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El Centre LGTBI començava el 2020 compartint amb tota la 
ciutadania els actes de celebració del primer aniversari. Va 
ser una festa preciosa, plena de reivindicació i propostes 
culturals, oberta a tothom, i molt especialment al barri. Res 
ens feia pensar en aquell moment que, setmanes després, ens 
veuríem abocades a un canvi de paradigma inesperat: l’inici de 
la pandèmia provocada per la covid-19. 

Lluny de paralitzar el dinamisme del Centre, aquesta nova 
situació ha dibuixat un nou escenari al qual l’equipament ha 
sigut capaç d’adaptar-se ràpidament. A banda de capgirar 
la programació per mantenir en marxa diferents activitats a 
distància, ha demostrat el paper clau que pot desenvolupar 
com a porta d’entrada de moltes persones LGTBI a altres 
serveis municipals, especialment en situacions tan 
extraordinàries que colpegen especialment els col·lectius  
més vulnerables. 

Partint de la valuosa tasca de detecció duta a terme per les 
entitats, durant les setmanes més dures del confinament el 
Centre LGTBI va coordinar i vehicular nombroses intervencions 
i peticions d’ajuda cap als Serveis Socials de l’Ajuntament. 
Així, es posava de manifest la gran acceptació que tenen els 
serveis d’atenció del Centre, i com d’útil pot ser la incorporació 
de la mirada de la diversitat sexual i de gènere a l’hora de 
donar una resposta especialitzada a determinades situacions. 

Justament, aquesta important resposta assistencial ha posat 
sobre la taula la necessitat d’establir nous protocols que 
facilitin l’encaix del Centre amb altres àrees de l’Ajuntament. 
L’objectiu és aconseguir una coordinació més eficient que 
reverteixi en una millor atenció de la ciutadania. L’aprovació 
del protocol per a l’abordatge dels casos d’LGTBI-fòbia, 
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en el qual participen el Centre LGTBI, l’Oficina per la No 
Discriminació i entitats especialitzades com l’Observatori 
contra l’Homofòbia, n’és un bon exemple i estableix  
el camí a seguir. 

El 2020, el Centre LGTBI també ha seguit posant sobre la 
taula la seva capacitat per generar debats interessants que 
interpel·len la ciutadania. Ho va fer, per exemple, durant la 
2a Jornada Anual, trobada durant la qual va reunir diferents 
representants dels àmbits acadèmic i activista per debatre 
sobre aspectes tan candents com els elements que influeixen 
en la construcció de les identitats LGTBIQ+ i l’aportació que 
les teories queer poden fer als feminismes. 

El Centre ha sabut combinar aquestes qüestions de fons, 
properes a la reflexió i a la generació d’idees, amb projectes 
que promouen la visibilitat i la participació ciutadana. I en 
aquest sentit paga la pena destacar el I Concurs d’Il·lustració 
“Acolorim la diversitat”, un format que, integrat a la 
programació del Festival Barcelona Dibuixa, ha tornat a posar 
de manifest com d’important és l’espai a l’hora de fer visible 
la diversitat sexual, afectiva i de gènere en la vida social i 
cultural de la ciutat, especialment entre les persones joves. 

Us convido a repassar alguns dels indicadors de gestió 
d’aquest 2020 i la important contribució feta des del  
Centre LGTBI perquè, en aquests moments difícils, ningú  
no quedi enrere. 





EL PAPER CLAU 
DEL CENTRE LGTBI
I LES ENTITATS

JOAQUIM ROQUETA 
President de la Federació Plataforma d’Entitats LGTBI 
de Catalunya



El 2020 no ha estat un any fàcil. La pandèmia ha posat sobre la 
taula les necessitats de les persones LGTBI més vulnerables: 
persones migrants amb precarietat laboral, dones trans 
amb problemes per pagar el lloguer, joves que conviuen amb 
entorns familiars hostils, persones grans que han necessitat 
suport per tenir accés a medicació i a altres necessitats 
bàsiques... En tots aquests contextos, el Centre LGTBI ha 
mostrat una capacitat de resposta formidable. 

L’equipament ha actuat com a canalitzador de totes les 
realitats detectades per les entitats, les quals han jugat 
un paper decisiu a l’hora d’identificar les necessitats del 
col·lectiu. A més, per a moltes usuàries, el Centre LGTBI ha 
estat la porta als serveis socials de l’Ajuntament, de manera 
que han ajudat els equips de l’Administració a acompanyar les 
persones LGTBI aportant-los la mirada de la diversitat sexual i 
de gènere en totes aquestes intervencions. 

El 2020, però, també ha tingut moltes coses positives. Per 
exemple, la digitalització ha permès que l’activitat del Centre 
tiri endavant i arribi molt més lluny del que mai abans ens 
havíem plantejat. I aquest canvi de paradigma també ha 
beneficiat les entitats residents i altres col·lectius que fan  
ús de les instal·lacions del Centre, que han pogut tirar 
endavant amb la seva activitat en les condicions que la 
pandèmia dictava. 

Aquestes pàgines donen fe de la resposta donada pel  
Centre LGTBI en aquesta etapa de crisi social i sanitària. 
Felicitem-nos de poder comptar amb un equipament 
d’aquestes característiques, que és hereu dels més de 
quaranta anys de trajectòria de les entitats de la ciutat. 
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FER ANYS  
ÉS UN ORGULL 



El dissabte 19 de gener, d’11 a  
22 h, el Centre LGTBI va celebrar el 
primer aniversari amb una completa 
programació d’activitats. Sota el 
títol “Fer anys és un orgull”, es va 
dissenyar una programació d’actes 
adreçada a tots els públics que, per 
segon any consecutiu, va convertir 
les instal·lacions del Centre i el carrer 
Comte Borrell en un espai ple de 
creativitat i reivindicació. 

Brigitta Lamoure va ser la mestra de 
cerimònies d’una jornada emmarcada 
en la Festa Major de Sant Antoni, 
donant continuïtat a la voluntat 
d’estrènyer vincles amb el territori i fer 
del Centre LGTBI un espai comunitari 
de proximitat. Tallers, intervencions 
artístiques, activitats familiars i 
actuacions van tornar a posicionar el 
Centre com a plataforma de visibilitat 
i creació artística en l’àmbit de la 
diversitat sexual i de gènere. 

Del seguit d’actes previstos van 
destacar propostes com les 
intervencions artístiques de David 
Macho, Violeta Mayoral, Clara Aguilar 
i Nora Haddad, així com el recital de 
poesia Poetry jam for future, organitzat 
pel col·lectiu ExpresArte amb la 
col·laboració de la Xarxa Antirumors. 

També hi va haver espai per a la ràdio 
comunitària. En aquest cas, part de 
l’equip d’Orgull Ràdio, amb qui el 
Centre LGTBI col·labora habitualment, 
va traslladar-se fins a les instal·lacions 
del carrer Borrell per fer-hi un 
programa de ràdio que recollís el 
desenvolupament de la jornada. 

Per la seva banda, el públic familiar 
va poder gaudir, entre d’altres, del 
contacontes Tots nosaltres, de la 
companyia Fes-t’ho com vulguis; 
l’espectacle Colorete Colorado, de 
Personaje Personaje, i tallers de 
serigrafia i menjar queer, així com 
d’una xocolatada popular. 

La música va ser la protagonista de 
l’escenari exterior. Entre altres artistes, 
el Centre LGTBI va comptar amb les 
actuacions del grup Chica Charcos i les 
discjòqueis L.A.S DJs, Äadrik Synth i 
¥€$Si Perse DJ set. Les interpretacions 
en directe van anar a càrrec de 
Jonás de Murias i Romeromartín. 
Ambdós van sorprendre amb el seu 
repertori, que fusionava el flamenc 
tradicional amb notes contemporànies                                 
i lletres dissidents. 

