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Presentació
El Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere (2016 – 2020) constitueix el principal instrument
d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a promoure el reconeixement de la diversitat sexual i
de gènere i l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la
identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual. Es tracta d’un pla transversal que
s’orienta a incorporar aquesta perspectiva en totes les polítiques en què sigui rellevant i en el
funcionament i organització del mateix Consistori1.
L’any 2010 l’Ajuntament de Barcelona va iniciar el Pla Municipal per al Col·lectiu Lesbià, Gai,
Transsexual i Bisexual, desenvolupat després d’un ampli procés de diagnosi, participació i
interlocució que va permetre, per primera vegada, sistematitzar accions a portar a terme per part de
les diferents àrees municipals. Va constituir un pla pioner en l’àmbit municipal que va situar a
Barcelona com a capdavantera d’aquestes polítiques a nivell català i estatal.
El Pla actual, vigent entre 2016 i 2020, pren el relleu de l’anterior i té com a objectiu consolidar les
actuacions municipals en relació a la diversitat sexual i de gènere, i planteja un marc més ampli: no
només s’orienta a les persones del col·lectiu LGTBI sinó també interpel·la al conjunt de la ciutadania.
Entenem que la diversitat sexual i de gènere és un valor i una riquesa que Barcelona ha de respectar,
promoure i defensar, i en conseqüència a més de les mesures específicament dirigides a aquests
col·lectius és necessari planificar i impulsar actuacions que integrin aquesta perspectiva a les
polítiques municipals, fent-les més capaces d’adaptar-se a la diversitat real de necessitats i situacions
de la ciutadania.
El present Pla busca un major impacte i ofereix un marc més sistemàtic, estructurant-se a partir
d’objectius, especificant la temporalització de cada mesura i proveint d’indicadors que en facin més
clarament avaluable el desplegament. Aquest nou Pla, a més, s’elabora després de l’aprovació al
Parlament de Catalunya de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia i la transfòbia, del 10 d’octubre del 2014, amb la qual cosa
hem pogut recollir els avanços normatius existents en el marc català.

1

Es pot llegir el Pla sencer, del que s’han extret parts d’aquesta presentació, a l’adreça:
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/98748/1/plalgtb_2016.pdf
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Actualment ens trobem finalitzant ja el tercer any de desplegament del Pla i iniciant un nou mandat;
un bon moment per a fer balanç dels resultats i avanços assolits i plantejar les línies futures, si bé cal
tenir en compte que el Pla no ha finalitzat encara el seu període d’implementació.
El present document presentem una mirada global de l’execució i resultats del Pla des dels seus
inicis, amb una anàlisi quantitativa sistemàtica de totes les actuacions des del seu inici fins al final de
l’any 2018, és a dir, un balanç aproximadament de la meitat del període d’execució; que
complementem amb una anàlisi més qualitativa dels resultats a què s’ha arribat fins al moment
actual, i d’una exposició dels reptes de futur.
El seguiment del Pla per la Diversitat sexual i de Gènere s’ha realitzat des del Departament de
Transversalitat de Gènere, amb la col·laboració de la Direcció de Feminismes i LGTBI, així com de
totes les direccions i serveis implicades en les diferents mesures del Pla.

Característiques del Pla municipal per la diversitat sexual i de gènere
El pla consta de 194 mesures, que es divideixen en 15 àmbits i responen a 42 objectius. El detall del
Pla i les mesures es pot consultar online2.
El Pla s’organitza en dos eixos estratègics principals:


El primer eix, de Canvi Institucional, s’orienta a promoure un canvi en les pràctiques i la
cultura organitzativa de l’Ajuntament de Barcelona per tal de garantir la incorporació de la
perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en el treball intern de la institució i en els
processos habituals de disseny de polítiques públiques.



El segon eix, Ciutat de Drets, s’adreça a promoure actuacions específiques en diferents
àmbits sectorials per a visibilitzar i valoritzar la diversitat sexual i de gènere i combatre les
desigualtats i violències derivades de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les
diferències en el desenvolupament sexual.

2

https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-

lgtbi/sites/default/files/documentacio/p_4.2_pla_lgtbi_cast.pdf
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•A1. Formació en diversitat sexual i de gènere
•A2. Incorporació d’objectius de diversitat sexual i de
gènere a la normativa, plans i programes clau
•A3. Instruments de política laboral i contractació municipal
•A4. Comunicació inclusiva
•A5. Participació de persones i entitats LGTBI

Canvi
institucional

Ciutat de drets

•B1. Informació, acompanyament i empoderament
•B2. Coeducació
•B3. Cultura, visibilitat i memòria
•B4. Salut, drets sexuals i reproductius
•B5. Vides lliures de violències
•B6. Ciutadania, interculturalitat, migracions i refugi
•B7. Justícia global, cooperació i relacions internacionals
•B8. Àmbit laboral
•B9. Esports
•B10. Visibilització en l’àmbit econòmic
•B11. Acció social i cicles de vida

Les mesures del Pla es van planificar amb diferents temporalitats: algunes estan assignades a un any
en concret i altres a diversos anys consecutius. Aquesta distribució es pot veure a la taula següent,
fent evident que només 3 mesures són exclusives a executar els anys 2019 i 2020, pel que la xifra
final de mesures contemplades en aquest informe és pràcticament la total (191). Addicionalment,
algunes mesures són catalogades com a anuals, és a dir que s’han d’implementar tots els anys en
què el Pla és vigent, i d’altres com a permanents, entenent que un cop realitzades ja no es
comptabilitzen més, per bé que segueixen en execució la resta d’anys del Pla (per exemple el servei
d’atenció al Centre LGTBI). La taula a continuació mostra el total de mesures segons els paràmetres
explicats.
Taula 1. Distribució d’actuacions per temporalitat
Any
2016
2016 / 2017
2017
2017 / 2018
2018
2018 / 2019
2019
2020
Anual
Permanent
Total

n

%

3
5
27
18
16
1
2
1
27
94
194

1,5%
2,6%
13,9%
9,3%
8,2%
0,5%
1,0%
0,5%
13,9%
48,5%
100%
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El Pla contempla mesures de diferent naturalesa. A aquest efecte, s’ha fixat una tipologia que
permet veure quins són els instruments de polítiques públiques més utilitzats per a la promoció de la
perspectiva de la diversitat sexual i de gènere.
Taula 2. Distribució d’actuacions per temporalitat
Nom

Descripció

Estructures

Creació, impuls i manteniment d’estructures organitzatives per a la integració de la
perspectiva de les cures en el funcionament i els processos de l’Ajuntament i en les
seves polítiques. Inclou departaments, unitats, grups de treball, serveis públics, etc.

Normatives i
programes protocols

Elaboració i implementació de normatives, protocols i instruments programàtics que
s’orienten a la consecució dels objectius de la diversitat sexual i de gènere. Inclou
mesures de govern, plans, programes, acords, clàusules, entre d’altres.

Recursos

Atorgament de recursos econòmics i béns.

Coneixement i
anàlisi

Elaboració i compilació d’informació que millori el coneixement entorn la realitat de la
diversitat sexual i de gènere i la seva anàlisi. Inclou estudis, diagnòstics, avaluacions,
mapes, desagregació de dades per sexe, creació indicadors, enquestes, etc.

Comunicació

Difusió d’informació per a la visibilització i sensibilització (interna i externa) en matèria
de diversitat sexual i de gènere, incloent campanyes, exposicions, actes, jornades,
guies, etc.

Assessorament

Prestació d’assessorament, acompanyament i suport tècnic per a la incorporació de la
perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en el conjunt d’instruments normatius i
programàtics de l’Ajuntament.

Formació

Disseny i impartició de cursos, tallers i capacitacions per tal de millorar el coneixement
(de treballadors/es, funcionaris/àries i conjunt de la societat) en matèria de diversitat
sexual i de gènere i la situació de les persones que hi treballen.

Participació

Impuls de processos de participació ciutadana amb èmfasi en l’apoderament del
moviment LGTBI, a través de la seva visibilització com a interlocutor legítim i la
incorporació del coneixement, demandes i necessitats de les treballadores dels serveis
orientats a la diversitat sexual i de gènere.

Les categories més destacades són les de normatives i programes, recursos, coneixement i anàlisi i
comunicació, ja que entre totes elles sumen el 76.8% de les mesures.
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Figura 1. Distribució d’actuacions per tipologia d’actuació
Participació
10%
Formació
10%
Assessorament
2%
Comunicació
23%

Estructures
1%
Normatives i
programes
23%
Recursos
15%
Coneixement i
anàlisi
16%

Metodologia del seguiment
La metodologia del seguiment del pla s’ha basat en l’elaboració d’una fitxa per cada mesura i ens
responsable d’implementar-la. Això vol dir que hi ha tantes fitxes com mesures, i a més, aquelles
mesures que tenen dos o més ens responsables, generen dues o més fitxes que posteriorment
s’analitzen conjuntament. S’ha enviat les fitxes a cada ens responsable. En casos de canvis de
l’arquitectura institucional i altres alteracions s’han realitzat diversos enviaments per tal d’encertar
les noves unitats responsables. Les fitxes es van enviar i rebre entre els mesos de març i abril de
2019. Els avanços realitzats amb posterioritat no s’han pogut recopilar sistemàticament mitjançant
aquesta metodologia, de manera que s’ha incorporat la informació recollida de forma més
qualitativa per part de la Direcció de Feminismes i LGTBI.
El pla consta de 194 mesures, de les quals 191 són susceptibles de ser executades en l’horitzó
temporal que comprèn des de l’inici d’execució del Pla fins al moment de realitzar aquest informe
seguiment. Per tant, aquest document analitza pràcticament tot el pla (98%) potencialment
executable fins a 31 de gener de 2019. Tanmateix, el percentatge de respostes rebudes amb
informació sobre les diferents mesures ha estat de 60,7%, pel que cal tenir en ment aquest biaix en
la lectura dels resultats del seguiment. Amb tot, el total de mesures efectivament analitzades és de
116.
L’anàlisi quantitativa sistemàtica que aquí es presenta comprèn la totalitat del període 2016-2018.
Els principals avanços assolits el 2019 es recullen en el següent apartat dedicat a l’anàlisi qualitativa.
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Anàlisi quantitativa de la implementació
La majoria (59%) de mesures cridades a ser executades des de l’inici del pla fins a inici de 2019 estan
ja realitzades. En general, un 80% de les mesures estan o bé realitzades o en execució o bé en
preparació. Només una de cada cinc mesures, de les que en tenim informació, no estan iniciades
quan s’esperava que ho estiguessin.
Figura 2. Grau d’execució de les mesures

