 

Concreta que, a partir del mes d’abril, es constituirà la Comissió de Cultura, la finalitat de la 
qual és intentar que el programa de centre que generin en l’àmbit cultural no solapi les 
accions que ja s’estan fent des del moviment, sinó que les complementi i que, a més, els 
relacioni amb tot el que es fa des del Districte de l’Eixample. Manifesta que l’altra comissió 
és la Comissió de Centre, que és la gran comissió, amb una sessió anual per validar el 
rendiment de comptes anual i el pla de treball per a l’any vinent. Comenta que està prevista 
per al mes de setembre.  

El senyor Andreu Agustí, director del Centre LGTBI de Barcelona, els dona la benvinguda al 
Centre LGTBI de Barcelona i comunica que és un plaer treballar aquí per a tothom. Comenta 
que, si tenen temps, poden fer una visita per tot el centre. 

A continuació, explica que el centre és un local d’uns 1.250 metres quadrats de tres plantes. 
Indica que on són ara, l’auditori, que és l’espai més gran, hi caben unes cent deu persones i 
que està previst dividir-lo en dues sales d’actes, per poder donar servei a tot el moviment 
associatiu, en general. Opina que fer avui el Ple en aquesta sala en bones condicions ha 
estat una prova de foc que confirma que és una sala adequada per fer-hi activitats. 
Assenyala que també hi ha un altre espai polivalent, que en diuen la Sala Gran, que està a 
dalt i que té una capacitat per a cinquanta persones; tres espais per a tallers, workshops, 
reunions, amb una capacitat per a unes trenta persones, i que dos d’ells es poden unir i 
poden aplegar unes seixanta persones; cinc espais d’assessoria, que estan a dalt, que els 
poden utilitzar tant les entitats que facin assessories com les entitats del centre, que es 
regularan mitjançant un sistema de gestió horària, perquè les sales són totes compartides. 
Comenta que hi ha sales que tenen taula de despatx per poder fer face-to-face i unes altres 
sales que tenen taules rodones per fer reunions més grupals. Així mateix, indica que també 
hi ha l’Espai Familiar, que és un espai pensat per a infants, amb taules i mobiliari adequat, i 
també es pot fer servir per fer-hi reunions. Destaca l’Espai Salut, que és un on es podrà fer 
la prova del VIH i altres proves o assessoraments en temes d’infeccions de transmissió 
sexual, que estarà a càrrec de Gais Positius i que també donarà informació de totes les 
entitats que treballen en aquest sentit; com també l’Espai Expositiu, que dona entrada al 
centre i que pretén proposar temes que facin que tota la ciutadania que entri via centre pugui 
tenir input sobre la visió LGTBI; és a dir, d’alguna manera amb les exposicions es pretén 
provocar debat i diàleg. Assenyala que en aquests moments hi ha una exposició de la 
companya Mar Llop. Finalment, indica que hi ha dues àrees de coworking, de treball 
compartit, que estan també a dalt, en les quals es poden situar les entitats residents, i un 
altre espai paral·lel per a entitats que ho necessitin. En aquest sentit, convida les entitats a 
fer una sol·licitud d’espais per hores per muntar una activitat, fer coworking o el que els sigui 
menester. Especifica que aquests espais, tant per a les entitats residents com per a les que 
no, tenen uns preus molt assequibles, gairebé simbòlics. Matisa que no es cobra l’ús 
d’espais per fer activitats.  

D’altra banda, exposa que hi ha un horari força extens: durant la setmana, de les deu del 
matí fins a les nou de la nit, amb una hora de pausa per dinar; els dilluns al matí estarà 
tancat a l’atenció al públic, però no a les entitats que hi treballen, i els dissabtes també 
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estarà obert matí i tarda. En resum, comenta que és una mica com els centres cívics o com 
les biblioteques, que quan hi ha una activitat extra un diumenge o una nit, per exemple, sota 
demanda i treballant-ho i pactant-ho també es podrà obrir.  

Pel que fa als serveis, informa que el centre ofereix uns serveis de primera atenció a les 
persones que ho sol·licitin, que es concreten en el Servei d’Informació i Dinamització, Servei 
d’Acollida Personal i Familiar, i serveis d’assessorament psicològic, legal i jurídic, 
sociosanitari, laboral i per a persones trans i intersexuals, i que s’està acabant d’ultimar un 
mecanisme d’urgència contra les agressions, que en diuen MUCA, que és un mecanisme 
que engloba tots els mecanismes d’actuació, tant de l’Ajuntament com de l’OND, la 
col·laboració amb la Generalitat i l’Observatori contra l’Homofòbia, que també és una de les 
entitats que estarà al centre.  

A continuació, en relació amb la programació cultural, de promoció de drets i sensibilització, 
manifesta que el que pretén és complementar la programació de les entitats, promoure la 
creació cultural i artística i fer visibles temes poc visibilitzats, amb nous formats i formats 
diversos com ara xerrades, exposicions, espectacles, projeccions, clubs, etcètera. Concreta 
que el centre té el compromís, dins del projecte de gestió, de fer la jornada anual, que pretén 
ser un espai de reflexió sobre qüestions d’actualitat relacionades amb la diversitat sexual i 
de gènere per enfortir la relació del centre amb l’àmbit acadèmic, de les entitats i de les 
polítiques públiques, i amb les xarxes internacionals amb les quals es col·labora des de les 
entitats i des de l’Ajuntament o altres administracions. 

Tot seguit, exposa que una altra de les apostes del centre és que acull el Centre de 
Documentació Armand de Fluvià, que és propietat del Casal Lambda, que té una cessió en 
comodat, és a dir, la propietat continua sent del Casal Lambda, que és qui històricament ha 
portat aquest centre, però la gestió passa a ser del Centre LGTBI, i que la intenció és donar-
li més força i també establir uns criteris de com nodrir-lo per tal de fomentar l’estudi i la 
recerca, com sempre ha fet el centre, de diversos col·lectius: estudiosos, universitats, entre 
d’altres. 

Així mateix, manifesta que el centre té un clar esperit comunitari, associacionista i 
participatiu. Comenta que la resposta del barri de Sant Antoni a l’agressió feixista que va 
patir el centre ha estat molt positiva, en el sentit de demostrar que el barri vol que aquest 
centre estigui aquí. Creu que això els servirà molt per fer tot aquest treball comunitari i per 
connectar amb un districte com aquest, cosa que els possibilitarà estendre aquesta 
experiència als altres districtes de Barcelona. Remarca que són un servei central, amb 
vocació de ciutat, i amb visió comunitària, que és una de les coses que també va emmarcar 
molt el projecte quan es va crear des de les associacions. 

D’altra banda, enumera les entitats que resideixen al centre: les dues associacions de 
famílies –l’Associació de Famílies LGTBI, l’Associació de Pares i Mares de Gais, Lesbianes, 
Bisexuals i Transsexuals–, Casal Lambda, Gais Positius i l’Observatori contra l’Homofòbia. 
Quant a entitats no residents, explica que hi ha entitats que ja han començat a demanar la 
utilització d’aquests espais i que estan oberts a totes les entitats, grups i iniciatives que ho 
sol·licitin. Fa palès que no cal ser de la Plataforma, ni cal ser necessàriament una entitat, 
només cal que el projecte respongui als objectius del centre, la qual cosa es valora des de la 
Comissió de Seguiment, conjuntament amb la Comissió de Valoració i l’Ajuntament. Destaca 
que donen suport i impuls a la creació de nous grups i iniciatives en l’àmbit associatiu, també 
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en col·laboració amb Torre Jussana o els altres serveis municipals que treballen en aquest 
aspecte, sumat a l’expertesa de totes les entitats que hi ha, vinguin d’on vinguin. 