El bloc final dels actes del primer 
aniversari va iniciar-se amb els 
parlaments institucionals i una 
simbòlica bufada d’espelmes.  
Hi van participar el president de 
la Plataforma LGTBICat, Joaquim 
Roqueta; la tinenta d’alcaldia de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes 
i LGTBI, Laura Pérez; i l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, acompanyades 
d’una representació de les entitats que 
formen part de la Plataforma. 

La festa, a la qual van assistir més 
de 9.000 persones, va finalitzar amb 
l’actuació de Putochinomaricón. 
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ADAPTACIÓ
DE L’ACTIVITAT 
DEL CENTRE LGTBI  
A LA REALITAT  
DE LA PANDÈMIA



Seguint les instruccions de 
l’Ajuntament de Barcelona, i d’acord 
amb les mesures decretades per 
contenir la progressió de la covid-19 
per la Generalitat de Catalunya, 
el Centre LGTBI va cancel·lar tota 
l’activitat presencial el divendres 13 de 
març. El període de tancament previst 
va ser, inicialment, de quinze dies. La 
presencialitat, però, no es va recuperar 
fins al 14 de juny, en diferents graus. 

En decretar-se el confinament, 
el Centre LGTBI va elaborar, en 
coordinació amb la Direcció de 
Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament, 
un Pla de contingència que coordinés 
la suspensió d’activitats, actes 
i serveis de l’equipament, així 
com de les entitats residents i la 
resta d’associacions que fan ús 
de les instal·lacions. Les mesures 
acordades van anar adequant-
se, progressivament, a l’evolució 
epidemiològica. 

Coincidint amb el tancament del 
Centre, es va fer una ingent tasca 
de comunicació per difondre que les 
persones que requerissin qualsevol 
tipus d’atenció urgent relacionada 
amb casos d’LGTBI-fòbia haurien 
d’adreçar-se als Mossos d’Esquadra. 
Per a qualsevol altra necessitat de 
tipus social, es va establir com a punts 
d’atenció un dispositiu de guàrdia 
format per nou centres de Serveis 
Socials de l’Ajuntament, als quals 
calia sumar el Centre d’Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona 
(CUESB). 

Els serveis del Centre LGTBI, però, no 
van quedar-se de braços plegats. En 
coordinació amb diferents entitats 
especialitzades, que van desenvolupar 
una gran tasca de detecció de 
necessitats entre els col·lectius 
més vulnerables, es van canalitzar 
i coordinar amb Serveis Socials els 
casos més urgents. El Centre LGTBI 
va esdevenir, així, un important 
element de connexió de totes 
aquestes casuístiques amb la resta 
d’equips assistencials municipals. 
Podeu comprovar els indicadors de 
coordinacions i derivacions a l’apartat 
Serveis d’Atenció. 
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1 DE GENER — 13 DE MARÇ 
Activitat presencial pre-Covid

14 DE MARÇ — 14 DE JUNY 
Tancament del Centre LGTBI. 
Serveis i activitats a distància

A PARTIR DEL 14 DE JUNY 
Serveis Presencials i telemàtics 
amb cita prèvia, activitats  
a distància



A la vegada, des del Servei 
d’Informació es va mantenir activa 
una bústia de contacte a través de 
correu electrònic per donar resposta 
i gestionar totes les peticions 
que s’hi plantejaven. També es va 
desenvolupar, amb el suport de l’Àrea 
de Comunicació, una programació 
d’activitats a distància i una campanya 
de difusió de recursos (pel·lícules, 
llibres, activitats) per dinamitzar la 
primera fase del confinament. En 
podeu veure més detalls a les seccions 
Servei d’Informació i Dinamització i 
Comunicació, respectivament. 

En el moment de la represa, a principis 
de juny, els serveis tècnics municipals 
van adequar les instal·lacions 
del Centre LGTBI per garantir el 
compliment de les diferents mesures 
d’higiene i protecció previstes. Entre 
altres actuacions, es van higienitzar 
i adequar els sistemes de ventilació 
i climatització, es van reduir els 
aforaments de les sales, es van 
instal·lar mampares d’autoprotecció 
per al personal que fa atenció al 
públic i es van establir recorreguts 
unidireccionals. També es van 
incrementar les rutines de neteja i 
desinfecció de les instal·lacions i es 
van modificar alguns elements de 
mobiliari per facilitar les tasques de la 
plantilla en aquesta nova realitat. 

Aquests canvis es van acompanyar de 
diferents elements de comunicació i 
senyalització per facilitar la informació 
de les persones usuàries: cartelleria, 
rètols, materials autodescarregables 
als dispositius mòbils, etc. 

Des de la reobertura, els serveis  
del Centre LGTBI van combinar 
la modalitat presencial amb 
l’atenció telemàtica. Pel que fa a 
les activitats, la sala d’actes va 
equipar-se tècnicament per  
poder-hi desenvolupar activitats 
amb seguiment telemàtic de 
qualitat. Això ha permès garantir les 
mesures de distanciament social 
tot desenvolupant una programació 
regular, a l’abast de tothom a través 
de YouTube i amb una qualitat 
equivalent a la desenvolupada abans                      
de la pandèmia.
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L’activitat del 
Centre LGTBI va 
adaptar-se a les 
recomanacions 
de les autoritats 
sanitàries, 
regulant el grau de 
presencialitat però 
mantenint actius 
tant els serveis 
com les activitats





SERVEIS D’ATENCIÓ



El Centre LGTBI ofereix diversos serveis 
d’atenció directa a persones LGTBI, 
tant de manera individual com grupal i 
familiar. En cas que la persona usuària 
requereixi una atenció especialitzada 
o de llarga durada, l’equipament pot 
derivar-la a serveis especialitzats de 
les entitats o de l’Administració. 

La crisi social provocada per la 
pandèmia, especialment durant el 
primer confinament, i els efectes 
psicosocials de les mesures de 
distanciament han estat els dos 
elements que han configurat l’entorn 
de treball de les professionals del 
Centre durant l’any 2020. 

NOMBRE DE CASOS I PERFIL DE LES 
PERSONES USUÀRIES

El Servei d’Acollida del Centre LGTBI va 
atendre durant tot l’any 353 persones, 
un 14 % més que l’any 2019. El 21 % 
dels casos van produir-se durant els 
mesos de tancament del Centre a 
causa de la situació epidemiològica 
(14 març-14 juny), etapa durant la qual 
el Centre va articular un dispositiu 
telemàtic d’atenció en coordinació 
amb les entitats i els serveis socials  
de l’Ajuntament. 

De les 353 persones usuàries, el grup 
d’edat majoritari va ser, per segon any, 
el de 31 a 40 anys, que va suposar el 
27 % de les atencions, seguit de les 
persones de 18 a 25 anys (20 %), el de 
41 a 50 anys (17 %), de 26 a 30 (15 %), 
de 51 a 65 (12 %), menors (8 %) i més 
grans de 65 anys (1 %). 

Els tres mesos de confinament no van 
deixar una empremta significativa 
en la distribució per edats de les 
persones usuàries, però sí que ho 
van fer per raó de gènere. Des de la 
segona meitat de març fins a principis 
de juny, la proporció de dones trans 
ateses va ser el doble que la resta de 
l’any. Aquest fet posa de manifest les 
vulnerabilitats que ha registrat aquest 
col·lectiu durant els mesos més durs 
de la pandèmia.
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Perfil de persones usuàries 
del Servei d’Acollida, per edat 
(19-20)

95
76

70

63

62

7
30

55

38

8
2

44

59

53

Menors

18-25

26-30

31-40

41-50

51-60

Majors 65

2019

2020
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Perfil de persones usuàries 
del Servei d’Acollida, per 
identitat de gènere (19-20)

128
157

93
82

59

22

4

3
4

10

43

57

Dona cis

Home cis

Dona trans

Home trans

No binàrie

Gènere fluid

2019

2020

El nombre de casos de menors d’edat 
es va multiplicar, pràcticament, per 
quatre respecte al primer any de 
funcionament del Centre. Aquest 
creixement exponencial s’explica 
per l’augment de les necessitats 
d’acompanyament i socialització 
durant el confinament, una etapa en 
què moltes persones joves LGTBI van 
haver de viure sense la seva xarxa de 
suport habitual i en un entorn que, en 
alguns casos, podia resultar hostil. 