20%
No iniciada
En preparació

9%
59%

En execució
12%

Realitzada

Els àmbits del pla tenen uns graus d’execució més o menys proporcionals a la quantitat de mesures
assignades. Si bé hi ha algunes excepcions com l’àmbit A5 de participació, que té totes les mesures ja
realitzades o el B5 de vides lliures de violències, on només una mesura resta per iniciar-se. Per
contra, l’àmbit B9 d’esports té el 67% de les mesures a l’espera d’iniciar-se.
Figura 3. Grau d’execució de les mesures, segons àmbit del Pla
A1. Formació en diversitat sexual i de gènere
A2. Incorporació d’objectius de diversitat sexual i de…
A3. Instruments de política laboral i contractació…
A4. Comunicació inclusiva
A5. Participació de persones i entitats LGTBI
B1. Informació, acompanyament i empoderament
B2. Coeducació
B3. Cultura, visibilitat i memòria
B4. Salut, drets sexuals i reproductius
B5. Vides lliures de violències
B6. Ciutadania, interculturalitat, migracions i refugi
B7. Justícia global, cooperació i relacions internacionals
B8. Àmbit laboral
B9. Esports
B11. Acció social i cicles de vida
No iniciada

En preparació

1 1
1 2
3
1
6
2

3

8

1
4
3
1
1 1 1
4
1
3
1
6
6

2
13
2

En execució

9
5
2
2

1
9

Realitzada

8

Les tipologies d’actuacions amb major execució són la d’estructures (100%), normativa (64%), recursos
(63%) i comunicació (64%). De les tipologies més freqüents, la de comunicació és la que té més
terreny per recórrer quant al grau d’execució (27% no iniciades). En termes absoluts la tipologia amb
major percentatge de mesures no iniciades el 2018 és la de formació (36%).
Figura 4. Grau d’execució de les mesures, segons tipologia

18

18

10
4
2
Estructures

3
3

3
1
2

Normatives i
programes

Recursos

No iniciada

5
3
3

2
2

4

6

Coneixement i
anàlisi

En preparació

10

2
4

4

Formació

Participació

1
1

Comunicació Assessorament

En execució

5

Realitzada

De la mateixa manera, si mirem el grau d’implementació de les mesures en funció dels ens
responsables també es dóna una proporcionalitat entre els avanços i el nombre de mesures
assignades. Només es podria destacar la necessitat de millorar la bilateralitat amb l’Institut Barcelona
Esports, que el 2018 concentrava el 26% de les mesures pendents d’iniciar. Per altra banda, i de
manera coherent amb els objectius plantejats, la Direcció de Feminismes i LGTBI i la Direcció de
Drets de Ciutadania i d’Immigració concentren el 27% de les mesures en execució o realitzades.
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Figura 5. Grau d’execució de les mesures, segons ens responsable
Serveis per a associacions Torre Jussana
Oficina de la Síndica de Greuges
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Institut de Cultura de Barcelona
Institut Barcelona Esports
Guàrdia Urbana de Barcelona
Gerència de Recursos Humans i Organització
Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana
Direcció de Salut
Direcció de Feminismes i LGTBI
Direcció de Drets de Ciutadania i d’Immigració
Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa
Direcció de Comunicació
Direcció d'Acció Cultural i Educativa
Direcció d’Intervenció Social
Direcció d’Història memòria i Patrimoni
Direcció d’Estadística i Estudis d’Opinió
Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants
Departament de Transversalitat de Gènere
Departament de Participació Social
Departament de Gent Gran
Departament d’Adolescència i Joventut
Barcelona Activa
No iniciada

En preparació

1
1
1 1
3

1
6

1 1 1 2
1
1
2 1
4
2
3
3
2
2
1
1
5
2
2
1
1
2
7
3
2
1
2
1
7
3
4

En execució

2

1

16
12

Realitzada

Quant a la temporalitat, no es mostren patrons d’execució que permetin una lectura analítica. Hi ha
una correlació entre el grau d’execució i la concentració de mesures als anys centrals de la vigència
del Pla, tenint més percentatge de mesures no iniciades (36%) al curs 2017/2018 que en altres
franges temporals.
Figura 6. Grau d’execució de les mesures, segons temporalitat d’any i curs

3

5

3
1

6

1
1

1
1
1

4

1
1
2

2016 / 2017

2017

2017 / 2018

2018

No iniciada

En preparació

En execució

Realitzada

El mateix es pot dir de les mesures anuals o permanents. Els seus graus d’execució són semblants i
proporcionals a la quantitat de mesures. Les realitzades suposen un 59% de les anuals i un 66% de
les permanents.
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Figura 71. Grau d’execució de les mesures, segons temporalitat anual o permanent

45

No iniciada

10
2
5

8
5
10

Anual

Permanent

En preparació

En execució

Realitzada

La taula a continuació mostra les xifres totals agregades en relació a la temporalitat:
Taula 3. Grau d’execució de les mesures, segons temporalitat
Temporalitat

No iniciada

En preparació

En execució

Realitzada

2016 / 2017

1

2017

1

1

1

5

8

2017 / 2018

4

1

3

3

11

2018

2

1

1

6

10

Anual

5

2

10

17

Permanent

10

5

8

45

68

Total

23

10

14

69

116

1

Total
2
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Anàlisi qualitativa dels resultats assolits per àmbit d’actuació
A continuació es du a terme una valoració de caràcter més qualitatiu de l’estat de desplegament de
cadascun dels 16 àmbits del Pla (integrats als seus corresponents eixos estratègics), aportant
informació sobre les actuacions executades més destacades incloent també l’any 2019. Així, a més
d’informació sobre els assoliments i els reptes de futur, i a efectes d’una anàlisi més sintètica i visual,
l’estat general d’execució de cada àmbit ha estat valorat amb un sistema d’estrelles, seguint la
següent codificació:

A continuació es presenten de forma sintètica i gràfica els principals assoliments del Pla, per
posteriorment entrar a descriure’ls amb més detall.
A. CANVI INSTITUCIONAL
A1. Formació en diversitat sexual i de gènere
A2. Incorporació d’objectius de diversitat sexual i de gènere a la normativa,
plans i programes clau
A3. Instruments de política laboral i contractació municipal
A4. Comunicació inclusiva
A5. Participació de persones i entitats LGTBI
B. CIUTAT DE DRETS
B1. Informació, acompanyament i empoderament
B2. Coeducació
B3. Cultura, visibilitat i memòria
B4. Salut, drets sexuals i reproductius
B5. Vides lliures de violències
B6. Ciutadania, interculturalitat, migracions i refugi
B7. Justícia global, cooperació i relacions internacionals
B8. Àmbit laboral
B9. Esports
B10. Visibilització en l’àmbit econòmic
B11. Acció social i cicles de vida
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EIX A. CANVI INSTITUCIONAL
Aquest eix preveu la promoció de la formació; la incorporació d’objectius de diversitat sexual i de
gènere a la normativa, plans i programes clau; la inclusió en els instruments de política laboral i
contractació municipal; la comunicació inclusiva i la participació de persones i entitats LGTBI.
Figura 7. Síntesi d’assoliments principals de l’Eix A. Canvi institucional

* A punt de finalitzar
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A1. FORMACIÓ EN DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE
Per la consecució de l’objectiu d’oferir formació sobre diversitat sexual i de gènere per al personal
municipal i també per a l’Ajuntament, entre 2018 i 2019 destaca, entre d’altres, la impartició d’una
formació permanent extraordinària per al conjunt de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Amb el títol
“Odi i discriminació” aquesta formació inclou l’aplicació de la Llei 11/2014, la instrucció 29/08 per
prevenir actituds discriminatòries, així com la sensibilització en relació a la diversitat social. Se n’han
fet 105 edicions que han tingut 2.113 assistències.
A més, també s’ha realitzat una sessió de formació molt específica en Polítiques publiques LGTBI
adreçada a personal tècnic municipal directament implicat en el seu disseny i implementació. I s’ha
dut a terme la 2ª edició de la formació “La mirada interseccional: com podem abordar els eixos de
desigualtat des de l’Administració Pública”. Dirigida a personal municipal, l’objectiu d´aquesta
formació ha estat introduir el concepte d'interseccionalitat com a eina per entrellaçar perspectives,
de manera que aporti una mirada necessària, més àmplia i precisa a l'hora de desenvolupar
projectes locals.
Per la seva banda, s’ha incorporat un mòdul sobre diversitat sexual i de gènere en el pla de formació
contínua del personal de Barcelona Activa.