Finalment, pel que fa a l’equip professional, assenyala que és una aposta decidida de la 
Plataforma d’Entitats, bàsicament hi ha un equip de gestió, direcció, administració… Quant a 
la selecció, comunica que ha estat una selecció oberta a tothom que s’hi volgués presentar i 
que la contractació del personal que encara falta per contractar es farà de la mateixa 
manera. A tall d’exemple comenta que en la primera part de la selecció van treballar a partir 
d’uns 700-750 currículums.  

La senyora Arisó destaca, en primer lloc, la importància del centre no només com a espai de 
referència per a entitats, grups i projectes LGTBI d’àmbit de ciutat, sinó també com a punt de 
partida per avançar en l’aplicació dels drets d’aquest col·lectiu. En aquest sentit, creu que la 
inauguració del centre suposa per a l’Ajuntament un repte en matèria de millora en l’atenció 
de les persones LGTBI, i l’anima a treballar, juntament amb l’OND, per detectar i erradicar 
les situacions d’LGTBI-fòbia i de violència masclista entre persones LGTBI. 

En segon lloc, opina que la tasca que fa el centre, com a receptor de demandes, juntament 
amb el treball que fan les entitats, servirà per conèixer més a fons les necessitats del 
col·lectiu LGTBI. D’aquesta manera, es podran engegar accions conjuntes de sensibilització 
del col·lectiu LGTBI al districte, així com aprofundir en la cerca de solucions tant de 
problemes nous com d’aquells poc visibles.  

La presidenta obre el torn de preguntes. 

La senyora Montse Pineda, en nom de Creación Positiva, els felicita pel centre i opina que 
es tracta d’un gran projecte per a la ciutat. A continuació, manifesta dubtes sobre el 
seguiment  

i la implicació que fa el Consell, i es qüestiona la informació que aquest dona a les entitats 
membres presents. Creu que és un tema a millorar, si el que es vol és que el Consell tingui 
un paper protagonista en les polítiques de les entitats i en les qüestions relacionades amb 
Barcelona. En aquest sentit, pensa que hauria de tenir una presència més activa en la 
Comissió Permanent. 

Dit això, insisteix que es tracta d’un tema de funcionament. Comenta que ha fet un repàs de 
les actes i del nombre de vegades que s’han reunit tant el Ple com la Permanent. En aquest 
punt, remarca la necessitat de reforçar el seguiment i la transparència de la Permanent, com 
ja ha comentat altres vegades respecte del tema del Ple. En definitiva, considera que totes 
les persones que representen entitats haurien de donar més seguiment al Consell. Per tot 
això, prefereix exposar aquí aquests temes, en lloc de fer-ho a la Plataforma. 

El senyor Santos Félix i Farreras, en nom de l’UGT, pregunta com serà el funcionament del 
centre, quant als serveis que preveu oferir, tenint en compte que alguns d’aquests poden 
coincidir amb les funciones pròpies d’algunes entitats. Més concretament, es refereix al 
servei d’assessoria laboral, en el sentit que aquesta tasca ja la desenvolupa el sindicat que 
representa i, per tant, la duplicitat de funcions pot crear certa confusió.  

El senyor Josep M. Gómez, en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds, vol saber com s’ha 
enfocat la contractació del personal del centre. Per exemple, pregunta si s’han seguit plans 
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d’ocupació o si s’han fet servir criteris que garanteixin la diversitat en el centre, i si se 
seguiran les mateixes pautes en les contractacions futures.  

El senyor Agustí, responent al senyor Santos, explica que l’objectiu del centre és fer una 
primera atenció, i si la persona en qüestió necessita una atenció més especialitzada o de 
més llarga durada, aleshores es fa una derivació al servei adient, sigui aquest municipal, de 
l’Administració pública en general, o d’una altra entitat. Per exemple, dintre de l’àmbit 
laboral, segons el tipus de consulta es pot derivar a Barcelona Activa, o a un sindicat, entre 
d’altres. És a dir, el plantejament del centre, com un servei públic a tota la ciutadania, en 
aquest cas municipal, és el de donar una informació i un assessorament ampli, sempre 
respectant el caràcter de les entitats i garantint la llibertat de les persones a l’hora d’escollir 
una entitat o una altra. 

Quant a la selecció de personal, remarca que s’ha fet de manera oberta i amb una clara 
aposta per la professionalitat, que s’ha treballat amb els col·legis professionals i s’ha fet una 
difusió dels llocs de treball. Quant al tema de la diversitat, precisa que és un tema que no es 
pot demanar. No obstant això, creu que l’equip és bastant divers.  

La senyora Arisó especifica que no s’ha fet una discriminació positiva per un tema de 
legalitat. Tanmateix, sí que s’ha buscat una especialització en l’àmbit LGTBI, la qual cosa 
afavoreix la diversitat dins de l’equip. 

Tot seguit, dona les gràcies a la senyora Montse Pineda per la seva observació. Opina que 
l’objectiu del Ple no és només rendir comptes, sinó convertir-se en un espai de referència on 
es puguin tractar temes com ara com fer una jornada anual o establir la direcció que han de 
tenir els plans de treball, entre d’altres. Assenyala que només es fan dos plens l’any i que, 
per tant, seria bo que, si l’equip de govern ho considera oportú, a les comissions permanents 
es pogués fer un punt de centre de recursos. Finalment, informa que a partir d’ara les actes 
es penjaran al web LGTBI. 

La secretària explica que a l’inici del mandat hi va haver més plenaris de l’habitual, dos 
plenaris extraordinaris i moltes permanents, però que es van reduir a mesura que coincidien 
amb altres esdeveniments. En qualsevol cas, constata que sempre s’ha garantit el nombre 
mínim de plenaris.  

En aquest sentit, comenta que les entitats tenen la possibilitat de demanar que es convoqui 
una Comissió Permanent, si ho consideren convenient, amb el temps d’antelació que 
estableix el Reglament, que és un tema que es pot negociar quan treballin el Reglament.  

4. Informació del Decret sobre el nom sentit 

La senyora Olga Arisó Sinués, cap del Departament de Promoció de Drets de les Dones i 
LGTBI, explica que han estat treballat amb l’equip de govern i amb la regidora sobre el 
Decret d’alcaldia pel qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgèneres i 
les persones intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb 
els quals s’identifiquen, nom que és molt llarg, motiu pel qual han decidit anomenar-lo 
internament «del nom sentit».  
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En primer lloc, situa l’impuls d’aquest decret dins d’un marc normatiu de referència, tant 
autonòmic com estatal o europeu, com ara la Llei 11/2014, la qual insta totes les 
administracions públiques a garantir els drets del col·lectiu LGTBI, el compromís del pla 
municipal en aquest aspecte, a la Carta de Ciutadania, la Carta de Drets i Deures de 
Barcelona i la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 

En segon lloc, explica que la finalitat del decret és garantir els drets dels col·lectius LGTBI i 
aplicar la llei vigent, a més de posar en pràctica plans per tal de revertir les situacions de 
discriminació i patologització a què han estat sotmeses històricament les persones trans i 
transgènere i avançar en el desenvolupament dels seus drets. 