D’altra banda, l’estudi del perfil 
d’usuàries per identitat de gènere 
permet copsar com quasi la meitat 
dels casos atesos van ser homes cis 
(45 %), seguits de dones cis (23 %), 
dones trans (16 %), homes trans  
(12 %), persones no binàries (3 %) i de 
gènere fluid (1 %). D’un any per l’altre, 
cal destacar l’augment de casos 
d’homes trans, que es dupliquen, i 
d’homes cis, que augmenten un 23%. 



DEMANDES REGISTRADES

Al llarg del 2020, el nombre de 
demandes presentades va ser de 
405. Això representa un creixement 
de prop del 20 % respecte a les 339 
de l’exercici anterior. Les peticions 
d’ajut per cobrir necessitats bàsiques 
van ser les més sol·licitades i han 
experimentat un augment del 126 
%. Del total de peticions d’aquesta 
categoria, el 60 % van tenir relació amb 
les necessitats de manutenció i el 40 
% restant eren sobre habitatge.

També van créixer altres tipus de 
demandes. És el cas de les peticions 
d’orientació jurídica, que es van 
multiplicar per sis, i les demandes 
puntuals d’assessorament psicològic, 
que es van doblar respecte a l’any 
2019. A més, van mantenir una 
tendència creixent les consultes 
sobre estrangeria i asil. Per millorar-
ne l’abordatge, el Centre LGTBI va 
seguir coordinant-se estretament 
amb el Servei d’Atenció a Immigrants, 
Emigrants i Refugiats (SAIER) i entitats 
especialitzades com ACATHI i el Comitè 
Espanyol d’Ajut al Refugiat (CEAR), 
amb el qual s’ha reforçat el treball en 
xarxa i s’ha acordat que hi haurà un 
professional de referència per atendre 
els casos que es derivin des del Centre 
LGTBI de Barcelona. 

Per segon any, la cinquena demanda 
més habitual va ser orientació i 
acompanyament sobre el trànsit propi, 
que va mantenir un nombre similar de 
peticions respecte al primer any de 
funcionament del Centre LGTBI. 

Pel que fa a l’atenció per diferents 
situacions d’LGTBI-fòbia, l’any 2020 
es van atendre 20 casos, 8 menys que 
el 2019. El 50 % per cent d’aquestes 
atencions van ser coordinades amb 
l’Oficina per la No Discriminació (OND) 
de l’Ajuntament. La resta han tingut 
altres abordatges, com la derivació al 
Servei d’Orientació Jurídica  
del Centre LGTBI.
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La pandèmia va 
multiplicar per 
quatre el nombre 
d’atencions fetes 
durant el 2020  
a menors d’edat
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86

63

38

21

21

28
20

15
22

21
15

16
11

11

11

38

32

9

45

38

24
11

2019

2020

17

49

54

41

Necessitats
 Bàsiques

Trànsit identitat 
de gènere

Assessorament 
psicològic

Orientació 
jurídica

Orientació 
laboral

Socialització

Qüestions 
administratives

Salut

LGTBI-fobia

Conflictes nucli 
familiar

Conflictes 
intraparella

Orientació 
comp. gènere 
no normatiu

Estrangeria/Asil

Gràfica comparativa de 
demandes 2019 - 2020

Casos atesos pels serveis 
d’atenció especialitzada 
(2019 – 2020)

44
99

39

54

2019

2020

130

77

Atenció 
psicològica

Atenció
trans

Atenció
jurídica

Casos anuals

7,3
9

6,5

9

2019

2020

11,8

7

Atenció 
psicològica

Atenció
trans

Atenció
jurídica

Casos mensuals
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MÉS COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS 
DE L’AJUNTAMENT 

Durant tot el 2020, es van dur a terme 
58 coordinacions amb els centres de 
Serveis Socials de l’Ajuntament. La 
meitat d’aquestes gestions es van fer 
durant el confinament. 

L’augment de demandes que requerien 
la intervenció de Serveis Socials o 
altres professionals especialitzats 
va fer que el Centre LGTBI millorés 
els processos per derivar, fer 
seguiment i acompanyament dels 
casos que requerien la intervenció 
d’altres unitats de l’Ajuntament. Per 
exemple, amb l’Institut Municipal 
de Serveis Socials es van articular 
mecanismes per compartir informació 
de determinats casos i facilitar les 
derivacions cap als centres de Serveis 
Socials de cada districte quan fos 
necessari. Amb això es pretenia 
estalviar temps a la persona usuària 
i facilitar-li un millor abordatge              
del seu cas. 

Amb aquesta mateixa intenció, el 
Centre va ser donat d’alta al sistema 
SIAS, una aplicació informàtica de 
gestió que connecta el Centre LGTBI 
amb altres serveis municipals (OND, 
SARA, SAH, etc.). Això també permetrà 
compartir indicadors comuns per a 
l’anàlisi de dades. 

En l’àmbit de l’acompanyament als 
casos d’LGTBI-fòbia, el mes de maig 
va entrar en funcionament un protocol 
d’actuació coordinada entre el Centre 
LGTBI, l’Oficina per la No Discriminació 
i l’Observatori contra l’Homofòbia 
(OCH). L’objectiu és millorar la 
protecció de les persones i coordinar 
l’atenció dels casos. Posteriorment, 
el Centre d’Urgències i Emergències 
Socials de Barcelona (CUESB) va 
integrar-se a aquesta estratègia amb 
l’objectiu de poder atendre les víctimes 
d’LGTBI-fòbia amb caràcter d’urgència 
i fora de l’horari de funcionament de la 
resta de serveis.

Les peticions 
d’ajut per cobrir 
necessitats 
bàsiques van 
experimentar un 
augment del 126%



ENTITATS 
RESIDENTS



El Centre LGTBI de Barcelona vol 
ser l’espai de referència de les 
principals entitats LGTBI de la ciutat. 
FLG-Associació de Famílies LGTBI, 
l’Associació de Pares i Mares de Gais, 
Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals 
(AMPGIL), el Casal Lambda, Gais 
Positius i l’Observatori contra 
l’Homofòbia (OCH) van seguir sent les 
organitzacions residents a l’equipament 
durant el 2020. 

Al febrer, a més, el Centre va celebrar 
la instal·lació del primer projecte no 
resident, Ahora Dónde-Le Refuge. 
Aquesta associació, present a l’espai 
dos cops per setmana, té l’objectiu 
d’ajudar joves LGTBI que pateixen el 
rebuig de les seves famílies. Per fer-ho, 
disposa d’un equip de mediadors per 
millorar la situació familiar, i també 
ofereix acompanyament emocional, 
laboral i educatiu.

Creada el 2019, Ahora Dónde és 
membre fundador de la xarxa 
Fédération Européenne des Refuge, 
amb presència a França, Itàlia, Bèlgica 
i Suïssa.