A2. INCORPORACIÓ D’OBJECTIUS DE DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE A LA NORMATIVA, PLANS I
PROGRAMES CLAU
Aquest àmbit s’orienta a la garantir que la normativa municipal i els plans i programes estratègics
incorporin la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere.
El maig de 2017 va finalitzar la revisió de la normativa municipal per comprovar la seva adaptació als
estàndards recollits a la Declaració Universal Drets Humans (DUDH) i a la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat (CESDHC). En principi, totes les ordenances estan
encapçalades per la Carta Municipal de Barcelona, que reconeix el dret de tota la ciutadania de
Barcelona a gaudir dels drets humans sense discriminació.
D’altra banda, es dona suport tècnic per la concreció dels objectius i accions en diferents plans i
programes municipals. Així, fins a mitjans de 2019 s’ha treballat amb 11 plans municipals que han
incorporat objectius de diversitat sexual i de gènere.
Per últim, cal fer destacar la publicació al BOPB, el 13 de març del 2019, de l’aprovació provisional
del Decret d’Alcaldia pel qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgènere i les
persones intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb els quals
14

s’identifiquen. Aquest decret té com a objectiu el compliment efectiu de la Llei 11/2014, en l’àmbit
municipal, amb la finalitat de promoure els drets reals i efectius a la no discriminació de les persones
trans i intergènere, i el dret a la identitat i el lliure desenvolupament personal. Així, el decret,
l’aprovació definitiva del qual està prevista per aquest octubre, estableix un criteri comú a tot el
consistori que permet:
 Que les persones transsexuals i transgènere, així com les persones intersexuals que ho
desitgin, puguin ser tractades i anomenades amb el “nom sentit” amb el que s’identifiquen, i
es garanteixi el canvi de nom en la documentació personal que emet l’ajuntament o els
organismes que en depenen, a excepció dels tràmits de caràcter oficial, on l’administració
haurà d’utilitzar el nom que consti en la documentació oficial de la persona. I es concreta en
que la instància general de l’Ajuntament, així com a la resta de sol·licituds o documentació,
s’incorpori un nou camp que reculli el “nom sentit” amb el que s’identifica la persona amb
una nota explicativa.
 Que al conjunt de la documentació emesa pel consistori on es reculli la variable “sexe”, es
reflecteixi la diversitat de gènere. Per això, el decret estableix que tots els formularis i
models de sol·licitud emesos per al consistori on es reculli el sexe de la persona sol·licitants,
haurà d’incloure els següents camps: Home, Dona, No binari.

A3. INSTRUMENTS DE POLÍTICA LABORAL I CONTRACTACIÓ MUNICIPAL
Per tal de donar resposta al primer objectiu d’aquest àmbit, oferir eines de prevenció, detecció i
protecció de situacions d’assetjament per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i diversitat del
desenvolupament sexual, el 21 de gener de 2018 la Mesa General va aprovar el “Protocol per a la
prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions, d’assetjament per raó d’orientació sexual,
de la identitat de gènere i d’expressió de gènere”3. Aquest és un compromís institucional per a
l’eradicació total d’aquestes conductes i per a garantir la salut i els drets de totes les persones que
pateixen aquestes situacions.
A més, actualment s’està impulsant el Protocol d'acompanyament a la transició de persones Trans de
la corporació municipal per establir un procediment d'informació i acompanyament des de la
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu per professionals de la corporació municipal
que decideixin iniciar la transició de gènere. El protocol preveu facilitar el procés i tenir en compte
aspectes com l'aplicació del canvi de nom legal o l'ús del nom sentit en els diferents nivells de l'àmbit

3

Consultable a:
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/113599/1/Protocol%20assetjament%20sexua
l%202019.pdf
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municipal. A més, també contempla facilitar orientació i acompanyament a través del Centre LGTBI,
prevenir situacions d'assetjament LGTBIfòbic, formular recomanacions en relació a vestuaris,
lavabos, etcètera.
D’altra banda, i en relació al segon objectiu, fomentar que la contractació i les concessions de
l’Ajuntament garanteixin la no-discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere i
promoguin l’ocupació de les persones amb més dificultats del col·lectiu LGTBI, cal destacar els
avenços assolits a partir de l’aprovació del Decret d’Alcaldia de Contractació pública sostenible. S’han
fixat models de plecs i una sèrie de protocols d’aplicació de la clàusula d’igualtat d’oportunitats i nodiscriminació a persones LGTBI i s’ha previst la prestació d’un servei d’assessorament específic, tant
per les unitats municipals promotores dels contractes com per les empreses licitadores.
Fins a l’octubre de 2019, 54 contractes d’entre els gestionats a través del sistema SAP han incorporat
ja la clàusula d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació a persones LGTBI:
2017

7

2018

33

2019 (gener-octubre)

14

Total general

54

A4. COMUNICACIÓ INCLUSIVA
El Pla orienta les actuacions d’aquest àmbit a incloure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere
en la comunicació interna i externa de l’Ajuntament. Per donar compliment a aquest objectiu, s’ha
elaborat la “Guia per a una comunicació lliure d'estereotips, perjudicis i respectuosa amb els
col·lectius oprimits i/o vulnerabilitzats”4. A més d’imprimir-ne 62.000 unitats en paper, la guia es
troba també en versió digital i se n’ha elaborat un landing5, un web específic on de forma amena i
senzilla les persones poden accedir als seus diferents apartats.

4

Consultable a: https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/noticia/guia-per-a-una-comunicacio-inclusiva-illiure-de-prejudicis_826036
5
https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-inclusiva/
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A5. PARTICIPACIÓ DE PERSONES I ENTITATS LGTBI
El primer objectiu que el Pla fixa per aquest àmbit és dinamitzar i incentivar la participació del
moviment LGTBI en el disseny i l’aplicació de les polítiques municipals per a la diversitat sexual i de
gènere.
S’ha incidit especialment en la participació en l’àmbit de la salut. Així, entitats i personal municipal ha
aportat la mirada LGTBI a la Taula de Drets Sexuals i Reproductius, així com a la planificació
d’actuacions de salut dirigides al col·lectiu. Concretament:
 S’ha realitzat l´informe diagnòstic de les diferents realitats, posicionaments i demandes de la
població Intersexual/amb Diferències del Desenvolupament Sexual (DSD) a Barcelona.
 S’ha organitzat i celebrat l´acte del 8 de novembre, Dia de la Solidaritat Intersex: presentació
de l’informe anterior. Amb la participació d’entitats Intersex i l’assistència de 55 persones
 S’ha dut a terme una sessió de formació amb personal del Consorci Sanitari de Barcelona
sobre la intersexualitat.
 S’ha realitzat l´informe de model d’acompanyament i assistència a persones Trans a la ciutat
de Barcelona i se’n feu un acte de presentació pública. La principal novetat en aquest nou
model d’atenció Trans és que deixa de considerar la transsexualitat com a malaltia. Parteix
del principi que no és una patologia i evita un diagnòstic psiquiàtric per accedir als
tractaments. L’acte de presentació ha comptat amb l’assistència de 35 persones.
Pel que fa a l’objectiu de reforçar les línies de subvencions específiques adreçades a projectes entorn
de la diversitat sexual i de gènere i el col·lectiu LGTBI, es considera que aquesta línia s’ha consolidat ja
que ha tingut un pressupost de 145.000€ els darrers 3 anys. A més, s’ha impulsat una línia transversal
amb salut (projectes de drets sexuals i reproductius), i drets de ciutadania (lluita contra la
discriminació i discurs d’odi).
Per últim, s’han atorgat les següents subvencions nominatives:
 Comissió Unitària 28 de juny: 16.000,00 (anual)
 Projecte dels Noms: Hispano Sida: 3.000,00€ (anual)
 Conveni: Consell de Joves Barcelona: 10.000,00 € (bianual)
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EIX B. CIUTAT DE DRETS
Aquest eix inclou actuacions de promoció de drets en àmbits molt diversos.
Figura 7. Síntesi d’assoliments principals de l’Eix A. Canvi institucional

En desenvolupament
* A*punt
de finalitzar
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B1. INFORMACIÓ, ACOMPANYAMENT I EMPODERAMENT
Durant els anys 2018-2019, s’ha elaborat una col·lecció de materials que contribueix a promoure el
coneixement sobre les realitats del col·lectiu LGTBI. En concret, cal destacar els següents documents
editats:
 Informe de model d’acompanyament i assistència a persones trans a la ciutat de Barcelona
 Diagnòstic de les diferents realitats, posicionaments i demandes de la població intersexual /
amb DSD (diferències del desenvolupament sexual) a Barcelona.
 TRANS-LAB Diagnòstic de la situació laboral de les persones trans a la ciutat de Barcelona.
 Text de lectura fàcil: Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 Guia de recursos per a persones trans* de la ciutat de Barcelona, on s’inclou informació
sobre el procés de transició de gènere, un mapa de recursos específics i un llistat de
materials de suport.
 Guia per a la incorporació de la interseccionalitat en les polítiques de Diversitat Sexual i de
Gènere. Interseccionalitat en les polítiques LGTBI metropolitanes. En el marc del projecte
internacional Metrópolis desenvolupat en col·laboració amb Berlin, Buenos Aires, Ciutat de
Mèxic, Medellín i Montevideo.
 La gestió de la diversitat sexual i de gènere a l’empresa. Guia de bones pràctiques. Elaborada
per Barcelona Activa, la guia proposa algunes recomanacions i actuacions concretes que
poden desenvolupar les empreses per promoure un ambient laboral inclusiu.
 Guia d´inserció sociolaboral del col·lectiu Trans*. En procés d’elaboració, inclou elaboracions
per als i les professionals d’inserció, prospecció i foment de l’ocupació perquè puguin
incorporar en la seva tasca de prospecció i d’orientació laboral. S’està elaborant en el marc
del grup de treball Ocupació i col·lectiu Trans de la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya

A més, s’ha reforçat la presència de la temàtica LGTBI en els serveis d’informació municipal, mitjançat
diverses eines de comunicació. S’ha aprofitat el potencial dels diversos canals digitals, i durant el
2018-2019 s’han creat webs de campanya, d’informació, de serveis, etcètera.
Al juliol del 2018 es va llançar el web de Diversitat sexual i de gènere6, espai digital on es pot trobar
informació sobre els drets de les persones LGTBI, els serveis d’atenció disponibles pel col·lectiu LGTBI
i per a les dones trans treballadores sexuals, recursos i actualitat, eines per detectar la LGTBIfòbia i
un glossari de termes LGTBI.

