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UN ORGULL 
COMPARTIT

LAURA PÉREZ CASTAÑO 
Regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament  
de Barcelona



Fer balanç del primer any de vida del Centre LGTBI de 
Barcelona és posar en valor una conquesta col·lectiva. Amb 
la seva obertura, al gener de 2019, la nostra ciutat feia un nou 
pas endavant en la lluita pels drets LGTBI, i donava resposta a 
una demanda històrica del moviment. 

Gràcies a l’existència del Centre, pioner a tot l’Estat, les 
persones LGTBI disposen d’un ampli ventall de serveis de 
primera atenció, tant a nivell personal, com familiar i grupal. 
Més de tres-centes usuàries n’han fet ús en aquests primers 
mesos, demostrant-nos que calia abordar les necessitats de 
les persones LGTBI de manera especialitzada i interseccional, 
en coordinació amb les associacions, els serveis municipals i 
els d’altres administracions. 

Pensant en tota la ciutadania, el Centre LGTBI també ha 
desenvolupat una important oferta d’activitats. Al llarg 
d’aquest any s’han programat diversos cicles temàtics que 
han posat sobre la taula una realitat clara: és possible fer 
una cultura LGTBI capaç d’apel·lar a la consciència de la 
ciutadania i promoure debats al voltant de formats a l’abast de 
tothom, com xerrades, conferències, projeccions audiovisuals, 
exposicions... La resposta ha estat aclaparadora: més de 
20.000 persones hi han participat.  

El Centre LGTBI és un espai plural, intergeneracional i 
comunitari. Obert al seu barri, Sant Antoni, al teixit associatiu, 
als moviments socials, a tots els barcelonins i barcelonines. 
És, a més, un nou espai de referència per a tot el moviment 
associatiu, que ha trobat en les instal·lacions del Centre una 
plataforma de visibilitat i relació inigualable. 

Felicitem-nos de poder compartir el Centre LGTBI i convertim-
lo, a partir d’ara, en un nou motiu d’orgull col·lectiu. 
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UNA REIVINDICACIÓ 
HISTÒRICA FETA 
REALITAT

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



Ara fa tot just un any, les entitats LGTBI de la ciutat fèiem 
realitat una de les nostres majors reivindicacions: disposar 
d’un espai a Barcelona obert a totes les persones LGTBI; un 
punt de trobada, relació i atenció, capaç de donar resposta a 
les necessitats del col·lectiu de manera transversal, propera, 
comunitària i professional. 

El projecte és el resultat d’un llarg procés de treball portat a 
terme en el marc del Consell Municipal LGTBI. La Plataforma 
d’Entitats LGTBI de Catalunya és la responsable de la gestió 
de l’equipament, per mitjà d’un conveni de gestió cívica amb 
l’Ajuntament. Haver assumit aquesta responsabilitat és 
per a totes nosaltres un repte il·lusionant i, a la vegada, un 
reconeixement a les més de quatre dècades d’experiència en 
gestió de serveis adreçats a les persones LGTBI. 

Som conscients de la responsabilitat que tenim. El nostre 
repte ha estat i serà fer del Centre LGTBI la casa de tothom. 
Com a mostra, en aquest primer any de vida, més de 50 
entitats hi han dut a terme activitats. I així seguirà sent. El 
Centre ha de ser un espai plural i obert a tot el moviment LGTBI 
de la ciutat, i també a altres col·lectius, moviments socials  
i projectes comunitaris. 

És moment de fer balanç de la feina feta i de plantejar-se els 
reptes que tenim per davant. El Centre LGTBI ha de seguir sent 
capaç de marcar agenda i posar sobre la taula debats que ens 
ajudin a promoure els drets LGTBI. A més, ha de ser una eina 
de visibilització de les realitats i veus que ens passen més 
desapercebudes. Tenim el convenciment que amb l’aportació 
de totis ho farem realitat. 
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EL PRIMER CENTRE 
LGTBI DE CATALUNYA



El Centre LGTBI de Barcelona va 
obrir portes el 19 de gener de 2019, 
després de mesos de treball intern. 
L’equipament va presentar-se a 
la ciutadania amb una jornada de 
portes obertes plena d’activitats que 
van servir per donar a conèixer les 
instal·lacions del carrer Comte Borell 
i presentar els serveis i programes 
adreçats a les persones LGTBI i a 
la promoció de la diversitat sexual, 
afectiva i de gènere. 

Els actes van posar en relleu les 
característiques arquitectòniques de 
l’espai, un local municipal de 1.254 
metres quadrats distribuïts en tres 
nivells diferents, i dotat d’un espai 
expositiu; àrees de treball per a l’equip 
del Centre i les entitats; un auditori; 
una sala polivalent; diferents espais 
dissenyats per acollir-hi tallers i 
formacions; espais equipats per a 
l’organització de reunions, assessories 
personals o grupals; un espai 
relacional; una sala destinada al públic 
familiar; l’àrea reservada al Centre 
de Documentació Armand de Fluvià, 
i un espai per a la salut. Les obres 
d’adequació de les instal·lacions van 
tenir un cost d’1,7 milions d’euros. 