Tant per a les entitats residents com 
per a les no residents, el Centre LGTBI 
va consolidar-se l’any 2020 com l’espai 
per a la gestió de les seves activitats i 
serveis, després del procés d’adaptació 
que va suposar el 2019. La pandèmia, 
però, no els va resultar indiferent. El 
tancament provocat per l’esclat de la 
covid-19 va fer que totes les entitats 
residents i les que fan ús de les 
instal·lacions del Centre per oferir-hi 
algun servei haguessin de suspendre’ls 
temporalment, si més no de manera 

presencial. Com a reacció, durant els 
mesos de confinament bona part de les 
entitats residents van habilitar bústies 
de correu com a canal de contacte 
i dispositius d’atenció a través de 
mitjans telemàtics, com WhatsApp. 

Les activitats i serveis van reprendre’s 
al juny, coincidint amb la reobertura de 
les instal·lacions del carrer Borrell. En 
aquest sentit, cal posar en valor que 
l’esforç tecnològic fet pel Centre LGTBI 
va permetre que bona part del teixit 
associatiu pogués reprendre l’activitat, 
dotant-se d’instruments telemàtics 
per poder fer retransmissions en línia 
de totes les seves propostes. Podeu 
consultar els actes més destacats a 
l’apartat 7 d’aquesta memòria. 
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Des del febrer del 
2020, Ahora  
Dónde-Le Refuge 
és el primer 
projecte no 
resident instal·lat 
al Centre LGTBI



UN ESPAI DE 
DINAMITZACIÓ 
DEL TEIXIT LGTBI 
DE LA CIUTAT



Un dels papers clau del Centre LGTBI 
és la seva funció com a element 
dinamitzador de l’activitat d’entitats, 
grups i col·lectius LGTBI de la ciutat. El 
Servei d’Informació i Dinamització és el 
responsable de facilitar la realització 
d’actes promoguts per associacions 
i particulars, així com d’atendre les 
nombroses peticions que formula la 
ciutadania en relació amb els serveis        
i programes. 

Tot i la reducció de la presencialitat a 
causa de la pandèmia, el Centre LGTBI 
va seguir donant suport a les diferents 
iniciatives plantejades. Sumant els 
actes propis, els organitzats per entitats 
residents i els d’altres associacions 
usuàries i institucions de la ciutat, el 
Centre LGTBI va acollir durant el 2020 
379 activitats, un 25 % menys que 
l’any 2019 com a conseqüència de les 
mesures de distanciament imposades 
pel coronavirus. Aquesta davallada 
respon, també, a la dificultat que van 
tenir moltes entitats per mantenir la 
seva programació, que en molts casos 
té un important component social                   
i relacional. 
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2019

149

124

106

379

212

228

63

503

Entitats residents

No residents

Centre LGTBI

Total

-63

-104

+43

-124

2020 Variació

L’activitat pròpia del Centre LGTBI, en 
canvi, va incrementar-se prop d’un 70 %. 
L’ús de les noves tecnologies per garantir 
el seguiment a distància dels actes va 
permetre, a més, ampliar-ne l’abast. 
Podeu ampliar la informació sobre la 
programació cultural pròpia a l’apartat 7. 



La celebració d’actes a les 
instal·lacions va reactivar-se a partir 
del segon semestre de l’any, en bona 
mesura gràcies a la millora de la 
situació epidemiològica i a l’ús del nou 
equipament tecnològic per part de les 
entitats usuàries. Aquest és un resum 
dels actes públics més destacats 
acollits durant l’exercici 2020:

13 de gener: Formació sobre Chemsex, 
organitzada per Gais Positius.

25 de gener: Xerrada sobre tècniques 
de reproducció assistida, organitzada 
per FLG – Associació de Famílies 
LGTBI.

8 de febrer: Xerrada “Mares  
no-gestants”, organitzada per FLG – 
Associació de Famílies LGTBI.

12 de febrer: Conferència sobre 
persones gestants, a càrrec de 
l’Associació Terrassa LGTBI.

19 de febrer: Acte conjunt del Dia 
Internacional contra l’LGTBI-fòbia en 
l’Esport, organitzat per la Plataforma 
d’Entitats LGTBI de Catalunya i 
l’Observatori contra l’Homofòbia.

1 de març: Festa de Carnestoltes de 
l’FLG – Associació de Famílies LGTBI.

2 de març: Sessió de treball del 
Pla d’Acció del Mandat sobre els 
drets i l’atenció de la salut sexual i 
reproductiva de les dones, organitzada 
per l’Ajuntament de Barcelona.

6 de març: Jornada Donasports, 
organitzada per Panteres Grogues.

28 de juny: Acte central de la Comissió 
Unitària 28 de juny amb motiu del Dia 
per l’Alliberament LGTBI.

13 de juliol: Presentació del llibre 
LGTBI.Claus bàsiques, organitzada per 
l’Observatori contra l’Homofòbia. 

6 d’octubre: Presentació del 
projecte “Joves referents per la 
interculturalitat”, del Centre d’Estudis 
Africans i Interculturals (CEAI).

8 – 11 d’octubre: Festival de Literatura 
Queer QLIT, organitzat per l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana.

9 d’octubre: Actes de celebració del 44è 
aniversari del Casal Lambda.

17 d’octubre: Cinefòrum del 
documental En Femme, organitzat per 
l’Associació Generem amb motiu de 
l’Octubre Trans*.

30 i 31 d’octubre: Jornades “El melón 
trans”, promogudes per diferents 
activistes en el marc de l’Octubre 
Trans*.

21 d’octubre: XII Jornada de la salut al 
col·lectiu LGTBI des de la perspectiva 
de drets, organitzada per Gais Positius. 

7 de novembre: Acte del Front per 
l’Alliberament Gai de Catalunya.
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Sumant els 
actes propis, els 
organitzats per 
entitats residents 
i els d’altres 
associacions 
usuàries  
i institucions de la 
ciutat, el Centre 
LGTBI va acollir 379 
activitats durant  
el 2020

20 de novembre: Xerrada “Covid-19 i 
col·lectiu LGTBI”, organitzada pel Casal 
Lambda.

27 de novembre: Taula rodona 
“Interseccionalitat a debat: quan les 
opressions es troben”, promoguda pel 
Casal Lambda.

28 de novembre: Jornada de Formació 
del Casal Lambda.

10 de desembre: Commemoració del 
12è aniversari de l’Observatori contra 
l’Homofòbia amb l’acte “12 anys 
garantint els teus drets”.
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PETICIONS ATESES AL SERVEI 
D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ

Les activitats del Centre i, 
principalment, el funcionament  
dels seu catàleg de serveis d’atenció 
van seguir despertant l’interès  
dels barcelonins i barcelonines.  
A banda d’atendre l’operativa diària de 
l’equipament, el Servei d’Informació i 
Dinamització és el responsable de les 
tasques d’atenció a la ciutadania. Com 
es pot observar en la taula següent, 
l’any 2020 van registrar-se 2.301 
peticions. S’observa un augment de 
les demandes fetes per via telemàtica 
atesa la situació sanitària. El 7,3 % de 
les usuàries van passar a rebre atenció 
per part del Servei d’Acollida. 

Canal de recepció

TOTAL PETICIONS

Presencials

Presencials derivades a Acollida

Correu electrònic

Correus-e derivats a Acollida

Subtotal

364

59

545

98

423

643

Total

1066
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PROGRAMA 
D’ACTIVITATS



El Centre LGTBI desenvolupa un 
programa d’activitats que té com a 
objectius principals la promoció dels 
drets LGTBI i l’afavoriment d’una oferta 
cultural i artística en l’àmbit de la 
diversitat sexual, afectiva i de gènere. 

La programació prevista per a l’any 
2020 va veure’s alterada pels efectes 
de la pandèmia. La supressió de 
l’activitat presencial, al final del primer 
trimestre, va obligar a suspendre un 
dels cicles temàtics i repensar bona 
part dels actes planificats. De fet, 
durant el confinament es va posar en 
marxa una innovadora programació de 
xerrades a través de les xarxes socials. 
L’èxit d’aquesta experiència, sumat a la 
vigència de bona part de les mesures 
de distanciament que impedien el 
seguiment presencial de les activitats 
després de la represa, van empènyer el 
Centre LGTBI a dotar-se tècnicament 
per fer retransmissions de qualitat de 
totes les propostes culturals. 