6

Consultable a https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca
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Un altre material audiovisual creat per a donar a conèixer el Pla per la Diversitat Sexual i de Gènere
és la infografia en format vídeo que està disponible a la plataforma Youtube7.
Alhora, amb l’objectiu de donar a conèixer l’Oficina per la No Discriminació (OND), s’ha participat a la
campanya de difusió d’aquest servei municipal que treballa per la defensa, protecció i garantia dels
drets humans a la ciutat; i on un dels temes més rellevants ha estat la denúncia de LGTBfòbia.
Aquesta campanya ha comptat amb diversos suports.
Una de les fites més destacades durant aquests anys ha estat la creació del Centre Municipal de
Recursos LGTBI, inaugurat el 19 de gener de l’any 2019 i fruit del conveni de gestió cívica amb la
Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya.
Aquest espai pioner i de referència en l’àmbit LGTBI de la ciutat s’ha convertit en la referència en
l’atenció municipal de la diversitat sexual i de gènere i en un punt de trobada per a tota la ciutadania
en el coneixement i valoració d’aquests temes. El centre és plural, obert, compartit i inclusiu, i
ofereix els següents serveis:








Servei d’informació i dinamització
Servei d’acollida personal i familiar
Servei d’assessorament psicològic
Servei d’assessorament legal i jurídic
Servei d’assessorament laboral
Servei d’assessorament social i sanitari
Servei d’assessorament a persones transsexuals i intersexuals

Dins del conjunt d’accions promogudes pel Centre Municipal de Recursos LGTBI durant els anys
2018-2019 cal destacar la creació dels següents programes:
 Programa cultural, d’acció comunitària i sensibilització
 Programa d’associacionisme i voluntariat
A més, s’ha arribat a un acord de col·laboració amb el Servei de Documentació i Accés al
Coneixement (SEDAC) i l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Barcelona per tal de gestionar i
incorporar el Centre de Documentació Armand Fluvià.

7

Consultable a https://www.youtube.com/watch?v=AmenXEFGeHY
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Altres esdeveniments que han format part del programa d’activitats ofert pel Centre LGTBI han estat
la celebració del Dia de la Visibilitat Lèsbica i el cicle d’activitats en motiu del 50è aniversari de
Stonewall (durant la celebració del Dia per l'Alliberament LGTBI).
Amb l’objectiu de donar a conèixer tots aquests serveis, s’ha fet difusió del nou centre mitjançant
una campanya centrada en l’elaboració de notícies i la difusió a través de xarxes socials. Per tal de
reforçar la presència digital, s’han creat perfils del centre a les principals xarxes (Twitter, Facebook i
Instagram). Alguns dels indicadors d’ús del primer trimestre de 2019 són:
 Nombre total de persones usuàries: 14.931
 Nombre de persones ateses al servei d’acollida individual i familiar: 186
 Nombre d’activitats realitzades dins del centre: 179
Els perfils del Centre creats a les xarxes socials han tingut una bona acollida, amb el següent número
de seguidores/es8:
 Twitter: 3.500
 Facebook: 1.138
 Instagram: 1.639

B2. COEDUCACIÓ
Amb l’objectiu de contribuir en la implantació d’un model coeducatiu a les escoles de la ciutat, així
com de lluitar contra l’assetjament LGTBIfòbic en l’àmbit educatiu, durant 2018-2019 s’ha constituït
el Comitè Científic que haurà d’homologar les entitats i empreses interessades a participar en el
Programa d’Escoles per la igualtat i la diversitat. Actualment ja estan homologades les entitats i
empreses que van proveir serveis en la prova pilot i han anat augmentant anualment el nombre
d’escoles participant al programa.
Un altre objectiu a assolir és el de capacitar als professionals del sector educatiu, en aquest sentit, a
través de l’Institut Diversitas, el 2018 s’ha ofert formació als claustres de 14 centres educatius que
formen part del Programa. Les sessions formatives ofertes han versat sobre la conceptualització, la
interseccionalitat i la diversitat afectiva sexual i de gènere. A banda, s’ha realitat una conferència
formativa sobre diversitat afectiva i de gènere a càrrec de Miquel Missé.

8

Dades corresponents a setembre de 2019
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També s’ha elaborat la guia Desaprenent. Una mirada feminista a l'etapa de secundària, eina de
suport al professorat de secundària de cara a incorporar la coeducació al dia a dia. Ha estat
impulsada pel Districte de l’Eixample en el marc d’un projecte realitzat en dos IES del districte.
Per tal d’oferir eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d’assetjament per raó
d’orientació sexual, identitat de gènere i diversitat del desenvolupament sexual, s’està elaborant la
Guia per l’abordatge del sexisme i l’assetjament LGTBIfòbic a les escoles, en el marc de la Estratègia
contra el Sexisme. En el procés d’elaboració i contrast s’ha comptat amb la col·laboració de l’Àrea
d’Orientació i Educació Inclusiva i la Referent d'Igualtat i Coeducació del Programa “Escoles per la
Igualtat i la Diversitat” del Consorci d’Educació de Barcelona. La guia inclou un estat de la qüestió,
elements clau per a la comprensió de la problemàtica de la LGTBIfògia i propostes d’actuació en
diferents casos.

B3. CULTURA, VISIBILITAT I MEMÒRIA
El primer objectiu que el Pla persegueix en aquest àmbit és el de potenciar l’oferta cultural sobre
diversitat sexual i de gènere a la ciutat. Per tal d’assolir-ho, s’ha treballat fonamentalment amb la
xarxa de biblioteques, generant una oferta i participació creixent. Si el 2017 es van dur a terme 10
activitats amb l’assistència de 170 persones, durant 2018 la Xarxa de Biblioteques de Barcelona va
oferir 44 activitats entorn aquesta temàtica, amb les següents dades de participació:
 23 activitats adreçades a adults (amb 695 participants)
 21 activitats adreçades a infants (amb 366 participants)
 11 biblioteques participants, que pertanyen a 7 districtes: Ciutat Vella, Eixample, HortaGuinardó, Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.
D’aquestes, cal destacar les ofertes per la Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte,
que disposa d’un fons especial de temàtica LGTBI i ha acollit una fira d’entitats LGTBI amb diverses
propostes, ha ofert activitats com Infància, adolescència i LGTBI o Històries LGBTI a les xarxes i ha
organitzat ja 3 edicions de la Setmana LGTBI+ Nosaltres.
Una altra iniciativa rellevant ha estat impulsada per la Biblioteca Francesca Bonnemaison, on a través
del seu centre d’interès LGTBI ha organitzat un club de lectura.
L’objectiu futur és continuar oferint activitats que tractin aquesta temàtica, especialment al públic
infantil. I també ampliar el nombre d’usuaris del club de lectura LGTBI amb l’objectiu d’arribar a tot
tipus d’usuaris.
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D’altra banda, s’està treballant en l’establiment d’un acord de col·laboració entre la Xarxa de
Biblioteques de Barcelona i el Centre LGTBI per impulsar conjuntament un programa de lectures
sobre diversitat sexual i de gènere al nou centre.
Un altre objectiu del Pla pretén dinamitzar el fons bibliogràfic LGTBI de la Xarxa de Biblioteques de
Barcelona per promoure el coneixement i fer difusió de les activitats de la xarxa en matèria de
diversitat sexual i de gènere.
La temàtica LGTBI està molt present a la Xarxa i, de fet, algunes biblioteques han creat
especialitzacions i centres d’interès amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la difusió d’un fons
documental amb una forta demanda social. Aquest fons està format per una àmplia selecció de
documents molt visuals i en diversos formats: novel·la i novel·la juvenil, contes infantils, biografies,
còmics, teatre i poesia, cinema i música i llibres de coneixements diversos.
Alguns dels fons més rellevants són:
 Biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud de Lasarte: disposa d’un fons amb prop de 800
volums de temàtica LGTBI en diversos suports documentals. També disposa d’una secció
destacada de llibres sobre la teoria Queer.
 Biblioteca Francesca Bonnemaison : en el seu centre d’interès LGTBI inclou un fons de 300
documents
 Biblioteca Nou Barris: disposa d’un fons sobre identitats trans i de gènere9. Un recurs molt
interessant és la Maleta Educativa, un lot de llibres per treballar la diversitat de gènere en
els centres educatius que conté llibres adreçats al personal docent i a l’alumnat d’edats
compreses entre els 3 i els 17 anys. Entre aquests llibres trobem contes, còmics i llibres de
coneixements. A més, a la maleta s’hi inclouen materials amb propostes d’activitats i
enllaços a altres recursos com: vídeos per treballar a classe; guies pedagògiques; un llistat
d’associacions i persones que ofereixen activitats relacionades; materials didàctics per
imprimir; i els catàlegs i guies amb recomanacions bibliogràfiques.
 Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix: ha creat el centre d’interès Feminismes i LGTBIQ+,
format per una selecció documents en diversos formats sobre feminismes, rol
sexual, desigualtat
de
gènere, condicions
socials, autodefensa
feminista, noves
masculinitats, sexualitat, etc.
Altres recursos que s’han elaborat per posar-los a l’abast de la Xarxa de Biblioteca de Barcelona són
les guies, on a més de fer recomanacions sobre publicacions concretes, s’orienta en com triar