La jornada de portes obertes va 
desenvolupar-se en el marc de la 
festa major de Sant Antoni. D’aquesta 
manera, el Centre LGTBI va voler fer 
palès el seu esperit comunitari i de 
proximitat, i la voluntat de formar part 
de la vida associativa, cívica i cultural 
del barri al qual pertany. 

Els actes van començar amb uns 
parlaments institucionals en què van 
intervenir Joaquim Roqueta, president 
de la Federació Plataforma d’Entitats 
LGTBI de Catalunya, gestora de 
l’equipament; Laura Pérez Castaño, 
regidora de Feminismes i LGTBI, i 
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. 
Tot seguit va començar una àmplia 
programació, pensada per a tots els 
públics, amb concerts, actuacions, 
instal·lacions artístiques, recitals 
de poesia i tallers dels quals van 
gaudir 9.000 persones. L’objectiu de la 
proposta va ser convidar a la reflexió 
al voltant de qüestions tan diverses 
com la identitat personal, la creació de 
comunitat o la memòria històrica. 

SOM MOLT*S, SOM MOLTES,  
SOM MOLTS

La presentació del Centre LGTBI va 
anar acompanyada d’una extensa 
campanya de comunicació ciutadana 
que va ser desenvolupada amb la 
participació de voluntariat i amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Barcelona, TMB i betevé, que van cedir 
espais de difusió gratuïtament. Sota 
el lema “Som moltis, som moltes, 
som molts”, el Centre LGTBI va voler 
projectar el seu esperit reivindicatiu 
i la voluntat de seguir fent costat a la 
lluita i la reivindicació dels drets LGTBI 
quaranta anys després de la primera 
manifestació. 
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BARCELONA, CIUTAT LGTBI

La posada en marxa del Centre LGTBI 
va suposar una nova fita en l’històric 
compromís de Barcelona amb el 
reconeixement de la diversitat sexual 
i de gènere, i es va situar així al mateix 
nivell d’altres grans ciutats del món, 
com Nova York o Amsterdam, que ja 
compten amb centres comunitaris de 
referència per a les persones LGTBI. 
A més, l’entrada en funcionament del 
Centre dona resposta a les accions del 
Pla municipal per la diversitat sexual i 
de gènere, i al desplegament a la ciutat 
de la Llei 11/2014 contra l’LGTBI-fòbia. 
D’altra banda, l’innovador model de 
gestió cívica de l’equipament, a càrrec 
de la Plataforma d’Entitats LGTBI de 
Catalunya, suposa un reconeixement 
a dècades de mobilització i lluita per 
part d’aquestes entitats, moltes de les 
quals tenen també una gran base de 
voluntariat i una àmplia experiència en 
la gestió de serveis d’atenció adreçats 
a les persones LGTBI. 
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Els actes van 
posar en relleu les 
característiques 
arquitectòniques 
de l’espai, un local 
municipal de 1.254 
metres quadrats 
distribuïts en tres 
nivells diferents, 
i dotat d’un espai 
expositiu.
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ATAC FEIXISTA  
I LGTBI-FÒBIC 
CONTRA  
EL CENTRE LGTBI



La matinada del 26 al 27 de gener 
de 2019, una setmana després de la 
inauguració, el Centre LGTBI va patir 
un atac feixista i LGTBI-fòbic. Segons 
un testimoni ocular, al voltant de les 
quatre de la matinada, un grup de 
persones van trencar els vidres de 
l’entrada principal del Centre i  
van fer-hi diverses pintades 
amenaçadores de contingut feixista i 
LGTBI-fòbic. 

La resposta ciutadana veïnal va ser 
immediata i excepcional. A les portes 
del Centre LGTBI va començar a teixir-
se un mural de missatges de suport a 
l’equipament. 

Com a mostra de rebuig a l’atac 
i per evidenciar el compromís de 
la ciutadania de Barcelona amb 
els drets de les persones LGTBI, 
la Plataforma d’Entitats LGTBI 
de Catalunya, amb el suport de 
l’Ajuntament, va convocar dilluns 28 
de gener una concentració davant 
les portes del Centre LGTBI. Més d’un 
miler de persones van sumar-se a 
l’acte de condemna, que va comptar 
amb l’actuació de diverses colles 
castelleres i la presència sobre 
l’escenari d’una nodrida representació 
d’entitats; l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau; la consellera de la 
Presidència, Elsa Artadi; i el president 
de l’Associació de Veïns de Sant 
Antoni, Pep Sala. De nou, el veïnat va 
voler fer costat al Centre LGTBI, un 
escalf que es va traduir dies després 
amb una campanya d’enganxada de 
cartells a moltes botigues i comerços 
del barri amb el missatge “Sant Antoni, 
barri de totes”. 

L’Ajuntament acabaria presentant 
denúncia davant la Fiscalia de Delictes 
d’Odi. Tot i això, un mes i mig després 
dels fets, el cas va quedar arxivat 
davant la impossibilitat d’identificar 
els responsables dels fets. 