Com a resultat, el programa 
d’activitats va arribar a 29.506 
persones, 9.000 més que l’any 2019 
gràcies a la digitalització, un canvi de 
paradigma que va permetre captar 
l’atenció de més persones fora de 
l’àmbit de la ciutat de Barcelona. 

Pel que fa a l’estratègia programàtica, 
les propostes culturals del Centre van 
consolidar la línia de treball traçada 
l’any 2019: posar el focus sobre les 
realitats menys visibilitzades, actuar 
com a complement de l’activitat 
cultural de les entitats i establir 
col·laboracions i coproduccions amb 
entitats, col·lectius, institucions 

culturals i altres àrees municipals per 
contribuir a l’afavoriment d’una oferta 
cultural de qualitat en l’àmbit LGTBI. 

Aquest és un resum de les principals 
activitats desenvolupades durant         
el 2020. 

CICLE “INTERCULTURALITAT LGTBI. 
DIÀLEGS PER A UNA MEMÒRIA 
PLURAL”

A principis de febrer, el Centre 
LGTBI estrenava “Interculturalitat 
LGTBI. Diàlegs per a una memòria 
plural”. Amb aquesta programació 
trimestral, desenvolupada amb la 
col·laboració del Programa BCN 
Interculturalitat, l’equipament va voler 
treballar la reflexió i el debat sobre 
les diverses realitats que travessen 
les persones LGTBI racialitzades i/o 
migrants, principalment en el context                    
de la ciutat. 

L’activitat central va ser l’exposició 
“3x3x6”. Es tracta d’una mostra 
de deu retrats creats per l’artista 
multimèdia taiwanesa Shu Lea 
Cheang que relaciona diversos 
personatges històrics amb la realitat 
de persones que han estat detingudes 
per qüestions relacionades amb 
pràctiques sexuals o per raó del seu 
gènere, orientació sexual o raça. 

A banda, la programació va incloure 
projeccions cinematogràfiques, 
presentacions de llibres i xerrades 
i diàlegs sobre aspectes com 
l’homonacionalisme, la influència 
racial en les pràctiques de reproducció 
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assistida, l’exotització orientalista en 
la cultural visual i escrita homoeròtica 
i la invisibilització de les persones 
gitanes dins la comunitat LGTBI. 

El cicle també preveia un club de 
lectura i tallers d’escriptura creativa i 
realització documental. A més, seguint 
amb la voluntat d’obrir els cicles 
temàtics a la participació d’altres 
col·lectius i entitats, es va organitzar 
un contacontes i una conversa amb 
l’escriptor sirià Khaled Alesmael, amb 
la col·laboració de l’Institut Ramon 
Llull i la Residència Faber d’Olot i 
entitats com l’FLG i el Casal Lambda. 

“Interculturalitat LGTBI. Diàlegs per 
a una memòria plural” va suspendre’s 
el 13 de març. Bona part dels tallers 
i xerrades van reprogramar-se a la 
tardor de manera semipresencial 
o telemàtica. Les projeccions 
cinematogràfiques restants, però,  
es van cancel·lar. 

EL CENTRE LGTBI DES DE CASA

A finals de març, va iniciar-se “El 
Centre LGTBI des de casa”, un conjunt 
de xerrades, diàlegs, converses i 
accions de visibilitat amb què es 
va voler adaptar l’activitat cultural 
del Centre LGTBI als condicionants 
imposats pel confinament. L’equip 
d’Informació i Dinamització va ser 
l’encarregat d’organitzar i moderar 
totes aquestes propostes, que van 
desenvolupar-se majoritàriament a 
través d’Instagram.
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31 de març: Conversa amb Lucas 
Platero, doctor en sociologia i docent 
universitari, amb motiu del Dia per la 
Visibilitat Trans. En el marc d’aquesta 
jornada, també es va promoure 
#TransVisiblesDesDeCasa, una acció 
reivindicativa a les xarxes socials 
que va convidar tothom a publicar 
fotografies des de les seves llars. 

2 d’abril: “La quarentena amb infants 
a casa”, diàleg amb Katy Pallàs, 
presidenta d’FLG - Associació de 
Famílies LGTBI.

9 d’abril: “Situacions de violència a 
casa”, conversa amb Cristian Carrer, 
coordinador tècnic de l’Observatori 
contra l’Homofòbia, sobre estratègies 
per evitar situacions de violències i 
LGTBI-fòbies durant el confinament.

21 d’abril: “Ajoblanco, la revista 
de la contracultura mediterrània”, 
entrevista a Pepe Ribas, director de la 
desapareguda publicació. 

23 i 24 d’abril: Coincidint amb la Diada 
de Sant Jordi, es va promoure a les 
xarxes una campanya de vídeos als 
quals diferents autors i autores així 
com representants de l’àmbit activista 
compartien recomanacions literàries. 

L’endemà va tenir lloc un recital de 
poesia des de casa, coordinat per 
l’escriptor Sebastià Portell. Activitat 
realitzada amb la col·laboració de 
l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana (AELC).
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26 d’abril: Celebració del Dia de la 
Visibilitat Lèsbica. En el marc de la 
jornada es va realitzar una entrevista 
a Irantzu Varela, periodista i activista 
feminista, i es va promoure l’acció de 
visibilitat #BollosACasa a les xarxes 
socials. 

28 d’abril: “Diversitat funcional i mirada 
LGTBIQ+”, diàleg amb Elena Prous, 
antropòloga i activista. 

30 d’abril: “La situació de les persones 
grans LGTBI durant el confinament”, 
conversa amb Josep Maria Mesquida, 
doctor en Treball Social i membre de la 
Fundació Enllaç.

5 de maig: “Maternitats lèsbiques”, 
conversa amb Mercè Nebot. 

7 de maig: “Copla cañí: el paper de 
la cobla en la memòria LGTBI”, a 
càrrec de Lidia García, investigadora 
de la Universitat de Múrcia.

12 de maig: “Diversitat de cossos”, 
xerrada de Magda Pinyeiro, activista 
i autora de 10 gritos contra la 
gordofobia. 

14 de maig: “Sexualitats plurals”, 
xerrada de Teo Pardo, formador de  
Sida Studi.  

16 i 17 de maig: Amb motiu del Dia 
Internacional contra l’LGTBI-fòbia, 
el Centre va organitzar “Músiques vs 
LGTBI-fòbia”, una proposta artística 
que va comptar amb la participació 
de Rocío Sáiz, DJ Xols i Personaje 
Personaje. Prèviament a la realització 

de l’activitat, el dia 16, va tenir lloc 
una conversa entre totes les artistes 
moderada per Sarai García Cumplido. 

19 de maig: “Els canvis legals durant 
el confinament”, conversa sobre el 
marc legal sorgit arran de la pandèmia 
amb l’advocada penalista Laia Serra.

21 de maig: “Construccions 
socioculturals en torn a la sexualitat i 
el gènere”. Entrevista a Bruna Álvarez, 
investigadora de la UAB, amb motiu de 
la celebració del Dia de la Diversitat 
Cultural. 

26 de maig: “Sexili: del poble a la 
ciutat”, conversa amb la periodista 
Mar Gallego, sobre les vivències de 
les persones LGTBI en l’àmbit rural.

28 de maig: “Artivisme”, diàleg amb 
Lucía Egaña, artista i activista, 
sobre els punts de connexió 
entre els activismes de les arts 
i altres moviments de lluita.