9

Novetats
del
fons
https://issuu.com/bbarcelonanb/stacks/cdbcdaf4e9004bf1945eccf52e9ff05f

consultables

a:
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aquests documents, quins criteris cal tenir en compte, etc. Un exemple és la guia disponible a
Bibarnabloc “Sense armaris. Una guia diversa”10.
Per tal de dissenyar una programació als centres culturals municipals on s’inclogui la diversitat sexual i
de gènere, l’ICUB ha augmentat les accions amb perspectiva de gènere i de diversitat sexual, on hi
destaca l’exposició Rèquiem per la norma. Lorenza Böttner, comissariada per Paul B. Preciado a La
Virreina Centre de la Imatge (novembre de 2018 a febrer de 2019).
També s’ha presentat una guia que serveix com a eina de suport en la difusió de la diversitat sexual i
de gènere: la “Guia d’Història Urbana número 24, Sexualitats s. XX/BCN” editada pel MUHBA (Museu
d’Història de Barcelona).
Dins l’objectiu de promoure esdeveniments de visibilitat LGTBI amb la realització d’actes institucionals
en les dates significatives per al col·lectiu, s’ha promogut el reconeixement de les realitats i els drets
del moviment LGTBI a partir de la commemoració dels dies internacionals més rellevants. Així
mateix, també s’ha augmentat la participació del col·lectiu LGTBI en els actes de difusió dels
esdeveniments històrics i socials en què ha patit especialment discriminació o violència.
En col·laboració amb el Consell Municipal LGTBI s’ha creat un grup de treball anomenat Diades LGTBI,
que durant els anys 2018-2019 ha participat ens diversos actes de visibilització i reivindicació, com
ara:
 27 de gener. Dia internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust. Se celebra en
record de la data de l’alliberament del camp nazi d’Auschwitz-Birkenau l’any 1945. Les
persones LGTBI van ser un dels col·lectius víctimes de l’Holocaust.
 31 de març. Dia de la visibilitat trans. Per donar a conèixer la realitat trans i sensibilitzar en
contra de la discriminació cap a les persones trans de tot el món.
 26 d’abril. Dia de la visibilitat lesbiana. Jornada per defensar la igualtat de drets de les
lesbianes i contribuir a fer visible les seves realitats amb la construcció d’un imaginari
col·lectiu que s’ajusti a la diversitat existent.
 17 de maig. Dia Internacional contra la LGTBIfòbia. Commemora la desclassificació de
l’homosexualitat com a malaltia mental per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
el 17 de maig de 1990. Té la finalitat de sensibilitzar sobre la LGTBIfòbia i promoure l’interès
de les autoritats i la ciutadania per garantir els drets LGTBI al món. Des de fa més de quatre
anys, aquesta diada s´organitza en un districte diferent cada any amb el suport de
l’Ajuntament. Durant el mandat anterior es van celebrar a Sants, Les Corts, Sant Andreu i
Nou barris. I s´han anat implementant accions per implicar a diferents agents dels Districtes

10

Versió 2019 consultable a http://bibarnabloc.cat/2018/12/21/sense-armaris-una-guia-diversa-2019/
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de dins i fora del col·lectiu LGTBI, aprofitant la diada per aprofundir la temàtica LGTBI dins
els districtes i els dies anteriors i/o posteriors a la diada del 17 de maig.
28 de juny. Dia internacional de l’Orgull LGTBI. Recorda que el 1969, a la ciutat de Nova York,
es va produir una batuda policial al local Stonewall Inn.
23 de setembre. Va establir-se per primera vegada l’any 1999 a Califòrnia. La finalitat és
reivindicar, reconèixer i celebrar la bisexualitat, a més de respondre a la marginació i als
prejudicis, dins del clúster LGTBI i de la ciutadania en general, cap a les persones bisexuals.
6 d´octubre. Acte en memòria de la Transsexual Sonia Rescalvo Zafra a la Glorieta del parc
de la Ciutadella que duu el seu nom.
24 d´octubre. Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans, convocada per Stop
Trans Pathologization. A Barcelona, es duen a terme actes diversos de visibilització i
activisme organitzats per entitats i persones trans al llarg de tot el mes d’octubre.
1 de desembre. Dia Internacional de la Lluita contra la Sida. Recorda totes les persones que
han mort com a conseqüència del VIH i per sensibilitzar la ciutadania vers aquesta malaltia.
Hi ha hagut una participació activa del col·lectiu LGTBI i l’Ajuntament ha donat suport.

La proposta futura és consolidar aquestes celebracions, i donar impuls a les iniciatives de difusió i
reivindicació que hi sorgeixin.
Altres objectius del pla és difondre la memòria i les aportacions de les persones LGTB al llarg de la
història, així com contribuir a la divulgació de referents LGTBI que hagin fet aportacions significatives
a la ciutat.
En aquest sentit, s’ha donat major visibilitat a la Glorieta de la Transsexual Sònia Rescalvo Zafra, al
parc de la Ciutadella, millorant la senyalització i tenint cura i reparant-la dels actes vandàlics que ha
patit.
Per altra banda, una de les fites assolides en quant a la recuperació i visibilització de la memòria de
les persones LGTBI ha estat a l’ampli programa de vinculat a la commemoració del 40è aniversari de
la manifestació a la Rambla el 26 de juny de 1977, la primera gran manifestació d’orgull
d’alliberament LGTBI que es va dur a terme a Barcelona –i a tot l’Estat. Es van realitzat diferents
accions, les quals es basaven en el recull de les persones referents LGTBI de la ciutat durant la
dictadura i els seus coneixements i experiències.
 Exposició “Molt amor per fer” a la Plaça Reial
 Cicle d’activitats “Més de 40 anys d’orgull i alliberament LGTBI” a biblioteques i Centres
Cívics
 Desplegament del penó de l’arc de Sant Martí al balcó de l’Ajuntament de Barcelona amb
motiu de l’aniversari.
 Creació d’un web on recollir testimonis personals i d’entitats, així com
 Manifestació unitària i acte a la Rambla del FAGC
 Acte central organitzat per la Comissió 28 de juny a la Virreina
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 Exposició a la Virreina per les Festes de la Mercè 18 amb una programació d’actes
complementaris (Conferències i taules rodones)
 Itineraris guiats per la ciutat arrel de la guia històrica sobre temàtica LGTBI editada pel
MUHBA
Cal destacar també la producció del documental del director João França "El Fil Rosa: Memòria dels
moviments LGTBI", amb una projecció pública a la plaça de Salvador Seguí, el dia 29 de juny de 2018.
El documental repassa la història dels moviments LGTBI a la ciutat de Barcelona, partint dels anys
previs a la convocatòria de la primera manifestació del Front d’Alliberament Gai de Catalunya
(FAGC). El documental és un projecte impulsat amb la Fundació Periodisme Plural, el Centre d’Estudis
sobre Moviments Socials de la UPF i Bonobo Films, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
L’abril del 2019 s’ha presentat la publicació “Gent de Ploma i Marabú”, llibre editat per l’Ajuntament i
que reconstrueix l'empremta que ha deixat el món LGTB+ a la ciutat de Barcelona i les causes per les
quals la ciutat s’ha transformat en refugi, capital i referent d’aquest col·lectiu. Reivindica i recupera
els espais històrics d’aquests col·lectius i en descriu la lluita per la visibilització i conra la repressió
des de principis del segle XX.
Finalment, l’any 2019 l’Ajuntament de Barcelona ha presentat una querella contra crims contra la
humanitat en l’àmbit LGTBI i apunta més de 550 condemnes dictades durant el franquisme que van
implicar el tancament d’aquestes persones condemnades a la presó Model. Des de 1956 fins al 1977
el règim franquista perseguia, enjudiciava i condemnava les persones homosexuals en una
persecució manifesta per raons de gènere i condició sexual. Totes les persones represaliades per la
seva condició de gènere o sexual, a més de ser testimonis en la causa penal, també podran presentar
el seu cas a la comissió de valoració de les víctimes del tardofranquisme.

B4. SALUT, DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS
El camp de la salut és un àmbit fonamental en qual és necessari incorporar la diversitat sexual i de
gènere.
S’han dut a terme diferents accions de formació i sensibilització. L’any 2016 es va fer una formació
en diversitat sexual a professionals de l’atenció primària. Posteriorment, al 2019 es va iniciar un
projecte pilot més ampli per tal de promoure la salut sexual i afectiva incorporant, entre d’altres, la
perspectiva de la diversitat sexual i de gènere al Districte de Ciutat Vella. Constava de l’elaboració
d’una guia de continguts i metodologies, una formació teòrica de 20 hores que ve de la mà de 10
hores d’acompanyament col·lectiu per assessorar l’aplicació dels continguts en les intervencions que
es realitzin posteriorment. En aquestes formacions han participat diversos entitats i serveis (com els
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CAPs, centres de serveis socials, serveis de salut mental, casals de joves,...), creant un model
innovador de generació de coneixement, reflexivitat i avaluació de la pròpia praxis. Aquest model
serà avaluat per a l’extensió a tots els districtes de la ciutat.
També s’ha actualitzat la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en el programa «Parlem-ne»
(programa escolar d'educació afectivo-sexual i de prevenció de l'embaràs, les ITS, el VIH i la sida per
a nois i noies d'entre 3r d'ESO i 1r de batxillerat).
Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i la salut de les persones trans i intersex, i en motiu del
Dia de la Solidaritat Intersex, es va presentar l’informe diagnòstic de les diferents realitats,
posicionaments i demandes de la població Intersexual/amb DSD. En aquest acte, amb l’assistència de
55 persones, van participar la doctora en Antropologia Social i Cultural, Núria Gregori i les següents
entitats: Associació a.m.a.r. (Asociación de Apoyo a mujeres en la aceptación del Síndrome de
Rokitansky); Grapsia (Grup de Suport a la Síndrome d’Insensibilitat als Andrògens i Síndromes
Relacionades);doctora Laura Audí, investigadora del grup d'Endocrinologia Pediàtrica del Vall
d'Hebron; Dominique Salm, psicòleg, sexòleg i activista intersex, expert en hipospàdies Associació
Espanyola de la HSC (Hiperplàsia Suprarenal Congènita); i Gabriel Martin, psicòleg, activista i
membre d’Afirma’t.
Addicionalment es va dur a terme una sessió de formació sobre la intersexualitat i les persones amb
DSD amb personal sanitari dels serveis del Consorci Sanitari.