Com a agraïment a les nombroses 
mostres de solidaritat, el Centre de 
Documentació Armand de Fluvià 
conserva tots els missatges que els 
veïns i veïnes van col·locar sobre els 
vidres trencats del Centre LGTBI. 
L’objectiu és digitalitzar-los per 
garantir-ne una òptima conservació. 
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Més d’un miler 
de persones van 
sumar-se a l’acte 
de condemna, 
que va comptar 
amb l’actuació de 
diverses colles 
castelleres i 
la presència 
sobre l’escenari 
d’una nodrida 
representació 
d’entitats.
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ARRIBADA DE 
LES ENTITATS 
RESIDENTS



Una de les funcions del Centre LGTBI 
és ser l’espai de referència per a les 
associacions del moviment LGTBI de la 
ciutat. A principis del mes de març de 
2019, les primeres entitats residents 
van completar el seu trasllat a les 
instal·lacions del carrer Comte Borrell. 

Des d’aleshores, l’Associació de 
Famílies LGTBI (FLG); 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) comparteixen un espai comú  
de treball, ubicat a la segona planta  
de l’equipament. 

El Centre LGTBI esdevenia, així, 
l’espai per a la gestió d’aquestes 
organitzacions. Bona part de les 
seves activitats van començar a 
programar-se als nous espais, on 
també van traslladar els serveis 
d’atenció especialitzada: atenció 
psicològica i sociosanitària, 
assessorament legal, etc. Totes 
aquestes prestacions són recursos que 
complementen els serveis del Centre, 
que pot fer derivacions a les entitats 
o a l’administració dels casos que 
requereixin un acompanyament 
de llarga durada.

Aquest primer any de presència al 
Centre LGTBI ha estat molt positiu 
per a les entitats residents. Els ha 
suposat una obertura més gran a la 
ciutat i molta més interconnexió entre 
si i amb altres espais associatius i 
cívics. A més, les seves activitats han 
experimentat un increment de difusió i 
resposta per part del públic. 
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El Centre LGTBI vol 
esdevenir l’espai 
de referència per 
a les associacions 
del moviment 
LGTBI de la ciutat.
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DESPLEGAMENT  
DELS SERVEIS 
D’ATENCIÓ



Des de la posada en marxa del Centre 
LGTBI, la ciutat de Barcelona disposa, 
per primera vegada, d’un espai 
municipal que ofereix un catàleg de 
serveis propis i especialitzats en les 
necessitats de les persones LGTBI. 
L’actuació del Centre en aquest àmbit 
es desenvolupa en coordinació amb 
l’administració i amb les entitats de la 
ciutat, que compten amb una àmplia 
experiència assistencial en el terreny de 
la diversitat sexual, afectiva i de gènere. 

Els serveis de primera atenció del 
Centre LGTBI es van posar en marxa 
a finals de gener de 2019 amb la 
incorporació d’una treballadora 
social, responsable de l’acollida de 
tots els casos, que assumeix també 
l’assessorament laboral i sociosanitari. 
La seva actuació, que es realitza 
sempre a partir de tècniques de 
counselling i escolta activa, es va 
complementar, a partir del mes de juny, 
amb la contractació de les persones 
responsables de l’atenció psicològica, 
atenció especialitzada en persones 
trans i orientació jurídica. 

Del total de 309 persones ateses pel 
Servei d’Acollida al llarg del 2019, un 
44 % va requerir la intervenció dels 
serveis especialitzats amb què compta 
el Centre LGTBI, amb la següent 
distribució:

– Assessorament jurídic: 54 casos.
– Assessorament psicològic 44 casos.
– Assessorament psicològic 

especialitzat per a persones trans: 
39 casos. 

Pel que fa a la tipologia de demandes 
plantejades (339 peticions 
d’assessorament per part dels 309 
casos individuals atesos), les més 
habituals van ser les relacionades 
amb els tràmits d’estrangeria, 
asil i protecció internacional; 
assessorament laboral; prestacions 
socials; conflictes intrafamiliars, i 
orientació davant del propi trànsit. Pel 
que fa l’acompanyament relacionat 
amb agressions, atacs, discriminació 
o altres casos de violències per LGTBI-
fòbia, es van atendre 28 casos. 
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Demandes

Assessorament salut

Orientació/acompanyament davant del propi trànsit

Acompanyament, informació sobre socialització

Assessorament social (prestacions, etc)

Informació sobre matrimoni, parella de fet, adopció

Assessorament laboral

14

24

20

28

30

32

33

37

38

38

45

Orientació trànsit infants / comportaments gènere no normatius

Orientació davant conflictes intrafamiliars

Acompanyament agressions, atacs, discriminació LGTBI-fòbia

Assessorament psicològic, demanda explícita

Estangeria, asil i protecció internacional
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L’ocupació i l’habitatge van ser, també, 
dues de les necessitats expressades 
en major grau. A més, al llarg de l’any 
es van detectar nombrosos casos que 
van haver de ser atesos, finalment, per 
Serveis Socials. Això posa de manifest 
la necessitat d’establir coordinacions 
entre el Centre LGTBI i altres unitats 
municipals per incorporar la mirada 
de la diversitat sexual i de gènere en 
l’abordatge de nombroses situacions. 