En tercer lloc, concreta que el seu contingut és establir un criteri comú per a tot l’Ajuntament 
de Barcelona perquè les persones trans, transgènere i transsexuals siguin tractades i 
anomenades amb el nom sentit amb el qual s’identifiquen i garantir l’ús del nom sentit tant 
en el tracte com en la documentació personal que emet l’Ajuntament. Així doncs, totes les 
instàncies, sol·licituds i formularis municipals hauran d’incorporar el nom sentit. Dit això, 
indica que són una excepció aquells tràmits de caràcter oficial en què l’Administració ha de 
posar el nom que consta en la documentació oficial del sol·licitant. Així mateix, apunta que el 
decret inclou que la documentació que reculli la variable «Sexe» ha de reflectir la diversitat 
de gènere del conjunt de la ciutadania i, per tant, ha de recollir els termes: home, dona, 
home trans, dona trans i cap dels altres. En aquest punt, remarca que s’hagués preferit fer 
servir el terme gènere en comptes de sexe.  

Tot seguit, concreta que l’àmbit d’aplicació és tot l’Ajuntament. Per tant, queda inclosa tota 
acció generada a les àrees dels districtes; als seus organismes autònoms i entitats 
públiques empresarials; entitats de caràcter públic i privat, i també les empreses prestadores 
o concessionàries de serveis municipals. En aquests dos últims casos, comenta que 
l’entrada en vigor serà en diferit, és a dir que es deixarà un cert temps perquè s’adaptin a les 
obligacions que tenen aquestes empreses amb l’Administració. 

Finalment, creu que, possiblement, el 28 de febrer es pugui signar l’aprovació provisional del 
decret i obrir el període d’exposició pública i d’al·legacions. Assenyala que els n’informaran 
mitjançant un correu electrònic i que, a partir d’aquest moment, es podrà començar a fer-hi 
aportacions, a banda que també es recollirà el debat que es plantegi en aquest Ple. 

La presidenta fa palès que aquest és un tema que ja havia iniciat l’anterior Govern i que, en 
un principi, es va pensar que, amb la feina feta i amb el plantejament de la senyora Maria 
Gas, es podria resoldre en un període de temps curt, però que s’han trobat amb moltes 
dificultats, les quals s’han exposat a l’últim Consell Plenari, a més de molta burocràcia.  

En aquest sentit, comenta que encara que existeix un marc legal i una llei que obliga les 
institucions a fer possible el decret, el procés ha estat molt complicat, especialment en 
l’àmbit intern. També remarca que el camp d’actuació d’incorporació del nom sentit no es 
limita a les competències de l’Ajuntament, sinó que aquest s’estén a tots els espais 
relacionats amb tota la ciutat, com, per exemple, espais municipals, entitats gestores, espais 
esportius o centres cívics, entre d’altres. 

En definitiva, fa èmfasi en els quatre anys de dedicació i l’esforç generat, a banda de les 
complicacions trobades, alhora que manifesta la seva satisfacció per haver enllestit aquest 
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decret, que un cop informat el Consell, d’acord amb la norma, ja pot seguir els tràmits 
corresponents. 

La senyora Mónica Timón, en nom de l’Associació Pandora, pregunta com s’ha valorat la 
qüestió dels menors en aquest camp, per exemple, en les escoles municipals. 

La senyora Arisó indica que en els àmbits que són merament municipals el decret també 
inclou menors, que, de fet, l’última instrucció que es va dictar per als registres civils, que 
creu que és força pionera i que fins i tot facilita que arribin a l’Ajuntament menys situacions 
de les que en principi preveien, estableix que a partir d’ara tant les persones adultes com els 
pares o persones tutores de menors poden fer in situ en el Registre Civil el canvi només 
expressant la seva voluntat de fer-ho, sense cap altre requeriment. 

La secretària demana que en cada intervenció les persones es presentin i diguin quina 
entitat representen per garantir l’adequat registre de l’acta de la sessió. 

El senyor Lluís Forcadell, en nom del Consell de la Joventut de Barcelona, demana que es 
refereixen a les persones menors de divuit anys amb aquests termes en lloc de fer servir 
menors d’edat, perquè és una expressió discriminatòria.  

La presidenta constata que s’ha informat d’aquest tràmit i espera que es pugui desenvolupar 
ràpidament.  

5. Programació 17 de maig, Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia al districte de Nou 
Barris 

La presidenta comenta que té apuntat que l’Elena Longares, com a representant de la 
Comissió Unitària, els explicaria la programació per a aquest dia.  

La senyora Judith Montesinos, en nom de Sin Vergüenza, comenta que l’Elena Longares ja 
no és la representant de la Comissió Unitària, i es disculpa per no fer ús del català. 

Primerament, explica que per al 17 de maig s’ha acordat fer una manifestació a Nou Barris 
en col·laboració amb l’entitat Nou Barris LGTBI. Comenta que encara no s’ha decidit el 
recorregut, però sí que saben que es llegirà una pregó en lloc d’un manifest, que encara no 
se sap qui el farà, però possiblement es faci entre les entitats de Nou Barris i la Comissió 
Unitària. 

El vicepresident comenta que hi haurà tot un seguit d’activitats culturals durant les setmanes 
prèvies, i potser també alguna de posterior, i que tot s’ha acordat prèviament amb els 
centres culturals i cívics del districte. Indica que coincideix amb les festes del districte i que, 
per tant, tot estarà una mica barrejat i coordinat i aquest dia serà un complement dins de les 
festes del districte. A més, explica que també es farà una mostra d’entitats. En aquest sentit, 
remarca que, com sempre, el tema de la mostra d’entitats està obert a qui vulgui, encara que 
es necessita una coordinació prèvia, ja que es disposa de poc espai. A més, recorda als 
presents que el 17 de maig és un acte promogut pel Consell i per la Comissió 28J. 
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El senyor Eugeni Rodríguez i Giménez, en nom del FAGC, assenyala que aquest any no hi 
haurà acte institucional per motiu de la campanya electoral i que només hi haurà la part 
reivindicativa. 

La presidenta aclareix que, segons la informació d’Intervenció, es poden fer actes 
relacionats amb celebracions recurrents o dies internacionals, com és el cas del 17 de maig 
o el 8 de març, i que, per Llei electoral, quan es tracta d’un acte de dates recurrents, sí que 
es pot participar a nivell polític sense fer campanya. 

Per últim, apunta el canvi de portaveu de l’Elena a la Judit. 

La senyora Judith Montesinos diu que ella no és la nova portaveu, sinó que creu que és el 
senyor Sergi de la Crida. 

6. Presentació Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya al Consell 

El senyor Joaquim Roqueta, president de la Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya i de 
Gais Positius, informa que Emilio Ruiz, que va ser president del Casal Lambda, és el 
secretari de la Plataforma LGTBI. Tot seguit, comunica la intenció de la Plataforma 
d’incorporar-se al Consell i explica què és, quins són el seus orígens i la seva història.  