16 de juny: “La presència LGTBI als 
gèneres literaris fantàstics”, xerrada 
amb l’escriptor Ricard Fernández.

18 de juny: “L’evolució del cinema 
LGTBI”, conversa amb Jorge Vañó, 
membre de l’equip de la Mostra FIRE!!

25 de juny: Connexió en directe 
amb l’equip impulsor d’Agrocuir, 
festival de cultura queer a Lugo.

30 de juny: “Bisexualitat i bifòbia”. 
Conversa amb Elisa Coll, comunicadora 
i activista bisexual. 
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2 de juliol: “Racisme i dissidències 
sexuals”. Diàleg amb Anne Cath, 
antropòloga i activista, sobre la relació 
entre l’antiracisme i el moviment LGTBI. 

7 de juliol: Conversa amb l’Oficina de 
Diversidades de Valparaíso, Xile.

9 de juliol: “Queer Coding”, 
xerrada de Rafael Ventura, Doctor 
en Comunicació per la UPF i 
membre del grup de pensament 
del Centre d’Estudis de Gènere.

16 de juliol: “El tractament 
informatiu de la diversitat sexual 
i de gènere”, conversa amb el 
periodista de TVE Oriol Nolis.

28 de juliol: Concert del 
grup Maria Sarmiento. 

SHOGA. CICLE DE CINEMA LGTBI 
AFRICÀ

Amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI, 
i tenint presents les restriccions 
que encara condicionaven el 
desenvolupament d’activitats 
presencials, el Centre LGTBI va 
presentar “SHOGA”, un cicle de cinema 
LGTBI africà que va desenvolupar-se 
totalment a distància. El projecte va 
comptar amb la col·laboració activa de 
betevé, Cinenómada i el comissariat 
artístic d’Africadoolu. 

Del 28 de juny al 14 de juliol es van 
poder visionar en línia sis pel·lícules 
que ens van permetre viatjar al 

continent africà per conèixer les 
diferents realitats de les persones 
LGTBI en països com Kenya, Lesotho 
i Tunísia. Entre la selecció fílmica 
val la pena destacar Rafiki, que es 
va estrenar a televisió el 28 de juny 
gràcies a la participació de betevé 
en el projecte. La televisió local de 
Barcelona també va encarregar-se de 
confeccionar un anunci publicitari que 
es va emetre al llarg del transcurs del 
cicle en espais cedits gratuïtament. 

UNA PROFUNDA REFLEXIÓ SOBRE LES 
IDENTITATS DE GÈNERE

El Centre LGTBI va dedicar la tardor 
del 2020 a reflexionar i debatre 
sobre els límits del gènere amb un 
complet programa cultural, que va 
desenvolupar-se entre els mesos 
d’octubre i desembre. De nou, una 
exposició va ser l’eix vertebrador de 
tota la proposta. En aquesta ocasió, 
es va tractar de la mostra “Un sol 
moment. Relats sobre la identitat 
de gènere”, un projecte comissariat 
per l’Associació Cultural Berdache 
amb el qual el fotògraf Álvaro 
García s’aproximava a la realitat 
de dinou persones que qüestionen, 
desconstrueixen i donen respostes 
sobre la seva identitat de gènere a 
través de disciplines tan diferents com 
la música, la performance, la moda o la 
interpretació.

Partint de la iniciativa de García, i 
davant de possibles noves restriccions 
sanitàries que poguessin afectar 
l’activitat presencial, es va articular 
un projecte digital, accessible 
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des del web, en què convivien els 
retrats del fotògraf amb deu perfils 
documentals produïts pel realitzador 
Aldemar Matías. Fotografia i vídeo 
s’acompanyaven dels relats escrits 
per les persones que protagonitzaven 
el projecte. Com a resultat, es van 
potenciar dinou reflexions sobre 
qüestions com les experiències 
de migració, activisme, processos 
d’autoacceptació, de construcció de 
vincles, etc.

El projecte va constituir, a més, un 
petit retrat generacional d’un grup 
de persones que, tot i tenir orígens 
i referents diversos, tenien un tret 
en comú: la ciutat de Barcelona com 
a espai des del qual desafien les 
fronteres del sistema sexe-gènere.
La programació de tardor va  
completar-se amb presentacions 
literàries i diferents taules rodones. La 
relació del gènere amb la moda, el món 
digital i les sèries de televisió van ser 
algunes de les qüestions abordades en 
aquestes trobades. 

CONCURS D’IL·LUSTRACIÓ “ACOLORIM 
LA DIVERSITAT”

Del 10 al 25 d’octubre, el Centre LGTBI 
va convocar el I Concurs d’Il·lustració 
“Acolorim la diversitat”. L’objectiu del 
certamen va ser implicar la ciutadania 
en el coneixement de la realitat LGTBI i 
fomentar l’expressió creativa i artística 
en l’àmbit de la diversitat sexual
 i de gènere.

El concurs es va incloure en el 
programa d’activitats del Festival 

Barcelona Dibuixa que organitzen el 
Museu Picasso i l’Institut de Cultura 
de Barcelona. Així, el Centre LGTBI va 
seguir apostant per la seva participació 
en projectes culturals ja existents a la 
ciutat per fomentar l’expressió creativa 
i artística en l’àmbit de la diversitat 
sexual i de gènere.

L’11 de novembre es va fer públic el 
veredicte del jurat, després d’analitzar 
la vintena de treballs rebuts:

– 1r premi: Cobretaula de la iaia, de  
Nil Molina. Reconegut amb un lot de 
material artístic per valor de 150 €.

– 2n premi: Familia escogida, de Belo 
C. Atande i Carla Gallén. Va rebre un 
lot de material artístic per valor de 
100 €.

– 3r premi: Golden Slumbers, de Daniel 
Torrent Riba. Va guanyar un lot de 
material artístic per valor de 50 €.

El Centre va confeccionar una mostra 
amb una àmplia selecció de les 
il·lustracions presentades. Es va poder 
visitar durant el primer trimestre
de 2021. 

ELS DISCURSOS DEL GÈNERE I LA 
SEXUALITAT, PROTAGONISTES DE LA  
2A JORNADA ANUAL

El 23 i el 24 d’octubre, el Centre LGTBI 
va organitzar la 2a Jornada Anual, una 
trobada que, d’acord amb els objectius 
globals de l’equipament, té com a 
missió central obrir noves finestres 
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de debat i anàlisi sobre qüestions 
d’actualitat relacionades amb la 
diversitat sexual, afectiva i de gènere. 

L’any 2020, persones expertes dels 
àmbits de la psicologia, la sociologia, 
la comunicació i l’antropologia, 
entre altres disciplines, van donar-
se cita al Centre LGTBI per estudiar 
conjuntament els elements externs 
que influeixen en la construcció de 
les identitats LGTBIQ+, l’aportació 
que poden fer les teories queer al 
feminisme i com les xarxes poden 
esdevenir espais de violències.

La Jornada, que es va poder seguir 
únicament de manera telemàtica 
d’acord amb les restriccions sanitàries, 
va començar amb la conferència 
inaugural de Lupicinio Íñiguez Rueda, 
doctor en Psicologia per la UAB. L’expert 
va analitzar, entre altres qüestions, què 
ha facilitat l’extensió del feminisme, 
què ha fet aparèixer ideologies 
transexcloents i per què fenòmens com 
l’LGTBI-fòbia, el masclisme, el racisme i 
el classisme van a l’alça.

Dissabte 24 van succeir-se tres taules 
rodones. La primera es va dedicar a 
exposar el pes que tenen la cultura i 
el context social en el comportament 
d’una persona i la seva relació amb el 
propi cos i el d’altres individus, amb tot 
el que això comporta en la manera com 
vivim, mostrem i qüestionem el gènere 
i la sexualitat. La fotògrafa i activista 
trans Mar Llop va moderar un debat 
entre Marisela Montenegro, doctora en 
Psicologia Social per la UAB; Alice Van 
den Bogaert, doctora en Antropologia 
Social i Cultural per la UAB, i Arnau Roig, 

doctor en Communications and Media 
per la Universitat d’Illinois.