Justament, els casos que van requerir 
una atenció de més llarga durada 
o especialitzada van gestionar-se 
a través d’una derivació a altres 
serveis de l’administració o a entitats 

especialitzades. Les associacions 
van donar resposta, en concret, al 42 
% de les derivacions. Això demostra 
l’experiència acumulada en l’àmbit de 
l’atenció a persones LGTBI, i com les 
persones ateses poden conformar un 
itinerari d’atenció ajustat a les seves 
necessitats i demandes. 
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Derivacions

Altres

Serveis mèdics per a persones trans 

Serveis administració que atenen situacions d’LGTBI-fòbia

Serveis ocupació

Serveis estrangeria

Serveis socials / Serveis relacionats

Entitats 42% 

21% 

12% 

9% 

7% 

7% 

2% 
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DISTRIBUCIÓ DE LES PERSONES 
USUÀRIES, SEGONS EDAT I GÈNERE

L’estudi de les persones usuàries per 
franges d’edat permet comprovar 
que el grup més nombrós va ser el 
representat per les persones de 31 
a 40 anys (25 %), seguit de manera 
igualitària per les persones de 26 a 
30 anys i de 41 a 50 (20 % en ambdós 
casos). Es fa palesa, doncs, l’alta 
demanda de serveis per part de joves i 
persones de mitjana edat, mentre que 
se n’aprecia el poc ús de les persones 
grans (3 %) i menors d’edat (2 %). En 
aquest sentit, cal destacar l’esforç 
que va dur a terme el Centre LGTBI en 
aquest primer any d’existència per 
millorar la coordinació amb entitats, 

serveis i espais municipals de joventut, 
amb l’objectiu d’incrementar el grau 
de coneixement entre el públic juvenil 
de l’equipament, les seves activitats 
i serveis, i els professionals que 
treballen en aquest àmbit. 

Pel que fa a la distribució per identitat 
de gènere, el 42 % dels casos atesos 
van ser homes cis, seguits de dones cis 
(30 %) i dones trans (19 %), que quasi 
tripliquen el nombre d’homes trans 
sol·licitants d’algun tipus d’atenció 
o acompanyament (7 %). En xifres 
absolutes, el Centre va atendre la 
mateixa proporció d’homes (49 %) que 
de dones (49 %). 
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2%

3%

12%

18%

30%

19%

7%

1%

20%

20%

25%

Menors

Dona cis

Dona trans

Home trans

No binari

1%

42%Home cis

Génere fluid

18-25 anys

26-30 anys

31-40 anys

41-50 anys

51-65 anys

Majors 65 anys
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UN NOU ELEMENT 
DE DINAMITZACIÓ 
DE LA COMUNITAT 
LGTBI 



El Centre LGTBI ha demostrat que és 
un nou element de dinamització de 
l’activitat d’entitats, grups i col·lectius 
LGTBI. En total, 20.660 persones van 
participar a les activitats acollides per 
l’equipament, ja fossin de la programació 
pròpia o bé de les propostes realitzades 
per entitats residents o no residents. 

De fet, dels 503 actes oberts al públic 
que va acollir el Centre LGTBI al llarg 
del 2019, un 12,5 % pertanyien al seu 
programa d’activitats. La resta (45,5 %) 
van ser realitzats per entitats que fan ús 
del Centre sense ser-ne residents, una 
xifra lleugerament superior al nombre 
d’activitats organitzades per les entitats 
residents (42 %). 

Aquest fet posa sobre la taula el treball 
realitzat per part del Centre LGTBI, un 
espai obert a tot el moviment LGTBI  
de la ciutat.

TOTAL D’ACTIVITATS PER A TOTS ELS 
PÚBLICS REALITZADES AL CENTRE 
LGTBI: 503

Activitats amb cessions d’espai a 
entitats no residents al Centre: 229.

Oferta de les entitats residents al 
Centre: 211.
– Casal Lambda: 106.
– Famílies LGTBI: 20.
– Observatori contra l’Homofòbia: 18.
– Gais Positius: 50.
– Activitats d’AMPGIL:13.

Activitats pròpies del Centre
LGTBI: 63.

Consell Municipal LGTBI: 4.

ACTES OBERTS AL PÚBLIC CELEBRATS 
AL CENTRE LGTBI

Aquest és un recull de les principals 
activitats organitzades per entitats, 
associacions, administracions i altres 
col·lectius al llarg del 2019: 

Març – desembre (diverses dates): 
Cicle de xerrades “Construïm famílies”, 
organitzat per l’FLG – Associació de 
Famílies LGTBI. 

19 de març: Emissió en directe del 
programa de ràdio Julia en la Onda, 
d’Onda Cero. Acció organitzada 
per la Direcció de Comunicació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb la 
col·laboració del Centre LGTBI. 

Cada divendres de març a desembre: 
Cicle “Els divendres al Lambda”, 
programa d’activitats culturals 
organitzat setmanalment pel Casal 
Lambda. 

28 de març: Presentació de la Guia 
Desaprenent. Una mirada feminista 
a l’etapa secundària, a càrrec de la 
Cooperativa Candela. 

1 d’abril: Presentació del llibre Gent 
de ploma i marabú, de Thais Morales 
i Carme Pollina.  Ajuntament de 
Barcelona. 

9 d’abril: Archiva republicana 
Acte inclòs dins la 4a Primavera 
Republicana, organitzada pels 
Programes de Memòria de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
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10 de maig: Presentació del còmic 
Capuccino Commotion, de Rosa 
Navarro.