En primer lloc, exposa que el novembre de 2012 un grup d’entitats es van reunir per tal 
d’aconseguir el que en aquell moment consideraven nous reptes de futur. Recorda que en 
aquella època ja era evident el tancament de la Coordinadora Gai-Lesbiana, per un motiu de 
manca de finançament, especialment del procedent del Pla nacional de la sida, i que, per 
tant, la necessitat d’una reorganització era evident i, espontàniament, es van trobar diferents 
entitats. A partir d’aquí, es va crear una mena de decàleg, el punt més fort del qual era crear 
un front comú per treballar amb les institucions. 

A continuació, exposa quins van ésser els temes centrals de la Plataforma. El primer va ser 
el de la memòria històrica, que creu que és un tema fonamental especialment de cara a les 
noves generacions. En aquest sentit, es volia donar visibilitat al cas de Sonia Rescalvo, una 
dona trans brutalment assassinada per neonazis. Especifica que va ser un tema difícil de 
treballar, però que gràcies a la pressió de les entitats es va aconseguir que el 6 d’octubre de 
2013, vint-i-dos anys desprès del seu assassinat, es posés una placa amb el seu nom a la 
glorieta del parc de la Ciutadella. Remarca que la placa ha sofert actes vandàlics i s’ha 
hagut de canviar diverses vegades.  

El segon tema va ser aconseguir que el Parlament aprovés una llei contra l’LGTBI-fòbia, que 
era un assumpte que mai s’acabava de treballar i que, després d’un any i mig molt dur de 
feina, es va aconseguir. Així doncs, comenta que el 19 de gener es va inaugurar el centre, la 
gestió del qual es fa a través de la Plataforma mitjançant el conveni de gestió cívica amb 
l’Ajuntament de Barcelona. 

El tercer tema va ser optimitzar recursos i compartir infraestructures, resultat del qual és 
aquest centre. Incideix que es tracta d’una demanda històrica del moviment, amb l’objectiu 
d’evitar el tancament d’entitats en cas de retallades.  
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Finalment, detalla les entitats que formen la Plataforma: ACGIL, AMPGIL, Casal Lambda, el 
Front d’Alliberament Gai de Catalunya, FLG, Famílies LGTBI, Fundació Enllaç, Gais 
Positius, GAYLESPOL, Generem, Observatori contra l’Homofòbia i Stop Sida. A més, 
informa de la imminent incorporació de Panteres Grogues, de la demanda d’incorporació 
d’altres tres i, per concloure, deixa la porta oberta a d’altres que hi vulguin participar. 

Per acabar, incideix novament en el fet que la Plataforma es va formar de manera 
espontània per un grup d’entitats que creien en el treball conjunt, fet que els ha donat bons 
resultats i espera encarar nous reptes de futur juntament amb el Consell i les entitats que en 
formen part. 

El senyor Emilio Ruiz, secretari de la Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya, valora 
positivament el treball realitzat durant aquests set anys i posa de manifest la importància de 
la feina en equip de totes les entitats, gràcies a la qual s’han aconseguit els tres objectius 
que es van plantejar el novembre de 2012. 

Pel que fa a l’aprovació de la llei, manifesta la seva satisfacció sobre la feina feta. Explica 
que van aconseguir la unitat de totes les entitats i que, a més, es van fer reunions, 
assemblees, actes al carrer, a banda de la quantitat de correus que es van gestionar 
procedents de quasi trenta entitats de tot Catalunya. Remarca que, gràcies a la unitat del 
col·lectiu i a la complicitat amb els quatre partits que van signar el projecte de proposició de 
llei, es va aconseguir l’aprovació de la llei en un temps rècord, en disset mesos 
aproximadament.  

Tot seguit, torna a incidir en el tema de la unitat, com a element clau per a la consecució de 
la llei, i expressa dubtes sobre si aquesta unitat existeix actualment. Matisa que és la seva 
opinió, però considera que, si no s’està aconseguint la implementació de la llei i altres 
reptes, és perquè no hi ha la mateixa unitat que el 2014 o 2013. Finalment, encoratja les 
entitats per lluitar de manera conjunta per aconseguir objectius concrets que els ajudin a 
avançar en la defensa dels seus drets. 

La presidenta obre el torn de preguntes.  

La senyora Maria Giralt, en nom de Gayles TV, pregunta al senyor Emilio Ruiz per què creu 
que no hi ha unitat. 

El senyor Ruiz comenta que és la sensació que té. Explica que se sent orgullós d’haver 
col·laborat amb les entitats i amb el Consell Municipal, especialment en el tema del centre 
de recursos. Pel que fa a aquest centre, destaca que s’ha creat un model nou que no 
existeix ni a Catalunya ni a Espanya, i creu que tampoc a Europa. Apunta que la idea inicial 
era que fos un centre de recursos que funcionés com un hotel d’entitats, en el sentit de 
reunir totes les entitats i que cadascuna fes la seva feina i activitats. Tot seguit, comenta que 
van anar evolucionant aquesta idea amb el Consell Municipal del Govern de Trias i el 
personal del moment, com la Maria Gas, l’Andreu Agustí, el Josep Maria Queralt. Argumenta 
que van aconseguir un diàleg, de vegades molt complicat, però que va servir per perfilar el 
model de centre LGTBI de Barcelona. Insisteix que se sent orgullós d’haver-hi participat 
personalment i com a president del Casal Lambda. 

 



 

 

 Consell Municipal LGTBI  
 Direcció de Feminismes i LGTBI 
 
 

13 

 

Dit això, remarca que s’ha aconseguit la llei, però no s’ha aconseguit la seva implantació. 
Per exemple, comenta que es van fer grups de treball que, al seu parer, no van funcionar, 
com és el cas del que es va crear per treballar l’aplicació del Reglament d’infraccions i 
sancions, en el qual van participar Laia Serra i Francesc Jáurena, que va redactar un 
esborrany que ha quedat en l’oblit. 

En definitiva, creu que si no s’ha assolit l’objectiu és per una manca d’unitat, però torna a 
insistir que és la seva opinió personal.   

La senyora Giralt anima els presents a fer més debat i considera que està molt bé que surtin 
aquest tipus de temes. 

El senyor XX, en nom de XX, en relació amb la participació, explica que quan va entrar el 
nou Ajuntament va considerar ampliar el grup i que els van convocar a una reunió, juntament 
amb moltes altres entitats catalanes, potser entre vint i trenta, per exposar-los el projecte. 
Comenta que, un cop van veure el rumb del tema, el van considerar interessant i s’hi van 
afegir i hi participen des d’aquell moment.  

La senyora Eva Abril Chaigne, en nom d’Eix de Gènere i Diversitat Sexual de Barcelona en 
Comú, demana a les entitats que facin un esforç per tal que més sigles d’entitats tinguin més 
visibilitat dins del col·lectiu, ja que pensa que mai falta la lletra g, però en canvi mai 
apareixen les dones trans, ni les dones lesbianes, ni les bisexuals, i creu, per tant, que hi ha 
una masculinització del sector. En aquest sentit, opina que aquest és un problema greu del 
moviment, que ja es va detectar quan es va fer la manifestació per motiu dels actes 
vandàlics contra el centre, que denota masculinitat i que posa de manifest la necessitat 
d’una actualització urgent. Finalment, anima les entitats a donar visibilitat a les dones dels 
seus col·lectius i a les dones, en general, per tal que acceptin càrrecs amb responsabilitat. 