La tarda va començar amb l’estudi de 
les aportacions que les teories queer 
poden fer al subjecte del feminisme. 
Cristina Garaizabal, psicòloga experta 
en acompanyament a persones trans 
del Centre LGTBI, va moderar una 
taula rodona formada per Rosa Maria 
García, activista trans no binària i 
investigadora; Javier Sáez del Álamo, 
sociòleg especialista en teoria 
queer, i Sarah Babiker, periodista a                        
El Salto Diario. 

La 2a Jornada Anual va finalitzar amb 
una tercera taula sobre la relació 
entre la tecnologia i l’augment de 
l’LGTBI-fòbia. Ton Mansilla, advocat i 
coordinador de l’Oficina de Denúncies 
de l’Observatori contra l’Homofòbia 
(OCH), va moderar una conversa entre 
Laia Serra, advocada penalista i 
assessora de l’OCH; Na Pai, activista 
autònom i tallerista, i Ona, representant 
del col·lectiu Donestech.



EL CENTRE LGTBI, 
ARRELAT A LA 
CIUTAT

CENTRE 
DE DOCUMENTACIÓ 
ARMAND DE FLUVIÀ



El Centre LGTBI acull el Centre de 
Documentació Armand de Fluvià 
(CDAF), mitjançant un Conveni de 
Cessió en Comodat a l’equipament 
per part del Casal Lambda. El fons del 
CDAF aplega una àmplia col·lecció 
documental (biblioteca, hemeroteca, 
videoteca i arxiu històric) relacionada 
amb el fet homosexual i altres 
temàtiques vinculades a la diversitat 
sexual, afectiva i de gènere.

ATENCIÓ A PERSONES USUÀRIES

La covid-19 també va afectar 
l’activitat del Centre de Documentació 
Armand de Fluvià. Durant els mesos 
de confinament, davant la manca 
d’accés a les col·leccions, es van 
atendre les consultes oferint un 
servei de referència amb documents 
digitals disponibles en línia de manera 
gratuïta a diverses plataformes (llibres 
electrònics a la xarxa de biblioteques 
públiques, repositoris en accés obert, 
Internet Archive). 

Per contra, durant els períodes 
en què va ser possible la consulta 
presencial, es va permetre l’accés a la 
documentació amb normalitat, aplicant 
diferents mesures de prevenció. Entre 
altres actuacions, es va començar a 
distribuir les persones en diversos 
punts de l’equipament per garantir la 
distància mínima, i es van proporcionar 
guants quirúrgics per manipular els 
materials amb seguretat. 

En total, durant l’any 2020 el Centre de 
Documentació va atendre 119 persones 
presencialment i 47 a distància. 
Aquestes xifres suposen un increment 
del 64 % respecte a les persones ateses 
l’any 2019. 

Els gràfics següents resumeixen el perfil 
per edats de les persones usuàries. 
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Usuàries presencials per edat
0

30

54

35

0

0-15 anys

16-25 anys

26-45 anys

45-65 anys

65- anys

Usuàries no presencials per 
canal d’atenció

42

5

Correu-e

Telèfon
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Matèries consultades

Temes no documentals

Política i legislació

Psicologia i psiquiatria

Teatre

Erotisme i pràctiques sexuals

Llengua i literatura

Estudis socials i culturals

Narrativa juvenil

Infantil

Lleure

Història

Filosofia i religiò

Poesia

Narrativa

Salut

Arts

Estudis de gènere i sexualitat

Narrativa eròtica

Còmic

Educació i treball social

Obres de referència

1

21

13

3

0

3

0

0

5

0

26

0

15

0

8

24

17

0

1

34

2

Pel que fa a les consultes, se’n van dur 
a terme un total de 298, principalment 
a la col·lecció de monografies de no-
ficció, revistes i cartelleria. També es 
van atendre 74 visites generals. 

Quant a les matèries consultades, se’n 
va assolir un increment notable, del 74 
%: es va passar de 171 a 298 respecte 
al 2019. Educació i treball social, 
història, arts i estudis de gènere van 
ser les més habituals. 

Fons consultats

Visites generals

Revistes

Cartelleria

Monografies de no ficciò

Materials menores (targetons, etc)

DVDs

Arxiu històric

Monografies de ficciò

Retalls de premsa

74

69

31

104

0

8

9

1

2

Durant tot el 2019 el Centre de 
Documentació Armand de Fluvià va 
registrar 17 altes de noves persones 
usuàries, i va gestionar 28 préstecs de 
sortida i 16 de retorn. 
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ALTRES ACTUACIONS

Al llarg de l’exercici, el CDAF també va 
dur a terme tasques de manteniment, 
millora i ampliació del fons i la gestió 
que se’n deriva. 

– Unificació del codi de classificació. 
Es va refer el codi que determina 
el sistema de classificació interna 
per tal de simplificar-lo i eliminar 
redundàncies. 

– Inventari de la col·lecció de 
novel·la. Es van revisar les novel·les 
disponibles amb el suport del 
voluntariat del Casal Lambda. 
L’objectiu va ser detectar llacunes 
al registre i actualitzar les obres 
realment disponibles. 

– Inventari i ordenació de revistes. 
Va ser la tasca principal que es va 
desenvolupar durant el confinament. 
Ha permès actualitzar les dades  
que constaven al catàleg manual i 
als inventaris històrics del  
Casal Lambda. 

– Inventari del fons d’arxiu del Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya 
(FAGC). Es va avançar en la 
identificació i catalogació d’aquesta 
col·lecció fotogràfica. 

– Tasques prèvies per a la integració 
a la Xarxa d’Arxius Municipals. Es 
va seguir avançant en les feines 
internes que han de permetre 
que el Centre de Documentació 
Armand de Fluvià formi part de la 
xarxa de centres de documentació 
especialitzats de l’Ajuntament 
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de Barcelona i del Consorci de 
Serveis Universitaris de Catalunya. 
Els treballs es van centrar, 
fonamentalment, en la preparació 
del llibre de registre i l’inventari de 
publicacions periòdiques. 

– Digitalització de la correspondència 
personal de l’Institut Lambda i 
Casal Lambda. La documentació 
treballada correspon al període 
1976-1998.

El 2020, el Centre 
de Documentació 
Armand de Fluvià 
va atendre un 64% 
més de persones 
que l’any anterior



COMUNICACIÓ 



L’Àrea de Comunicació del Centre 
LGTBI vetlla per la difusió de les 
activitats i serveis del Centre LGTBI. 
L’any 2020, el principal objectiu que 
es va desenvolupar va ser mantenir 
viu el flux informatiu sobre l’activitat 
de l’equipament i la seva constant 
adequació als condicionants de la 
pandèmia. Entre altres accions, es va 
desenvolupar una nova línia gràfica, 
es van crear materials digitals i es 
va seguir incentivant la relació del 
Centre LGTBI amb diferents iniciatives 
mediàtiques en l’àmbit de la diversitat 
sexual, afectiva i de gènere. 

MÉS ACTIVITAT DIGITAL

Una de les constants de l’any 2020, 
atesa la reducció de la presencialitat 
i la reconfiguració de bona part de 
les activitats en format telemàtic, va 
ser la potenciació de les accions de 
comunicació en l’àmbit digital. Durant 
el confinament, per exemple, es va 
promoure la creació de continguts 
propis al web que poguessin 
acompanyar els dies de confinament: 
recomanacions literàries, propostes 
fílmiques, etc. I es va fer molta difusió 
de les activitats digitals que es 
promovien des del Servei d’Informació 
i Dinamització durant les setmanes 
en què el Centre LGTBI va romandre 
tancat.