15 de maig: Estrena del documental 
Fugir per estimar i ser, realitzat per 
periodistes de La Directa en coordinació 
amb la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat i el Servei Civil Internacional.

16 de maig: Acte “Aturem l’odi, el 
feixisme i l’LGTBI-fòbia”, organitzat 
per l’Observatori contra l’Homofòbia 
amb motiu del Dia Internacional contra 
l’LGTBI-fòbia.

16 de maig: Conversa “Resistim 
contra el feixisme: com lluitar des 
del moviment LGBTI+ contra atacs i 
amenaces a la diversitat”, organitzat 
pel Consell de la Joventut de Barcelona 
amb motiu del 17M.

8 i 15 de juny: Sessions de 
curtmetratges de la Mostra FIRE!!, 
organitzada pel Casal Lambda.

12, 25 i 26 de juny: Conferències i 
projecció audiovisual organitzades per 
l’FLG – Associació de Famílies LGTBI 
en el marc de la celebració del Pride 
Barcelona.

20 de juny: Presentació de l’Informe 
sobre l’estat de l’LGTBI-fòbia a 
Catalunya, a càrrec de l’Observatori 
Contra l’Homofòbia.
22 de juny: Presentació de curtmetratge 
sobre persones refugiades LGTBI, a 
càrrec de Daniel Bautista.

27 de juny: 2a sessió del cicle “Mirades 
crítiques”, organitzat per la Xarxa BCN 
Antirumors.

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

5 d’octubre: Actes del 43è aniversari del 
Casal Lambda.

11 d’octubre: Acte “Persones grans 
LGTBI+: 50 anys de lluita per la 
visibilitat i la no-discriminació”, 
promogut per la Direcció de Serveis 
d’Infància, Joventut i Gent Gran de 
l’Ajuntament.

6 de novembre: Roda de premsa del 
FOK Carmel (Festes de l’Orgull del 
Carmel).

7 de novembre: II Summit de Turisme 
LGTBI de Barcelona Turisme.

11 de novembre: Conversa amb la 
cantant, compositora i activista Grace 
Munene, organitzada per la Direcció 
de Justícia Global de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

14 de novembre: Taller “Smart Week 
Inclusive Block Design”, dins la 
Barcelona Smart City Week. 

15 - 17 de novembre: 2a edició del 
Festival de Literatura Queer Qlit, 
organitzat per l’Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana. 

26Memòria d’activitats 2019 Centre LGTBI Barcelona



Memòria d’activiats 2019 Centre LGBTI Barcelona 27



28

21 de novembre: Jornada sobre 
Chemsex de Stop Sida. 

23 de novembre: Jornada de Formació 
del Voluntariat del Casal Lambda. 

27 de novembre: 25è aniversari de 
l’associació Gais Positius.
30 de novembre: Jornada Feminitats 
i masculinitats en la infància. Una 
mirada que ens travessa, organitzades 
per AMPGYL.

12 de desembre: Presentació dels 
informes Estudi etnogràfic sobre la 
situació i necessitats de la població 
LGTBI+ migrant en espais de salut 
i Condicions socials i legals de les 
persones sol·licitants de protecció 
internacional i refugiades LGTBI a 
Espanya”, a càrrec d’ACCEM.

13 de desembre: Jornada Teixint futurs 
per a la inserció laboral de dones 
diverses, organitzada per Metges 
del Món. 

Nombroses 
entitats, grups 
i col·lectius 
van organitzar 
activitats als 
espais del Centre 
LGTBI al llarg 
de l’any. 
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ALT NOMBRE DE PETICIONS PER PART 
DE LA CIUTADANIA

La posada en funcionament del Centre 
LGTBI de Barcelona va despertar un 
alt interès entre els barcelonins i 
barcelonines. Una bona prova en són 
les 3.082 peticions ateses pel Servei 
d’Informació i Dinamització, l’equip 
responsable de l’operativa diària 
de l’equipament i de l’atenció a la 
ciutadania. 

L’anàlisi de les peticions rebudes 
permet concloure que el 52 % de 
les consultes es van plantejar per 
correu electrònic. Aproximadament 
la meitat del total de demandes 
d’informació van ser sobre la dinàmica, 
funcionament i serveis que ofereix 
el Centre. La resta, en canvi, van fer 
referència a necessitats específiques 
de les persones usuàries, com ara 
informació laboral, legal i sobre el fet 
trans, principalment.

D’entre les peticions registrades per 
correu electrònic van destacar les 
sol·licituds d’espais (22 % del total). En 
segon lloc, cal remarcar les peticions 
de diversa categoria relacionades amb 
l’elaboració de treballs acadèmics i 
de recerca sobre la temàtica LGTBI i 
diverses propostes de col·laboració. 

Canal de recepció

TOTAL PETICIONS

Presencials

Presencials derivades a Acollida

Correu electrònic

Correus-e derivats a Acollida

Subtotal

1.222

175

1.563

122

1.397

1.685

Total

3.082
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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 direcció del Centre, l’Àrea de 
Comunicació i el Servei d’Informació 
i Dinamització conformen el grup de 
treball responsable de la producció 
i organització d’aquests actes, que 
volen posar el focus sobre les realitats 
menys visibilitzades i actuar com a 
complement de l’activitat cultural de 
les entitats. 