El senyor Roqueta explica que la Plataforma LGTBI es va crear per poder parlar de temes 
que no sempre és adequat tractar-los en altres espais més institucionals. Remarca que la 
Plataforma està oberta a tothom. Insisteix que la Plataforma va néixer al carrer i que allà han 
de seguir per lluitar pels seus objectius, al marge de la relació amb les institucions. 

La senyora Judith Montesinos expressa el seu acord amb l’Eva Abril, però també vol 
reivindicar que són el Consell LGTB i, per tant, s’han de tenir en compte les persones no-
binàries. Es queixa que sempre es parla d’homes i dones. Opina que és important reforçar la 
presencia de les dones, però també la de les persones no-binàries. Com a col·lectiu LGTBI 
creu que no hi ha prou conscienciació i demana fer una reflexió al respecte. 

El vicepresident afegeix al plantejament que feia la representant de Creación Positiva que el 
Ple del Consell és un espai de participació, però que aquesta es fa d’una manera molt 
concreta. Pensa que, en part, les permanents han perdut una mica el sentit original, ja que 
cada cop compareixen menys entitats, però, en canvi, sí que hi ha molta participació en els 
plens. En aquest sentit, opina que el model amb el qual es treballa al Consell tindria més 
sentit si es considerés un espai de discussió, o si es trobés un model que tingués sentit per 
a totes les entitats. 

El senyor Roqueta comenta que la primera presidenta de la Plataforma va ser la senyora 
Cati Pallàs, de Famílies, i la seva vicepresidenta és la senyora Mar Llop, cosa que demostra 
que dins la Plataforma hi ha diversitat. 
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La presidenta dona les gràcies a tothom pel debat. Recorda als presents que el procés 
d’incorporació de noves entitats és un procés formal marcat pel Reglament i que després 
s’ha de votar la seva entrada al Consell. En aquest sentit, assenyala que aquesta és una 
situació anòmala, perquè els representants de la Plataforma ja formen part del Consell com 
a representants de les respectives entitats. Tot seguit, demana l’acceptació per unanimitat, i 
pregunta si algú vol fer-hi algun comentari.  

La senyora Giralt pregunta si això significa que tindran un vot com a plataforma i un vot com 
a entitat. 

La secretària aclareix que, en principi, sí que tindrien vot com a Plataforma i després cada 
entitat. Ara bé, matisa que aquest és un tema que poden analitzar quan es tractin les 
normes reguladores. 

El senyor Roqueta constata que això mateix ja passa amb la Comissió Unitària, formada per 
multitud d’entitats que també formen part del Consell, i que moltes de les entitats de la 
Plataforma també formen part de la Comissió Unitària. 

La presidenta confirma que cada nou membre té un vot. Tot seguit, demana el 
pronunciament dels assistents per aprovar l’entrada de la Plataforma en el Consell. Precisa 
que mai han arribat a votar, perquè no ho han considerat necessari ja que sempre s’ha 
tractat d’entitats que complien el que estableix el funcionament d’aquest Consell, com és 
aquest cas.  

La senyora Giralt indica que el seu dubte és en relació amb el vot i no amb l’entrada de la 
Plataforma en el Consell, cosa amb la qual està totalment d’acord.  

El senyor Roqueta comenta que és el mateix cas que la Comissió Unitària, i confirma que és 
una entitat de segon nivell.  

La secretària insisteix que aquest tema s’haurà de treballar quan s’actualitzin les normes 
reguladores. Tot seguit, comenta que ja està editat el Reglament de participació ciutadana 
en què es recullen les normes reguladores i que, a partir d’aquest moment, s’ha de crear un 
grup per treballar el Reglament.  

La presidenta dona per aprovada l’entrada de la Plataforma en el Consell.  

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

La presidenta, respecte del balanç de mandat, remarca que el nucli ha estat el centre, 
perquè és la novetat més important i per tots els dubtes que han pogut sorgir.  

Dit això, fa una reflexió sobre les pròpies barreres del Consell quant a flexibilitat per crear 
espais de debat rics i àgils. En aquest sentit, destaca molt positivament el paper del 
vicepresident, com a figura clau i molt activa que ha fet possible una bona entesa amb les 
entitats i ha estat capaç de traslladar els seus dubtes i inquietuds. Constata que hi ha hagut 
molta flexibilitat i diàleg amb les entitats i que s’han fet moltes reunions en diferents espais.  
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Creu que s’ha de continuar treballant en els espais formals. Tot i així, remarca que les 
permanents amb més intervencions han estat, amb diferència, les del Consell LGTBI, 
especialment les de fa dos anys, moment que coincideix amb la creació del projecte del 
centre de recursos. Assenyala que han estats espais molt vius amb un debat actiu impulsat 
per les entitats, i fa palesa la diferència d’aquest Consell amb d’altres, on la participació en el 
debat és molt més baixa. Finalment, constata que el moviment està fort a Barcelona i és un 
referent a la resta de l’Estat i d’Europa. Per acabar, manifesta la seva satisfacció per haver 
participat en aquest espai de treball. 

A continuació, valora l’avanç aconseguit en aquest mandat, però opina que encara hi ha 
grans reptes per assolir. En aquest sentit, explica que s’està treballant, per exemple, en una 
sèrie de programes d’accés i no-discriminació en l’àmbit laboral i d’habitatge. Recorda que a 
l’inici del mandat es va plantejar el repte d’aconseguir el desplegament d’un model 
sociosanitari trans no patologitzador, i explica les dificultats amb les quals es van trobar i 
que, finalment, el projecte ha quedat estancat. En aquest punt, insisteix que el centre de 
recursos hauria de desenvolupar aquest model, especialment des de la vessant social, on hi 
ha bons interlocutors, amb l’objectiu de fer un model que sigui referent a tot l’Estat. 

Tot seguit, creu que l’aposta política d’aquest mandat ha estat interessant no només pel que 
fa a Barcelona, sinó també a Ripollet, per exemple. En aquest sentit, remarca que no es 
tracta només d’un departament de drets civils, sinó que s’hi han destinat recursos. Més 
concretament, informa que s’ha assignat un milió anual al Pla per la diversitat sexual i de 
gènere, amb la qual cosa s’ha pogut gestionar la primera línia de subvencions específiques, 
s’ha fet formació intensiva al personal de l’Ajuntament i s’ha aplicat la clàusula de 
contractació. Explica que amb aquesta darrera acció es podrà començar a treballar amb 
empreses de la ciutat, no només a través d’eines com la Guia per a empreses, sinó a través 
de clàusules que suggereixen a les empreses com han de treballar la no-discriminació 
LGTBI. Per tant, remarca que, si una empresa vol treballar amb l’Ajuntament, ha de seguir 
les prioritats que estableix l’Ajuntament en aquest sentit. 