Aquests continguts de producció 
pròpia es van acompanyar de múltiples 
notícies que actuaven com a altaveu de 
les iniciatives sorgides des de l’àmbit 
associatiu. 

Nous serveis telemàtics, campanyes 
solidàries, activitats a distància, etc. 
van ser alguns dels continguts que es 
van voler destacar. 

L’increment d’activitat del web va anar 
acompanyat, òbviament, d’un ritme 
més intens de publicació a les xarxes 
socials, canals que també van ser 
emprats per portar a terme accions 
de visibilitat com les del Dia de la 
Visibilitat Trans, el Dia de la Visibilitat 
Lèsbica o Sant Jordi. 

Coincidint amb la reobertura de les 
instal·lacions del carrer Borrell, des de 
l’Àrea de Comunicació es va coordinar 
amb l’Ajuntament de Barcelona el 
procediment previst per a l’obertura 
d’un canal propi a YouTube. L’objectiu 
era disposar d’una eina de qualitat 
que permetés la retransmissió d’actes 
des de la sala d’actes, així com 
l’emmagatzematge de totes aquestes 
activitats en un repositori que fos 
accessible a tothom. 

De totes les accions dutes a terme 
per acompanyar la digitalització de 
la programació cultural cal destacar 
el portal de visualització del cicle 
de cinema “SHOGA” i la concepció i 
disseny de l’exposició telemàtica “Un 
sol moment”, a la tardor. Aquest darrer 
projecte digital, desenvolupat amb la 
col·laboració de l’agència WHADS, va 
permetre incrementar la difusió de 
la mostra de fotografia i vídeo en un 
context d’incertesa que dificultava  
que moltes persones poguessin 
desplaçar-se fins a les instal·lacions 
del Centre LGTBI. 
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Els indicadors següents descriuen 
bona part de l’activitat descrita: 

RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 

El Centre LGTBI treballa per construir 
una relació constant i proactiva amb 
els mitjans de comunicació. L’any 
2020 va començar amb l’organització 
d’una roda de premsa per fer balanç 
del primer any de funcionament de 
l’equipament, i aportar els principals 
indicadors d’actuació. La trobada va 
tenir una molt bona resposta, amb un 
seguiment de prop de vint mitjans. 

Al llarg de l’exercici, el contacte amb 
els professionals de la informació va 
seguir anant més enllà de l’enviament 
de notes i comunicats. El Centre va 
continuar sent un espai de consulta 
habitual per a molts professionals 
de la comunicació interessats 
a desenvolupar informacions 
relacionades amb l’àmbit de la 
diversitat sexual i de gènere. Així 

Xarxes socials 
(nombre de persones seguidores o subscriptores  
a 31 de desembre)

6150

2476

7866

280

Twitter

Facebook

Instagram

Youtube

Pàgina web 
(acumulat anual)

64814

82486

28678

Visites (sessions)

Pàgines vistes

Visitants únics

doncs, es va seguir fent una tasca 
fonamental d’identificació de fonts 
i oportunitats comunicatives. En 
total, es van gestionar 50 peticions, la 
majoria de les quals relacionades amb 
l’activitat del Centre LGTBI. 
 

NOVA LÍNIA GRÀFICA I NOUS 
MATERIALS COMUNICATIUS 

Coincidint amb la recuperació de 
l’activitat presencial, a principis de 
juny, el Centre LGTBI va estrenar una 
nova línia gràfica que tenia com a 
objectiu donar coherència a tots els 
materials de comunicació, incloent-hi 
per primer cop els suports digitals. 
Desenvolupada pels estudis Familia i 
Alex Prieto Studio, la nova imatge del 
Centre apostava per la simplicitat de 
formes i la combinació de colors com a 
element identificador. 

La nova proposta es va estrenar 
amb la campanya “Seguim amb tu”, 
un missatge que va acompanyar 
tota la difusió relacionada amb les 
adequacions introduïdes per fer 
compatible l’activitat del Centre LGTBI 
amb la nova realitat marcada pel 
coronavirus. 

1

3

7

Rodes de premsa

Dossiers de premsa

Notes i comunicats

50

149

Nombre de peticions ateses

Impactes generats
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MÚSIQUES

vs 
LGTBI-FÒBIA

17 maig

12 h

DJ 
Rocío
Saiz

DJ
Xols

Personaje 
Personaje



En aquest sentit també cal posar en 
valor altres accions dutes a terme, 
com ara la col·locació de senyalització 
als espais, la creació de cartelleria 
equipada amb codis QR per a la 
descàrrega de recursos (programació 
cultural, informació d’interès, 
etc.) i la confecció d’un nou fullet 
d’informació general descarregable 
per als dispositius mòbils. La finalitat 
d’aquest darrer material va ser doble: 
facilitar la tasca informativa del Servei 
d’Informació i Dinamització i posar a 
l’abast de la ciutadania la informació 
bàsica dels serveis i programes del 
Centre LGTBI evitant el contacte físic 
amb el paper. 

COL·LABORACIÓ AMB INICIATIVES 
MEDIÀTIQUES EN L’ÀMBIT DE LA 
DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE

L’Àrea de Comunicació incentiva la 
relació del Centre LGTBI amb totes les 
iniciatives mediàtiques que posen en 
valor la diversitat sexual, afectiva i de 
gènere. Com a novetat, cal destacar 
l’inici de les emissions del Ja m’entens, 
un nou espai radiofònic sobre 
actualitat LGTBI a Catalunya Ràdio. 
El Centre va participar en diferents 
edicions del programa i va col·laborar 
en repetides ocasions amb l’equip de 
producció i edició en l’assessorament 
de continguts i la identificació de fonts 
i referents dins del teixit LGTBI. 

L’any 2020 també es va mantenir i 
consolidar la relació establerta amb 
l’emissora comunitària Orgull Ràdio. 
Aquesta cooperació es va concretar en 
l’intercanvi de continguts, en l’emissió 
d’algunes xerrades en diferit i en la 
presència setmanal del Centre LGTBI a 
l’agenda cultural de l’emissora. 

Pel que fa al programa Plurals i 
singulars, de Ràdio 4, s’hi va continuar 
participant en funció de l’actualitat 
de l’equipament i fent una tasca 
d’assessorament en el tractament de 
determinats continguts. 

La situació epidemiològica, d’altra 
banda, va fer que el Centre LGTBI 
restringís la cessió d’espais a 
projectes audiovisuals relacionats 
amb la diversitat sexual i de gènere, 
una línia de treball iniciada l’any 
2019 amb l’objectiu d’afavorir la 
creació i producció audiovisuals 
en aquest àmbit. Per contra, es va 
seguir assessorant professionals que 
iniciaven el procés de producció de 
diferents projectes (documentals, 
sèries, programes de televisió), com 
a mostra de la voluntat de col·laborar 
activament en la construcció de nous 
referents i productes mediàtics  
de qualitat.
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UN SOL 
MOMENT. 
Relats sobre la identitat de gènere

Exposició
OCT-DES
2020

Consulta tota la programació d’activitats a centrelgtbi.barcelona
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Textos: 
Àrea de Comunicació del Centre LGTBI 
 
Correcció: 
Servei d’Assessorament Lingüístic 
de l’Eixample. Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona 

Fotografies: 
Ajuntament de Barcelona 
Álvaro García
Centre LGTBI de Barcelona

Disseny i maquetació: 
Aleix Artigal / Alex Prieto 

CRÈDITS
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Centre LGTBI Barcelona 
C. Comte Borrell, 22 
08015 Barcelona
centrelgtbi.barcelona

 

#BarcelonaLGTBI