Al voltant d’aquesta programació, 
l’equipament organitza campanyes de 
comunicació que afavoreixin la difusió 
dels actes a les xarxes socials, els 
mitjans i altres suports comunicatius. 

L’activitat cultural del Centre s’articula, 
fonamentalment, a partir de cicles 
d’activitats trimestrals basats en una 
exposició central a partir de la qual es 
realitzen altres activitats paral·leles 
que hi tenen relació. Els actes del 
Centre també posen en relleu les 
efemèrides més importants per al 
col·lectiu LGTBI, que tenen relació amb 
les dates internacionals relacionades 
amb el moviment LGTBI. 

A més, s’ha iniciat una línia de 
treball consistent en la coproducció 
d’activitats conjuntament amb 
altres equipaments municipals o 
projectes comunitaris de l’entorn del 
Centre LGTBI i entitats. L’objectiu, 
en aquest cas, és doble: d’una 
banda, treballar per a la promoció 
de la diversitat sexual i de gènere, de 

manera transversal, en altres àmbits 
d’actuació municipal; de l’altra, 
afavorir el coneixement i la notorietat 
del Centre entre la ciutadania. 

Aquest és un resum de les activitats 
organitzades pel Centre LGTBI al llarg 
de l’exercici 2019: 

LES ‘CONSTRUCCIONS IDENTITÀRIES’ 
RETRATADES PER MAR LLOP

La primera exposició que va acollir el 
Centre LGTBI va ser “Construccions 
identitàries. Work in progress”, un 
projecte impulsat per la fotògrafa 
i activista Mar Llop que també va 
veure’s a la jornada de portes obertes 
del 19 de gener. Amb la seva càmera 
fotogràfica, Llop va recollir discursos, 
sentiments, vivències i corporalitats 
que serveixen per explicar diferents 
realitats de les persones transgènere. 
La mostra va romandre a les 
instal·lacions del Centre LGTBI fins al 
13 de març de 2019. Poc abans, Llop 
havia ofert una visita comentada a una 
trentena de persones assistents.

NOVES MIRADES TRANS DES DE LA 
CULTURA

Coincidint amb la celebració del Dia 
Internacional de la Visibilitat Trans 
(31 de març), el Centre LGTBI i Cultura 
Trans van organitzar #MiradesTrans, 
una taula rodona en què diferents 
activistes van donar a conèixer les 
seves visions sobre la realitat trans 
i els projectes que impulsen per 
promoure la visibilitat i representació 
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amb la il·lustradora i youtuber 
Nazareth Dos Santos. 

I aquesta no va ser l’única activitat. 
El 26 d’abril, el Consell de la Joventut 
de Barcelona va organitzar al Centre 
LGTBI un Berenar de bollos, el mateix 
dia en què va tenir lloc la presentació 
del llibre Patricia segueix aquí, de 
María Mínguez Arias, finalista als 
International Latino Book Awards. 

Coincidint amb l’inici del cap de 
setmana, el Centre va promoure una 
ruta històrica pel Raval (27 d’abril). 
El recorregut, fet per la periodista 
Thais Morales, va servir per recuperar 
la trajectòria de les dones lesbianes 
que han fet història a la ciutat i són un 
referent lèsbic. La jornada va finalitzar 
amb una trobada de dones escriptores 
organitzada per la FELGTB, el Casal 
Lambda i LGTB Terrassa. 

INNOVACIÓ AMB ELS PRIMERS 
TALLERS D’AUTOESTIMA CORPORAL 
TRANS

Al mes de maig, el Centre LGTBI va 
voler encetar una prova pilot per 
explorar la viabilitat de comptar 
amb una programació específica 
d’activitats per a persones trans. Va 
ser així com, a proposta d’Eiden Marín 
i Eloi Martín, van sorgir els primers 
tallers d’autoestima corporal trans, 
dels quals van gaudir quinze persones. 

La valoració de l’activitat per part 
de les persones usuàries va ser molt 
alta. Després d’aquesta experiència, 
el Centre valora incorporar el taller 
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de les persones trans a la ciutat de 
Barcelona en l’àmbit de la cultura. 
Amb la moderació de Pol Galofre, 
promotor del projecte Cultura Trans 
i dinamitzador del Centre LGTBI, les 
persones assistents van poder escoltar 
de prop els projectes d’Ian Bermúdez, 
coordinador de l’Espai DebuT a la Sala 
Beckett; Eric Sancho, responsable 
del Centre d’Identitats Trans i Gènere 
de la Biblioteca de Nou Barris; Diego 
Marchante, professor de Belles Arts 
a la UB i impulsor d’ArchivoT, i Mar 
Llop, fotògrafa creadora del projecte 
“Construccions identitàries. Work in 
progress”. 

En paral·lel a l’acte, es va organitzar 
una acció de visibilitat a les xarxes 
socials que posava el focus en els 
perfils de deu referents de l’activisme 
trans.  