Considera que els quaranta anys de lluita pels drets LGTBI i la resta d’accions en aquest 
sentit han estat una bona experiència. Pensa que encara queda molt a fer, especialment pel 
que fa a memòria històrica. Ara bé, creu que amb l’exposició de la plaça Reial i les 
actuacions descentralitzades s’ha pogut donar una visibilitat a l’àmbit LGTBI que no tenia. 
Dit això, convida els presents el dia 1 a la presentació d’una guia, la qual mostra als 
presents amb la intenció d’engrescar-los a anar-hi. 

Explica que és una guia, Guia de sexualitats del segle XX de Barcelona: Guia d’història 
urbana, que descriu quaranta anys de lluita als carrers de Barcelona. Comenta que estar 
segura que tant les imatges com el contingut agradaran a tothom. Especifica que la guia ha 
estat fruit del treball conjunt amb el Museu d’Història de Barcelona, l’Institut de Cultura, 
l’Ajuntament i la Direcció de Feminismes. Tot seguit, destaca la simbologia que representa el 
lloc escollit per fer la presentació, punt on també es començarà una ruta per la ciutat: la 
plaça Jean Genet. També incideix en la recerca que s’ha fet per tal que fos una guia 
rigorosa.  

Tot seguit, contesta les preguntes que els ha enviat la Fundació Enllaç, que no assisteixen a 
aquesta sessió. En relació amb els informes que es volen impulsar, comunica que s’està 
treballant amb la Xarxa Europea Internacional Rainbow Cities Network (RCN) i la Xarxa 
Catalana de Municipis LGTBI com també en un projecte amb la participació de Montevideo, 
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Berlín, Buenos Aires, Mèxic, Medellín, Bogotà, Rosario i Barcelona sobre polítiques locals 
LGTBI amb perspectiva interseccional.  

A banda d’això, assenyala que aquest any per motiu de les eleccions hi haurà diverses 
aturades, però que, tot i així, un altre repte és aturar la violència intragènere. En aquest 
aspecte, concreta que es vol fer un estudi profund per esbrinar com pot afrontar Barcelona 
un problema que cada cop és més recurrent. D’altra banda, assenyala que els passaran 
l’informe qualitatiu del resultat de l’enquesta, que, com saben, han tingut moltes dificultats 
per la limitació de la pregunta que es pot fer en matèria sexual, i que, per tant, el resultat és 
més un informe qualitatiu que no una enquesta amb validesa científica. Tanmateix, 
considera que són dades interessants de conèixer.  

Pel que fa al tema de les plaques, en relació amb la placa del cinema Niça, comenta que 
encara no s’ha fixat una data per a la propera Ponència de Nomenclàtor, però que el 
comissionat de Memòria Històrica li ha assegurat que ja està en el procés de districte i que, 
per tant, a la propera Ponència de Nomenclàtor podria estar definida. Remarca que, encara 
que no es pot inaugurar durant aquest temps, sí que es pot tramitar per tenir-ho tot enllestit 
per a després de les eleccions. Creu que hi ha prou consens, especialment pel que fa a la 
placa de la Rambla. 

Insisteix en la importància del web municipal i anima tothom a fer-ne ús. Informa que 
properament es disposarà dels informes del Translab i de la Guia d’empreses de Barcelona 
Activa, que no es podran presentar encara públicament, però que ja s’han fet i són 
interessants. Fa referència a l’informe Translab com una manera diferent de treballar amb 
Barcelona Activa. Creu que una de les prioritats de l’Ajuntament és rebaixar les taxes d’atur 
de les persones trans, per això pensa que Barcelona Activa hauria d’oferir la diversitat de 
programes a les persones trans. Remarca que no s’ha d’estigmatitzar sobre els llocs de 
treball que es poden oferir a les persones trans, sinó que se’ls ha d’obrir tot el servei 
municipal.  

Així mateix, informa que una altra prioritat ha estat el combat d’infeccions de transmissió 
sexual. En aquest sentit, apunta que el pressupost s’ha augmentat fins arribar a 1,2 milions 
anuals, que s’han fet proves ITS a prop de quatre mil persones l’any, com també programes 
de prevenció als instituts, creació d’aplicacions mòbils informatives i campanyes de 
distribució gratuïta de preservatius, entre d’altres. A continuació, fa èmfasi en la perspectiva 
del programa Carolines, el qual fa referència a les persones trans que exerceixen el treball 
sexual a Barcelona. Pensa que s’ha de poder donar una millor resposta sanitària i de 
protecció enfront de la vulneració de drets que sovint viuen aquestes persones.  

D’altra banda, opina que, de cara al següent mandat, una de les prioritats hauria de ser 
l’educació en el respecte de la diversitat sexual i de gènere, tot i que matisa que s’ha 
avançat molt en aquest mandat. Per exemple, s’ha incorporat la lluita contra l’LGTBI-fòbia a 
la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació. També explica que s’ha 
treballat amb el programa «Diversitat en curt» tant a les escoles com amb directors i 
directores de cinema, o el projecte l’Aula Mòbil, on mes de mil alumnes van treballar sobre 
temes de diversitat sexual. 

Finalment, conclou fent èmfasi en el tema de l’habitatge i en l’àmbit de treball com a reptes 
de futur, però sobretot posant de manifest la importància de fer del centre un punt de 
referència que respongui a les expectatives del col·lectiu LGTBI.  
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El vicepresident destaca, en primer lloc, la importància dels grups de treball del Consell, que, 
tot i que aquest darrer any hi ha hagut menys funcionament, han tingut un paper important 
en el desenvolupament d’alguns elements, com ara el centre de recursos. En segon lloc, 
remarca el suport rebut per part de molta gent i des del Districte per l’atac al centre de 
recursos. En aquest sentit, vol posar de manifest que fa uns dies es va fer una concentració 
en contra del repunt dels actes LGTBI-fòbics. Considera molt important que, davant 
d’aquestes agressions, hi hagi un treball, com està fent l’Observatori, també des de 
l’Ajuntament. 

Comenta que aquest any es compliran cinquanta anys de Stonewall, data important com a 
punt de partida per la lluita per aconseguir els drets civils de les persones LGBTI. En aquest 
sentit, incideix en el paper, sovint poc visible, que van tenir en aquella revolta les persones 
trans i les persones migrants. 

Així mateix, expressa la seva preocupació respecte de la posició que la ultradreta està 
prenen arreu, especialment en un moment electoral com l’actual. Més concretament, fa 
referència a les polítiques actuals i de futur del Govern de Bolsonaro a Brasil i a l’actuació de 
VOX a Andalusia.  

A continuació, informa que en un futur pròxim, possiblement, el procés d’acollida de 
persones refugiades i migrades passi a mans de la Generalitat i, per tant, la Llei contra 
l’LGTBI-fòbia tingui un paper en aquest aspecte que fins ara no ha tingut. 

D’altra banda, considera important, de cara a futurs governs, esmentar el projecte d’inserció 
laboral per a persones trans, que es desenvolupava amb Barcelona Activa i que els darrers 
anys no ha estat gaire actiu. 

Finalment, constata la bona noticia de la inclusió a escala de la Unió Europea de generar un 
marc sobre intersexualitat i, per concloure, comunica que el 28 de febrer a les dotze de la nit 
la seva entitat, ACATHI, fa un esdeveniment a favor de les persones refugiades LGBTI a la 
discoteca Metro.  