B5. VIDES LLIURES DE VIOLÈNCIA
Per tal d’assolir l’objectiu del Pla de reforçar els mecanismes de denúncia i acompanyament en casos
d’LGTBIfòbia, l’any 2018 s’ha elaborat un procediment operatiu per a la detecció i l’atenció de casos
de discriminació, on es contempla de forma específica les situacions que afecten al col·lectiu LGTBI.
Aquest procediment ha estat elaborat per l’Oficina per a la No Discriminació (OND) i la Guàrdia
Urbana.
A més, s’ha presentat l’informe “La discriminació a Barcelona 2018”11. Un document que recull
l’esforç de la Taula d’entitats, formada per 13 entitats de la ciutat que fan atenció directa a persones
afectades per discriminacions, a més de l’Oficina per la No Discriminació (OND). L’informe exposa la
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Consultable a https://media-edg.barcelona.cat/wpcontent/uploads/2019/03/04122831/LadiscriminacioaBarcelona_IMPREMTA_abril.pdf
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normativa sobre el dret a la igualtat i el principi de no discriminació, realitza una anàlisi quantitativa
de les dades obtingudes a través dels casos aportats per les entitats i, finalment, estableix
conclusions i recomanacions.
Amb la intenció que l’Ajuntament es pugui presentar com a acusació popular en casos d'agressions
homofòbiques/transfòbiques greus, el 6 de març de 2019 s’ha publicat a la Gaseta Municipal la
Instrucció per la qual es fixen els criteris d'exercici d'accions judicials i de personació de l'Ajuntament
de Barcelona en procediments judicials de l'àmbit de la jurisdicció penal12. Gràcies a aquests
avenços, l’Ajuntament s’ha pogut personar com acusació popular derivada de l’actuació efectuada
contra un veí de l’Hospitalet que al 2017 va ser víctima d'una agressió homòfoba al parc de Montjuïc
de Barcelona, i com a acusació popular en les diligencies prèvies 27/2019-M del jutjat d’instrucció
núm. 4 per l’agressió homòfoba a un jove a l’estació de metro d'Urquinaona.
Per assolir el repte de potenciar que la xarxa de persones i entitats de defensa dels drets humans
incorpori el treball en relació a la diversitat sexual i de gènere, s’ha constituït la Taula d’Entitats
d’Atenció a les Víctimes de Discriminació, on s’ha definit un sistema compartit d’anàlisi i recull de
dades de casos de discriminació i vulneració de drets. S’ha fet una diagnosi conjunta de la
discriminació a la ciutat i es contempla també la discriminació per diversitat sexual i de gènere.
A més, l’OND ha participat de totes les reunions del Grup de Treball de la Fiscalia de Catalunya contra
els delictes d’Odi i la discriminació. Les reunions es convoquen trimestral/semestralment.
Amb l’objectiu de col·laborar amb les associacions de policia LGTBI en aquells programes i accions
que tinguin relació amb el col·lectiu, s’ha celebrat la I Jornada Policia, Diversitat i Seguretat. Aquesta
jornada ha tingut lloc el dia 1 de juny de 2019 al Centre LGTBI. A la taula inaugural han
participat Isabel Tapia, presidenta de l’associació de policies LGTBI Gaylespol; Maria Gas, directora
de Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament; Mirea Mata, directora general d'Igualtat de la Generalitat,
i Andreu Agustín, director del Centre LGTBI de Barcelona.
També en el marc dels equips de la Policia de Barri s’han format a uns 110 agents al llarg de 2017 i
2018 en “Drets de ciutadania i no discriminació” i “Prevenció i lluita contra els delictes d’odi i la
intolerància”.
Finalment, l’objectiu del Pla d’establir recursos per a l’atenció a les persones LGTBI en situació de
violència a la parella s’ha materialitzat l’any 2018 en la realització d’un anàlisi intern de com els
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Consultable a https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/112664
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serveis de violència estan atenent la violència entre parelles del mateix sexe tant a víctimes com a
persones que han exercit aquesta violència. A més, s´han realitzat formacions a tots els equips de
violència masclista en la detecció i atenció de la violència dins les parelles LGTBI.
S´ha realitzat un anàlisi intern de com els serveis de violència estan atenent la violència entre parelles
del mateix sexe tant a víctimes com a persones que han exercit aquesta violència per entendre com
s’està atenem i què s’està excloent per tal d’identificar quins serveis caldria articular i com caldria
millorar l´atenció.
S´han dut a terme formacions a tots els equips de violència masclista en la detecció i atenció de la
violència dins les parelles LGTBI.
El 2019 s’ha participat en el projecte europeu Look Wide, coordinat per la Fundació Surt. Aquest
projecte pretén ampliar la mirada sobre les violències per motiu de gènere, analitzar les violències
viscudes per les persones LGTBI i dissenyar una metodologia d’atenció amb perspectiva feminista. En
aquest marc 20 professionals de la Direcció de Feminismes i LGTBI, del Centre LGBTI i de l'Oficina per
la No Discriminació han participat a un seminari de 16 hores de durada d’anàlisi i millora de
protocols d´atenció a la violència entre parelles LGTBI.

B6. CIUTADANIA, INTERCULTURALITAT, MIGRACIONS I REFUGI
Per respondre a l’objectiu de promoure la perspectiva de diversitat sexual i de gènere en el disseny i
planificació de la política intercultural i de ciutadania, les sessions informatives a persones
nouvingudes han inclòs materials i informacions sobre temàtica LGTBI, tant en l’àmbit de
l’administració com en l’àmbit associatiu.
Per promoure el debat sobre la diversitat sexual i de gènere entre les comunitats religioses amb
presència a Barcelona, s’han ofert sessions informatives adreçades a aquestes comunitats, on
s’informa del Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere.
El Pla també contempla millorar la visibilització i potenciació dels discursos oberts de les comunitats
de persones migrades i de les experiències de persones LGTBI d’origen cultural divers. Per aquesta
raó, des del Programa BCN Interculturalitat s’ha fet un esforç per difondre les activitats de les entitats
amb les que col·laboren i que forment part de la Xarxa BCN Antirumors. A més, s’han realitzat un
seguit d’entrevistes a persones que mostren una altra mirada sobre aquesta temàtica. En aquesta
línia, també s’han incorporat al catàleg d’activitats antirumors algunes activitats LGTBI amb una
mirada intercultural.
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Un altre objectiu del Pla és la inclusió de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a les accions
de commemoració del 20è aniversari de la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat.
En el marc de la commemoració del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans es va
celebrar a Barcelona els 10 i 11 de desembre de 2018 la Conferència Internacional Cities for Rights,
un espai de trobada i aliança entre ciutats des d’on defensar la plena ciutadania, els drets humans i
la democràcia, en què estan convidades ciutats d’arreu del món. A la sessió “Els moviments
intolerants i l’extrema dreta. Reptes globals, respostes locals”, activistes i polítics municipals d’arreu
van compartir estratègies i reflexionar sobre quin ha de ser el paper de les ciutats en la lluita per la
protecció dels drets i llibertats de les persones. En concret, l’escriptora Djamila Ribeirova va centrar la
seva intervenció des d’una perspectiva interseccional parlant de població negra, les dones, la
població indígena i la comunitat LGTBI.
Finalment, amb l’objectiu d’incloure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en les polítiques
de refugi, s’ha dut a terme l’atenció de 14 persones al programa NAUSICA 2018, mitjançant
l’establiment d’un pis d’acollida temporal per a persones LGTBI sol·licitants d’asil. A més, s’ha donat
suport a l L'Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants
(ACATHI) pels projectes “Connectat”, “Podries ser tu” i “Encara en acció”.

B7. JUSTÍCIA GLOBAL, COOPERACIÓ I RELACIONS INTERNACIONALS
Amb l’objectiu de promoure la celebració d’esdeveniments de referència internacional sobre temàtica
LGTBI, dins del marc de la xarxa europea Rainbow Cities, en el novembre de 2018 s’ha organitzat a
Barcelona el “6th Annual meeting of the Rainbow Cities”. L’Ajuntament de Barcelona és membre
efectiu de la xarxa Rainbow Cities des del maig 2016.
A més, Barcelona forma part de la trobada organitzada per l’Associació Mundial de les Grans
Metròpolis sota el nom “La interseccionalitat en les polítiques LGTBI metropolitanes”13. La segona
sessió s’ha celebrat a Barcelona, i hi han participat també les ciutats Montevideo, Medellín, Ciudad
de México, Berlín i Buenos Aires. La finalitat ha estat compartir experiències de treball amb persones
LGTBI creuades per desigualtats de gènere, edat, origen nacional, ètnic, entre altres.
El Pla també persegueix promoure els posicionaments relacionats amb la defensa dels drets del
col·lectiu LGTBI en les xarxes de ciutats de les quals l'Ajuntament forma part i participació en

13

Vídeo resum de la jornada consultable a
https://www.youtube.com/watch?v=WdWxFN4LtfU&feature=youtu.be
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aquestes, especialment en les que treballen els drets humans. Per aquesta raó, l’any 2018,
l’Ajuntament de Barcelona s’ha adherit a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya. La finalitat
d´aquesta és fomentar que els pobles i ciutats de Catalunya impulsin polítiques públiques adreçades
a avançar en el respecte i reconeixement de les diverses identitats i expressions de gènere, així com
de les diverses orientacions afectives i sexuals, lluitant obertament contra l’LGTBIfòbia, tot
coordinant-se per assolir aquests objectius d’una manera col·laborativa i eficient; desenvolupar
actuacions que ajudin a avançar en els valors de la igualtat i impulsar actuacions que permetin un
enfocament integral i transversal de les polítiques LGTBI.