FOTOGRAFIA, LITERATURA I MEMÒRIA 
PER REIVINDICAR LA VISIBILITAT 
LÈSBICA

El 26 d’abril és el Dia de la Visibilitat 
Lèsbica. Al voltant d’aquesta diada, 
el Centre LGTBI va organitzar un petit 
cicle d’activitats que va girar al voltant 
de l’exposició “Lesbianes i molt més”, 
de la fotoperiodista Hanna Jarzabek, 
que es va poder veure fins al 31 de 
maig. 

En aquest projecte, Jarzabek 
reflexiona sobre la discriminació 
d’aquest col·lectiu a la seva Polònia 
natal. L’artista va compartir les seves 
experiències a l’hora de concebre 
l’exposició mitjançant una conversa 
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en els itineraris que es proposen a les 
persones usuàries del servei d’atenció 
a persones trans.

ELS 50 ANYS DE STONEWALL VISTOS 
DES DE BARCELONA

El primer gran cicle d’activitats 
arribaria a mitjans de juny. 
#BarcelonaStonewall: 50 anys d’orgull 
i alliberament va ser una programació 
trimestral amb què el Centre LGTBI 
va voler commemorar l’aniversari de 
la revolta que va marcar el naixement 
del moviment LGTBI en l’àmbit 
internacional. 

L’eix conductor del cicle va ser 
l’exposició “Barcelona – Stonewall: un 
viatge d’anada i tornada a les primeres 
manifestacions LGTBI”. Aquest projecte 
expositiu, produït directament pel 
Centre LGTBI, va ser realitzat amb 
material fotogràfic provinent del 
Centre de Documentació de l’LGBT 
Centre de Nova York i de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. A través 
d’una trentena d’imatges, l’exposició 
mostrava les primeres manifestacions 
que van començar a organitzar-se a la 
ciutat de Nova York un any després de 
la batuda policial de l’Stonewall Inn, 
així com altres expressions d’activisme 
i mobilització incipient al voltant de la 
lluita pels drets LGTBI.

L’exposició es va complementar amb 
un petit cicle de cinema a cura de la 
plataforma Filmin i basat en cintes que 
s’aproximen a l’evolució del moviment 
LGTBI des d’una perspectiva històrica, 
antropològica, artística, activista o 

social. També es va celebrar un club 
de lectura dinamitzat per l’escriptor 
Sebastià Portell, i l’historiador Leopold 
Estapé ens va convidar a recórrer els 
escenaris de la memòria col·lectiva 
de la diversitat sexual i de gènere a 
Barcelona mitjançant diferents rutes 
guiades. L’exposició està a disposició 
d’entitats que la vulguin exposar, 
de manera que s’ha constituït en un 
material que el Centre facilita a l’àmbit 
associatiu.

LES LLIBRERIES AL CENTRE LGTBI

La bona acollida del club de lectura 
del Centre i l’interès despertat entre 
diferents llibreries de barri de la 
ciutat van motivar la creació del 
cicle “Les llibreries al Centre LGTBI”, 
entre setembre i desembre. Aquesta 
iniciativa es va traduir en la celebració 
de quatre trobades organitzades per 
les llibreries Cómplices, La Carbonera, 
On the road i La Calders. Les activitats 
van ajudar a conèixer les novetats 
literàries i a fomentar el debat, la 
reflexió i el coneixement al voltant de 
les lletres LGTBI. 

SORTIR DE L’ARMARI ELS PRIMERS 
ANYS DE LA DEMOCRÀCIA
 
Coincidint amb els actes de celebració 
dels 40 anys dels ajuntaments 
democràtics, el Centre LGTBI i l’Arxiu 
Municipal de Barcelona, comissari 
del cicle, van coproduir Sortir de 
l’armari en democràcia (17 d’octubre), 
una taula rodona moderada per la 
periodista Tania Adam que va comptar 
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amb la participació de quatre referents 
històrics de l’activisme LGTBI de la 
ciutat: Empar Pineda, Silvia Reyes, 
Eliseu Picó i Toni Puig. Els testimonis 
de la taula van ser contraposats amb 
les veus de joves activistes que van 
aportar la visió contemporània del 
col·lectiu.

La trobada va ser un homenatge a 
les primeres reivindicacions visibles 
de la diversitat sexual, l’eclosió de 
la contracultura gai i l’obertura dels 
primers locals d’ambient de la ciutat, 
entre altres fenòmens. 

1A JORNADA ANUAL DEL CENTRE 
LGTBI

Un dels compromisos recollits al Pla de 
gestió del Centre LGTBI és organitzar 
anualment una trobada que faciliti 
el diàleg i la interrelació amb el món 
acadèmic, les polítiques públiques i 
el món associatiu per posar sobre la 
taula qüestions d’actualitat o interès 
per a la comunitat LGTBI. 

El 19 d’octubre va tenir lloc la 1a Jornada 
Anual del Centre LGTBI. Sota el títol De 
l’activisme a les polítiques públiques, 
va aplegar a Barcelona representants 
d’entitats i administracions de 
diferents punts de l’Estat per debatre 
sobre la relació entre associacions i 
administracions en el disseny i gestió de 
serveis adreçats a persones LGTBI. 