8. Torn obert de paraules 

La presidenta obre el torn de paraules 

La senyora Montse Pineda, en nom de Creación Positiva, explica que en principi el vídeo 
havia de ser una petita mostra sobre lesbofòbia amb una perspectiva plural. Remarca el fet 
que a Catalunya no hi havia cap treball que donés peu a parlar sobre aquest tema. Dit això, 
explica que mentre feien la gravació es van veure desbordats per l’interès que suscitava i 
que, amb la subvenció de l’Ajuntament i el suport de l’Àrea LGTBI de la Generalitat, el que 
havia de ser una petita mostra s’ha convertit en un tràiler del documental que presentaran el 
26 d’abril. 

Tot seguit, expressa la seva satisfacció per poder presentar-lo en aquest centre. També 
informa que esperen poder donar la informació del seguiment de tot el procés i fer el 
llançament de la campanya el proper dimecres. Comenta que la duració del vídeo és de dos 
minuts.  
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La secretària informa que després de veure el vídeo s’obrirà el torn d’intervencions. També 
indica que queda un altre punt per tractar.  

La senyora Pineda mostra el cartell de la presentació. Matisa que en el tràiler és una mica 
diferent, però en qualsevol cas són unes quantes veus. Comunica que la presentació serà el 
dia 26, Dia de la Visibilitat Lèsbica, a les 18.30 hores a l’espai Lleialtat Santsenca, perquè és 
on s’ha gravat i perquè es van comprometre a fer-hi també la presentació, al carrer 
Olzinelles, número 31. Comenta que han decidit de donar-li un toc diferent i parlar de l’Orgull 
Lèsbic. Especifica que el dimecres comença la campanya que acompanyarà el vídeo sobre 
el tema de la lesbofòbia.  

A continuació, es projecta el vídeo. El vídeo fa palès que la violència no és només la 
violència física, que les dones són hipersexualitzades i encara més si són lesbianes. Així 
mateix, evidencia situacions de lesbofòbia, sovint agreujades per alguna discapacitat, com 
ara la sordesa. Denuncia que el sistema no pot suportar que les dones tinguin una sexualitat 
autònoma i prescindeixin dels homes en el seu desig sexual, com posen de manifest els 
estereotips del cinema. Incideix que l’heterosexualitat no és una pràctica, és un sistema i 
que la culpa és de l’heteropatriarcat. Al vídeo es constata que la resposta ha de ser 
contundent, perquè l’autodefensa és legítima, i ha de ser una resposta col·lectiva tota 
l’estona. Es reivindica que es necessiten moltes referències que visualitzin aquesta diversitat 
d’opcions sexuals, que són reals com la vida mateixa. Finalment, es retreu que ara mateix el 
món és d’homes blancs heterosexuals per a homes blancs heterosexuals. Per acabar, 
s’incideix que la història ha de ser escrita per dones, perquè les dones no són reconegudes 
ni respectades, i menys encara si són lesbianes, perquè, com diu Monique Wittig, què són 
les lesbianes? 

La presidenta torna a informar que la data de presentació del documental serà el divendres 
26 d’abril a les 18.30 a la Lleialtat Santsenca. 

La senyora Pineda confirma que es tracta del Dia de la Visibilitat Lèsbica, encara que en 
diuen de l’Orgull Lèsbic. Comenta que ja ha parlat amb algunes companyes per tal d’estar 
coordinades i no encavalcar activitats.  

El senyor Eugeni Rodríguez i Giménez, en nom del FAGC, disculpa el Christian, que diu que 
no ha pogut assistir per motiu d’un projecte amb altres entitats sobre com evitar la violència.  

Explica que el 2017, quaranta anys després de la primera manifestació organitzada pel 
FAGC a la Rambla, l’any 1977, es va decidir posar una placa al lloc exacte, el qual 
coincideix més o menys amb el lloc on es va fer l’acte del FAGC dels quaranta anys, però 
que, quan ho estaven gestionant, va tenir lloc l’atemptat de la Rambla i tot es va aturar. 
Comenta que el setembre va parlar per telèfon amb la senyora Marta Cruells per demanar 
de posar la placa, però no ha tingut resposta. Es queixa que es va acordar posar aquesta 
placa i que ja han passat dos anys des de l’acord i quaranta-dos anys des de la 
manifestació.  

A banda d’això, es queixa que tampoc s’ha posat la placa del cinema Niça. Assenyala que 
aquesta no va ser una proposta de l’equip de Govern, sinó de la CUP-Capgirem. Comenta 
que, malgrat el valor històric del cinema i les protestes del barri, s’ha decidit de fer un 
supermercat en el seu lloc. Insisteix que, com a memòria històrica, voldria saber el motiu de 
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no posar-les, especialment la dels quaranta anys. En canvi, la del cinema, entén que potser 
s’ha de parlar més, tot i que s’ha aprovat. 

Com a Observatori, assenyala l’augment de casos d’LGTBI-fòbia a tot Catalunya, i més 
concretament a Barcelona. Confirma que, en moltes ocasions, l’Ajuntament fa l’acusació 
particular. En aquest sentit, remarca que la víctima sense acusació particular no existeix, 
perquè, encara que es faciliti la popular, es necessita la particular per poder parlar, i costa 
uns diners que no tothom se’ls pot permetre. Informa que l’Observatori a Barcelona s’està 
fent càrrec d’aquests casos.  

A continuació, explica que tot això ho coordinen amb l’OND, amb qui tenen molt bona 
relació. Pel que fa a l’agressió del metro, informa que l’Ajuntament, la Generalitat i el 
Consorci s’han presentat i que és de les poques vegades que tot està anant ràpid.  

Posa de manifest la seva preocupació pel tema del cruising, ja que creu que s’està en un 
nivell d’alarma molt alt. Comenta que és practicar sexe, normalment entre dos homes, a 
l’aire lliure d’una manera anònima i gratuïta. Constata que últimament s’estan produint 
robatoris, pallisses, etc., i especifica que aquest dissabte una de les persones va patir una 
forta agressió i va haver de ser assistida amb ambulància. Indica que han contactat amb 
l’OND, de Drets de la Ciutadania, per abordar el tema i fer una diagnosi entre tots. Remarca 
que és un tema que requereix un debat, més encara si tant l’Ajuntament com l’anterior 
Govern n’estaven al corrent. 

Comenta que no entén perquè no se’ls va facilitar la infraestructura quan van canviar de dia, 
del 15 al 14, per fer una concentració. Es queixa que, en canvi, sí que es va facilitar en vint-i-
quatre hores per l’acte del Centre LGTBI. 

Finalment, proposa buscar la manera de tenir al centre una tarima i un equip de megafonia, 
ja que creu que facilitaria molt poder fer activitats. 

El senyor Santos Félix i Farreras, en nom de l’UGT, referent a la presentació del programa 
de govern d’aquests anys, indica que no sap si ha entès la referència que s’ha fet sobre 
alguns projectes. Comenta que en el cas de Barcelona Activa, tant Comissions Obreres com 
UGT, van treballar fins fa un any en un protocol de bones pràctiques per a la instal·lació de 
qualsevol empresa al municipi de Barcelona que emparés els drets dels treballadors i 
treballadores LGTBI, però que aquest projecte ha quedat en l’aire. És a dir, té el dubte de si 
està pendent de tancament o si no s’ha tancat per motiu de les dates electorals.  