B8. ÀMBIT LABORAL
En l’àmbit laboral les prioritats són millorar l’ocupació de les persones LGTB amb dificultats
d’inserció laboral i combatre la discriminació i l’assetjament en l’entorn laboral, amb una especial
atenció a la situació de les dones trans, el col·lectiu amb una major vulnerabilitat laboral.
En primer terme s’ha incorporat la perspectiva de diversitat sexual i de gènere a Barcelona activa,
incorporant-ho a l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020, on es defineix una mesura
específica al respecte (la número 3). També s’ha inclòs en el pla de formació contínua dels i les
treballadores, dissenyant una acció formativa interna específica en Igualtat de Gènere i Diversitat per
al personal de Barcelona Activa –en el marc de II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes
2017-2010. Aquest curs s’adreça a personal tècnic que treballa com a professionals de l'orientació
ocupacional, orientació del servei d'empresa ocupacional i orientació del servei d'emprenedoria,
com a públic diana. També el 2017 se va formar a 5 persones tècniques d’inserció sociolaboral en
Introducció a la perspectiva LGTBI a l'àmbit laboral mitjançant una formació especialitzada
organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i realitzada per la Fundació SURT.
S’ha elaborat una Guia per a la gestió de la diversitat LGTBI a l’empresa en clau de bones pràctiques
que es preveu poder presentar properament.
Per tal de facilitar la inserció laboral a les persones LGTBI s’ha creat el Grup de Treball Ocupació i
Col·lectiu Trans que lidera i coordina Barcelona Activa en el marc de la Xarxa de Municipis LGTBI de
Catalunya i on participen una vintena de municipis i organismes. El grup de treball té com a objectiu
debatre i processar conjuntament els aspectes clau que intervenen en la inserció laboral d’aquest
col·lectiu, per millorar la seva situació en els processos de recerca de feina i en el manteniment de
l’ocupació. Aquest grup està treballant en el disseny d’eines pràctiques per millorar
l’acompanyament en la inserció laboral, l’elaboració d’un protocol de transició de gènere per a
persones treballadores d’empreses i administracions públiques i el disseny d’estratègies per apropar
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a les persones trans als serveis municipals d’orientació i inserció laboral. Es preveu concloure els
treballs i difondre eines concretes el 2020.
Per una altra banda, i a rel de l’impuls i implantació de les clàusules socials a la contractació, el Servei
d’Assessorament en les Clàusules Socials de Barcelona Activa ha treballat amb entitats del teixit
associatiu per tal d’informar sobre el procediment de derivació de candidatures de les persones que
atenen a les ofertes de clàusules socials.
Addicionalment s’ha reforçat el Programa d'Orientació i Inserció “Trans-Ocupació” amb una oficina
tècnica específica de Barcelona Activa que s’ha posat en marxa de forma efectiva el 2019.
Addicionalment s’ha generat un espai de treball amb el Centre LGTBI de Barcelona per fer un
seguiment conjunt del programa.
Mitjançant un estudi específic que va comptar amb persones expertes, entitats i dones trans
treballadores sexuals, es va generar el 2017 el programa Carolines, un conjunt d’accions dirigit al
col·lectiu de dones trans que exerceixen treball sexual a la ciutat de Barcelona. El programa definia
mesures centrades en la defensa dels seus drets bàsics, com ara l’assessorament i assistència
jurídica, la informació sobre els seus drets bàsics, i l’impuls del seu apoderament mitjançant espais
de trobada i grups de suport mutu, així com amb programes de formació i d’inserció laboral per a
aquelles que vulguin ampliar el seu ventall d’opcions laborals i eines per a sensibilitzar la ciutadania i
formar el personal que acostuma a interactuar amb aquest col·lectiu. Fins al moment s’han
desenvolupat en major terme les actuacions de l’àmbit laboral, en especial mitjançant la
formalització d’una encomana de gestió a Barcelona activa des de mitjan 2019 per a desenvolupar el
Pla Laboral ABITS: Model integral de millora de l’ocupabilitat per a treballadores sexuals.

B9. ESPORTS
En el camp esportiu els objectius fixats tenen a veure amb la visibilitat del col·lectiu LGTBI i la lluita
contra la LGTBIfòbia en aquest àmbit, així com la millora de l’accés de les persones trans als centres
esportius.
S’ha començat a incorporar formació vinculada a la diversitat sexual i de gènere en l’oferta que es
promou des de l'IBE dirigida al sector (professionals de l’educació física, personal tècnic dels centres
esportius municipals, entitats, etc.). En concret, en les jornades formatives “L’esport fa escola” del
2018 adreçades al professorat amb alumnes participants a “L’escola fa esport a la ciutat”, d’activitats
esportives en horari lectiu es van dur a terme dos seminaris sobre “Coneixem, prevenim i actuem
enfront l’assetjament sexual a l’escola i l’institut”, a càrrec de Montserrat Marín, i “Creant una
educació física segura per al col·lectiu LGTBI”, a càrrec d’Anna Vilanova. També s’han realitzat
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formacions formatives sobre perspectiva de gènere en entitats homologades de l’esport, a càrrec de
Natàlia Navas, del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, en les quals es va facilitar el Protocol de
prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i ciberassetjament entre iguals” elaborat pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Un altre objectiu del Pla és millorar l’accés de les persones trans als centres esportius municipals, per
aquesta raó s’ha fomentat que en els nous Centres Esportius Municipals s’habilitin espais de vestidor
d'ús individual que puguin ser utilitzats per qualsevol persona que ho sol·liciti; com és el cas del nou
CEM Turó de la Peira, on s’ha incorporat un vestidor a disposició dels usuaris que requereixin la seva
utilització. En aquest període, també s’han remodelat els vestidors del CEM Verneda i el CEM Vintró
creant un vestidor adaptat/familiar a cada equipament a disposició dels usuaris i usuàries que
requereixin la seva utilització.

B10. VISIBILITZACIÓ EN L’ÀMBIT ECONÒMIC
En aquest àmbit es pretén diversificar l’oferta turística de la ciutat adreçada al col·lectiu, incorporar
la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere al conjunt de l’oferta turística de la ciutat i visibilitzar
Barcelona com una ciutat de referència en les llibertats sexuals i de gènere a escala internacional.
Des de la Taula de màrqueting turístic es treballa per a incloure referències històriques i d’interès
històric i turístic vinculades amb el col·lectiu, a la vegada que des de Turisme de Barcelona s’ha
participat en la International Gay and Lesbian Travel Association (ILGTA) i a altres fires relacionades
amb el turisme i la promoció econòmica en relació al col·lectiu LGTB, en i s’han organitzat sessions
específiques.
S’ha donat suport a les entitats que van impulsar la candidatura de Barcelona com a seu de
l’EuroPride 2022.
Des de la seva obertura es treballa per a establir el nou Centre LGTBI com a referent de ciutat
orgullosament diversa, com a generador d’aliances internacionals amb aquells llocs on la diversitat
sexual està perseguida i amb altres ciutats. L’exposició de 2019 “Barcelona-Stonewall: un viatge
d’anada i tornada a les primeres manifestacions LGTBI” n’és un primer exemple: s’ha construït amb
materials provinents del Centre de Documentació de l’LGBT Community Centre de la ciutat de Nova
York, l’Arxiu Municipal de Barcelona, el centre de documentació Armand de Fluvià i el centre de
documentació de Ca la Dona.
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B11. ACCIÓ SOCIAL I CICLES DE VIDA
Amb l’objectiu de promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en els serveis i
programes d’adolescència i joventut, el 2017 i 2018 es van dur a terme les següents accions:
 Ampliació de la Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no discriminació, projecte
d’Entorn
 Prevenció de les relacions abusives als centres educatius (bullying i assetjament escolar)
 Creació de canals estables de coordinació per la detecció i prevenció de les discriminacions
entre la població juvenil
 Quinzenes temàtiques dels Punts JIP i accions a la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil
 Coordinació dels serveis: projectes educatius impulsats pels educadors/es socials, Xarxa de
Punts d’Informació Juvenil, PIADs, SARA, SAH
 Creació de canals de coordinació estables amb els diversos agents
 Afavorir espais de relació i trobada d’adolescents i joves LGTBI dins dels equipaments
juvenils
 Formació de gènere per a entitats juvenils que formen part del CJB
A més, des del servei el servei “Aquí t’escoltem!” (ATE), l’any 2018 s’ha posat en marxa els “Diàlegs
ATE”, un espai de trobada i relació entre professionals que treballen en l’àmbit socioeducatiu amb
joves i adolescents. S’ha organitzat el diàleg “Educació emocional, gènere i sexualitats. Mirades per a
la prevenció de les violències a l'adolescència”.
Per altra banda, una de les actuacions destacades ha estat la 1ª Jornada de professionals amb
perspectiva LGTBI, en què el Departament de Joventut i el Centre LGTBI van reunir al voltant de 100
professionals de diferents serveis (SAIF, Centres per Famílies, Punts Aquí t’Escoltem, Punts
d’informació juvenil, Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils, CJB, equipaments juvenils i
referents de Districte) per tal d’aprofundir en la intersecció entre joventut i diversitat sexual i de
gènere i teixir complicitats entre aquests dos àmbits de treball.
Un altre objectiu del Pla és incorporar en la Taula d’Entitats de Lleure Educatiu la perspectiva de
diversitat sexual i de gènere, per a la capacitació del monitoratge en l’acompanyament educatiu
integral dels i les adolescents. En aquest sentit, s’ha elaborat la mesura de govern del lleure educatiu
aprovada el 2018 on l’acció 8 incorpora formació dirigida a responsables educatius en l’atenció i
promoció de la diversitat i per desenvolupar estratègies de treball de gènere i LGTBI, com és el cas
de la formació impartida en perspectiva LGTBI per a entitats juvenils. En concret, la quarta sessió de
la formació ha estat dirigida a exclusivament a caus i esplais.
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Per donar suport al Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) s’ha continuat impulsant el bloc
“Voreres de colors”14, un espai virtual amb tots aquells recursos i informacions d’interès per a totes
aquelles entitats i persones que treballen en l’àmbit de la diversitat afectivo-sexual i d’identitat de
gènere. Totes elles són entitats que representen al col·lectiu LGBTI en el seu dia a dia i a diferents
àmbits, formant-se i formant, elaborant recursos i treballant el discurs de les pròpies entitats i el del
CJB en temes com la prevenció de la LGBTIfòbia, els drets sexuals i reproductius, o la reivindicació de
realitats invisibilitzades, entre d’altres. A més, s’han fet les edicions anuals de la “Setmana per la
Diversitat Afectivosexual i de Gènere”.
Pel que fa a la promoció de perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en els serveis i programes
adreçats a la gent gran, s’ha assegurat la continuïtat de la presència d’aquest grup, a través de la 5a
Convenció “Les veus de les persones grans”, que ha tingut lloc al març de 2019 amb el lema
“Barcelona, una ciutat per a tota la vida”. Aquest ha estat un espai de participació, debat i reflexió de
les persones grans de la ciutat, organitzat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i
el Consell Assessor de la Gent Gran.
La Convenció, que té com a objectiu principal fer balanç de la feina feta i formular propostes de
futur, està oberta a la participació de totes les persones grans de la ciutat, així com a professionals,
investigadors/es i persones expertes en l’àmbit de l’envelliment.
Entre els objectius que s’han marcat en el treball d’aquesta 5a Convenció hi ha:
 Fer possible una participació plural i diversa que doni veu al conjunt de persones grans.
 Impulsar un pacte social per a prevenir els maltractaments, la discriminació per raó d’edat i
les expressions de rebuig a les diferències.
 Lluitar contra la discriminació i trencar estereotips que impedeixen la cohesió social i
afebleixen la solidaritat, demanant polítiques públiques d’envelliment que integrin la
diversitat de gènere, procedència, capacitats funcionals i orientació sexual, entre d’altres
 Impulsar una participació més plural i diversa que expressi les veus de les dones grans i de
les persones grans LGTBI, migrades o amb diversitat funcional.
Així mateix, com a repte futur, es preveu comptar amb la participació en la Convenció de tots els
consells sectorials de la ciutat, tal com s’ha fet amb alguns com el d’Habitatge Social, el d’Immigració
o el de Benestar Social. Es treballarà per poder col·laborar en aquest sentit amb el Consell Municipal
LGTBI.