La senyora Pineda considera que seria interessant que aquest mecanisme d’urgència contra 
les agressions no estigui vinculat només al centre, sinó que la resta d’entitats del Consell 
també en puguin tenir informació i participar-hi. També comenta que, des del seu punt de 
vista, hauríem de ser més curosos respecte a què anomenen agressions, assetjament, etc. 

La senyora Judith Montesinos, en nom de Sin Vergüenza, vol saber per què en el Decret del 
nom sentit hi posa «cap dels altres» i no «gènere no binari». 

El senyor Andreu Agustí, director del Centre LGTBI de Barcelona, quant al mecanisme 
d’urgència, comunica que ho està treballant amb l’Observatori i l’OND, perquè la idea és que 
hi hagi un únic mecanisme i que tothom tingui les mateixes possibilitats. Respecte d’ampliar-
lo a altres entitats, comenta que encara no ho han tingut en compte, però pensa que, un cop 
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tinguin dissenyat el protocol d’actuació, no hi ha d’haver cap problema per extrapolar-lo a 
altres entitats. 

Respecte de les definicions conjuntes, definicions i protocols per definir què és cada cosa, 
informa que ho estan treballant conjuntament.  

La senyora Olga Arisó Sinués, cap del Departament de Promoció de Drets de les Dones i 
LGTBI, pel que fa a la pregunta sobre la guia laboral, explica que després que participessin 
els sindicats pràcticament estava tancada. Diu que, tanmateix, quan en van fer la 
presentació a la darrera Permanent, va sortir la petició de revisar l’apartat de la serofòbia 
perquè no quedava ben recollida en la guia. Informa que la revisió ja s’ha fet i confirma que, 
al marge del període electoral, un cop tancada es farà difusió i distribució a les empreses, a 
través de Barcelona Activa.  

Quant al nom sentit, comenta que hi ha hagut molt debat sobre quines caselles s’hi posaven. 
Apunta que l’opció «cap dels altres» és discutible. Destaca que ara comença el període 
d’al·legacions en què s’escoltaran altres opcions i comentaris al respecte i que totes les 
aportacions seran benvingudes, s’analitzaran i es valoraran. 

La senyora Marta Román, en nom de Generem!, en relació amb la classificació del gènere 
sentit, comenta que la classificació d’«Home trans» i «Dona trans» és discutible, ja que 
pensa que potser aquestes persones no volen tenir aquesta etiqueta. Matisa que potser no 
és el moment de demanar-ho, perquè ja fa molt temps que estan treballant en aquest tema. 

La presidenta explica que, si es posaven tots els termes, la llista deixava de ser 
comprensible per a una gran part de la població. Destaca les converses amb Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament o l’interventor per la complicació del tema i admet que no és la 
solució ideal, però que és una mica l’equilibri a què han pogut arribar. 

La senyora Marta Román està d’acord que hi molta feina darrere i que potser ara no és el 
moment de discutir-ho. 

La presidenta li demana que faci una al·legació. 

La senyora Marta Román, a tall d’exemple, explica que a Noruega s’ha solucionat el 
problema creant tres categories: home, dona i neutre.  

La presidenta opina que això és com dir que no ets ni home ni dona. Creu que és complicat 
perquè és un tipus de nomenclatura desconeguda per a la població en general, per exemple, 
«Home cis», «Dona cis».  

La senyora Marta Román creu que com més caselles hi ha més complicat és. Opina que és 
millor simplificar, tres caselles, per exemple, però està d’acord que ara no és el moment 
d’aquesta discussió. En qualsevol cas, considera que s’ha fet un bon treball.  

La senyora XX, en nom de XX, explica que, quan ha comentat allò dels menors de divuit 
anys, ho ha fet perquè no ho ha vist adaptat per a escoles o instituts. 

La presidenta matisa que dona per molt debat aquest punt. Comenta que el tema de les 
plaques constarà en acta. Insisteix que el comissionat de Memòria Històrica li ha comunicat 
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que està en el procés de districte i, per tant, creu que es podrà acceptar en la propera 
Ponència de Nomenclàtor. No obstant això, confirma que, com hi haurà el període electoral, 
no es podrà inaugurar fins a més tard.  

Pensa que s’ha de deixar enllestit aquest tema perquè, quan estigui aprovat, només s’hagi 
de decidir el contingut. Informa que no ha fet el seguiment de la placa del cinema Niça, però 
que ja ha parlat amb el districte i tot està conforme.  

A continuació reconeix que s’ha fet molt bona feina amb l’OND, via l’Observatori. Creu que 
hi ha hagut una millora qualitativa important i, per tant, pensa que ara el MUCA ve a donar 
un suport que fins ara no havia estat molt eficaç. Opina que la coordinació encara pot 
millorar més, tot i que considera que són dos dispositius que es podran complementar molt 
bé i que la persona se sentirà més acompanyada que fins ara.  

Pel que fa al cruising, comenta que no és un tema nou per a ella, que a la primera reunió 
que van tenir amb l’Eugeni ja es va parlar d’aquest tema. Assenyala que, com a regidora de 
Sants-Montjuïc, periòdicament demana informes sobre agressions. Matisa que són informes 
que, normalment, no van amb denúncia perquè l’estigma d’anar al cruising fa que moltes 
persones prefereixin no respondre preguntes i fins i tot no anar a l’hospital. Manifesta que la 
història del cruising a Montjuïc té repunts que des de Seguretat es reconeixen bé, però que 
no s’identifiquen a través de dades. 

Tot seguit, manifesta el seu desig de donar un millor seguiment i protecció a tots els espais 
de la ciutat, en particular a Sants-Montjuic com a regidora. Especifica que li agradaria 
implicar la policia en aquest tema i que convocarà una reunió. A més, comenta que ha parlat 
amb Guàrdia Urbana i amb Mossos, els quals confirmen que no tenen indicadors 
d’agressions reportades. Pensa que Montjuic està passant per un moment difícil, amb 
aquest i altres problemes, i que se l’ha de posar en el centre. 

Respecte de la sol·licitud d’infraestructures comenta que és un tema que s’ha contestat per 
escrit. Explica que la Llei de contractació pública no permet l’agilitat d’inicis de mandat de 
poder fer una cessió quan el que rep la subvenció o la infraestructura és una tercera. 
Destaca, en canvi, la diferència claríssima i fàcil de justificar, davant d’Intervenció, entre un 
acte institucional o del Centre LGTBI amb presència institucional i una reivindicació 
d’activistes que estan fent una mobilització. 

Per tot això, demana que en la sol·licitud de subvencions es tingui en compte el que es 
necessita per poder fer la sensibilització, mobilització, com a entitats de la societat civil. En 
definitiva explica que la Llei de contractació pública demana transparència i seguretat en les 
despeses municipals. 

Per acabar, precisa que possiblement aquest és l’últim Ple, tot i que potser es faci alguna 
Permanent perquè hi ha el 17 de maig i altres dates importants. Manifesta que ha estat un 
plaer presidir aquest Consell i dona les gràcies per l’acompanyament rebut. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 19.36 h.  
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La secretària      Vist i plau 
La presidenta del Consell 