14

Bloc consultable a https://www.cjb.cat/voreresdecolors/
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En aquest sentit, un grup de treball de persones grans format per entitats membres del Consell
Municipal LGTBI, va participar en el procés de redacció de la Mesura de govern per a la promoció de
les persones grans de la ciutat de Barcelona 2017-2021 on es recollien mesures entorn a:





La promoció de l’envelliment actiu entre les persones grans LGTBI.
La sensibilització sobre la diversitat i migrant en espais de gent gran
L’atenció a la diversitat sexual, formació si sensibilització en equipaments per a la gent gran
Impulsar un banc de materials i recursos de diversitat sexual i de gènere

Com una de les expressions de la incorporació d’aquesta perspectiva, el Departament de Gent gran
ha organitzat aquest octubre de 2019 l’acte “Persones grans LGTBI+: 50 anys de lluita per la visibilitat i
la no-discriminació”, per celebrar el 50è aniversari dels aldarulls de Stonewal i reconèixer totes les
persones que van alçar-se per la no-discriminació de les persones gais, lesbianes, transsexuals,
bisexuals, intersexuals i queer.
Finalment, per a promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en els serveis i
programes adreçats a persones amb diversitat funcional, s’ha participat en l’Estratègia de Salut
Sexual i Reproductiva, garantint la presència dels drets sexuals de les persones amb discapacitat de
la ciutat. La formació pilot abans mencionada desplegada pel districte de Ciutat Vella aquest 2019
sobre en termes de salut emocional, sexual i reproductiva també incorpora una mirada transversal i
interseccional i ha inclòs la perspectiva de diversitat funcional.
Finalment, per a garantir l’accés a la informació del Pla Municipal per la diversitat sexual i de gènere
per a les persones amb discapacitat, s’ha elaborat un seguit de material audiovisual accessible i de
fàcil comprensió, com ara la infografia que explica el Pla de manera accessible15, així com la web de
Diversitat sexual i de gènere municipal i la del Centre LGTBI. També s’ha treballat en garantir
l’accessibilitat dels webs municipals disponibles adreçats al col·lectiu LGTBI.

15

Consultable a https://www.youtube.com/watch?v=AmenXEFGeHY
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Reptes futurs
De cara al futur, és important ressaltar que resta encara un any i escaig d’implementació del Pla de
diversitat sexual i de gènere de 2020. En aquest període, i en els propers anys, caldrà consolidar les
línies engegades i recuperar les actuacions pendents.
En quant a la consolidació d’actuacions iniciades, s’assenyalen les següents prioritats:
 Donar continuïtat, ampliar i incorporar al pla de formació municipal la formació en diversitat
sexual i de gènere dirigida al personal dels serveis municipals, adaptant-la a les especificitats
de cada àmbit sectorial i professional.
 Difondre àmpliament, proporcionar acompanyament i fer un seguiment de l’aplicació de les
múltiples eines generades fins al moment: protocols, guies, diagnòstics, clàusules socials,
etcètera per garantir i augmentar-ne l’impacte, amb especial focus en les intervencions
realitzades en l’àmbit laboral i en el funcionament intern de l’Ajuntament.
 Potenciar el Centre LGTBI com a referent nacional i internacional en promoció de drets, i
potenciar no només els serveis que proporciona i el seu paper de dinamització cultural, sinó
també en el seu rol de col·laboració amb serveis diversos de la ciutat per tal de fomentar la
incorporació de la perspectiva de diversitat sexual i de gènere, tal i com ja s’està fent com
per exemple en l’àmbit de les polítiques de joventut.

Així mateix, el balanç realitzat en aquest informe ens permet assenyalar la necessitat de posar major
èmfasi en les actuacions relatives als següents àmbits i objectius:
 La millora de la informació referent a les necessitats i situacions de les persones LGTBI.
 La inclusió integral de la perspectiva interseccional, i en particular la mirada intercultural i
l’experiència i especificitat de les persones LGTBi d’origen migrant.
 El reconeixement de les aportacions de les persones LGTB al llarg de la història, promovent
la memòria i els referents LGTBI mitjançant plaques, monuments o intervencions en l’espai
públic de la ciutat; ja sigui dignificant les existents com plantejant-ne de nous.
 L’impuls de l’expressió de la diversitat sexual i de gènere en la cultura, amb el foment de la
reflexió crítica sobre la normativitat de gènere i la visibilització de referents diversos.
 La intervenció en el camp de l’esport per tal de promoure la visibilitat dels col·lectius LGTBI,
lluitar contra la LGTBIfòbia i garantir l’accés amb llibertat i sense discriminació als centres
esportius.
 La promoció de la salut afectiva, sexual i reproductiva de les persones LGTBI, amb un especial
focus en la millora de l’atenció ginecològica de les dones lesbianes i bisexuals, la continuïtat
de les actuacions dirigides a persones intersexuals o amb DSD, i la formació dels i les
professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social.
 L’impuls de mecanismes d’acompanyament a persones trans més enllà de l’àmbit sanitari.
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 La definició d’un model específic d’abordatge de les violències sexo afectives que viuen les
persones LGTBI articulant els serveis existents en matèria de violència masclista i el Centre i
entitats LGTBI i millorant-ne els sistemes d’informació i orientació .
 El desplegament d’accions, protocols i iniciatives específiques per a combatre la LGTBIfòbia
en diferents àrees sectorials (educació, ocupació, transport...), comptant amb l’articulació
dels diferents serveis i entitats implicades; en particular el centre LGTBI i la OND, i amb un
especial èmfasi tant en la resposta d’emergència a les agressions com en el canvi
d’estereotips discriminatoris.
 La major visibilitat de models familiars diversos que tinguin en compte la realitat
homoparental per desenvolupar informació de qualitat i referents positius.
 La promoció decidida en la infància d’imaginaris diferents allunyats del binarisme de gènere
actual i dels rígids referents cissexistes i heterosexistes que acaben naturalitzant les
discriminacions i estereotips que viuen les persones LGTBI.
 La generació de recursos per a acompanyar nenes i nens que tenen expressions i identitats
de gènere diversos, així com les seves famílies i els seus entorns escolars.
 La generació d’eines per a que els professionals de serveis socials puguin acompanyar a les
persones LGTBI en situació d’exclusió social.

El procés de definició del Pla d’actuació municipal constituirà una oportunitat per a incorporar
aquests objectius. Així mateix, cal tenir en compte que durant l’any 2020 finalitzarà la implementació
del Pla. Es preveu realitzar-ne l’avaluació i elaborar el nou pla pel següent període els propers mesos.
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