La jornada es va organitzar al voltant 
de diferents ponències i taules 
rodones que van permetre conèixer 
a fons experiències d’entorns tan 
diferents com Navarra, Barcelona, 
Ripollet i Mataró. A més, a la tarda 
el Centre LGTBI va reunir diferents 
activistes que van conversar sobre 
noves formes d’entendre l’activisme 
LGTBI més enllà de l’àmbit associatiu. 

Les sessions de treball van acabar amb 
l’actuació musical del duo She Wants 
to Mambo. 

UN HOMENATGE ALS ACTIVISMES DE 
LA LLUITA CONTRA LA SIDA

A començaments de novembre va 
estrenar-se un cicle trimestral dedicat 
a la recuperació de la memòria 
dels activismes del VIH i la sida a 
Barcelona. L’eix central de la proposta 
va ser l’exposició “Gent positiva. VIH 
i sida, relats locals d’una història 
global”. Comissariada per Nancy 
Garín i Linda Valdés, la mostra es va 
configurar a partir de documents i 
materials que es troben al Centre de 
Documentació Armand de Fluvià i que 
provenen d’organitzacions i artistes. 

L’exposició va acompanyar-se d’un 
taller d’escriptura creativa, una nova 
edició del club de lectura i un cicle 
cinematogràfic. A més, en el marc 
d’aquest cicle d’activitats, el Centre 
LGTBI va acollir la celebració del 25è 
aniversari de Gais Positius. 
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TORNADA ALS CABARETS DEL 
PARAL·LEL

Un nou exemple de coproducció. A 
principis de desembre, el Centre 
LGTBI va decidir sumar-se al cicle 
“Desmuntant el franquisme”, promogut 
per Biblioteques de Barcelona i la 
Xarxa de Centres Cívics, amb Aquí em 
sento bé, un programa d’activitats 
que, a la vegada, s’enquadrava dins 
els treballs del projecte comunitari 
Creuem el Paral·lel de l’Arnau Itinerant. 

El Centre LGTBI i la Biblioteca de 
Sant Antoni – Joan Oliver van aplegar 
durant dues tardes una representació 
d’artistes de l’etapa gloriosa de 
l’espectacle barceloní: Christine, 
Dolly Van Doll, Mel Castán i Víctor 
Guerrero. Tots quatre van participar 
en dues converses moderades pel 
periodista Joan Estrada en què també 
van visionar-se diversos arxius fílmics, 
col·leccionats per Edu Gión, sobre els 
cabarets LGTBI que van marcar època 
els darrers anys del franquisme i la 
incipient transició democràtica. 

El programa d’activitats es va 
completar amb una ruta històrica 
coordinada per Laberint Cultura 
amb l’objectiu de redescobrir on es 
localitzaven aquells escenaris queer 
de les dècades dels seixanta i setanta. 
També va tenir lloc una festa a La Casa 
de la Pradera, evocant l’esperit dels 
cabarets del Paral·lel.

Les activitats 
que organitza el 
Centre LGTBI tenen 
com a objectius 
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.
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El Centre LGTBI també vol ser present 
a tots als actes i esdeveniments 
LGTBI que s’organitzen arreu de la 
ciutat. Amb l’objectiu d’incrementar 
la visibilitat de l’equipament i facilitar 
el seu coneixement per part de la 
ciutadania, l’any 2019 es va dissenyar 
el següent calendari d’accions 
exteriors:

23 D’ABRIL. LA PETONADA

El Centre LGTBI va participar, per 
primer cop, a La Petonada, l’acte 
amb què Òmnium Cultural promou la 
diversitat sexual i de gènere durant 
la Diada de Sant Jordi. Al llarg de 
tota la jornada el Centre va gestionar 
un estand informatiu a la plaça 
Universitat. 

17 DE MAIG. ACTES DEL DIA 
INTERNACIONAL CONTRA L’LGTBI-
FÒBIA

Seguint la convocatòria realitzada 
per les entitats, el Centre LGTBI va 
preveure la instal·lació d’un punt 
d’informació a la mostra d’entitats que 
s’havia de celebrar a Nou Barris. També 
es va col·laborar amb la campanya de 
comunicació de la jornada. Finalment, 
els actes van suspendre’s per la pluja.

28 – 29 DE JUNY. DIA INTERNACIONAL 
DE L’ORGULL I L’ALLIBERAMENT LGTBI

Conscients de l’elevat nombre de 
persones que assisteixen als diferents 
actes que s’organitzen amb motiu 

del 28J, l’equip del Centre LGTBI 
va dissenyar diferents accions de 
comunicació en diversos punts de la 
ciutat. 

– Col·laboració amb la xarxa de 
TRAM: es van distribuir postals de 
l’exposició “Barcelona – Stonewall” 
a totes les línies de tramvia de la 
ciutat. També es va fer difusió de 
l’acció i de la mostra a través de les 
xarxes socials de l’operadora de 
transport. 

– Acció de visibilitat a les principals 
manifestacions per l’Orgull i 
l’Alliberament LGTBI. Es va dissenyar 
un ventall promocional del Centre 
LGTBI del qual es van distribuir 
8.000 unitats tant a la manifestació 
convocada per la Comissió Unitària 
28 de juny, com a la desfilada de 
Pride Barcelona. 

– Pride Barcelona. El Centre LGTBI va 
instal·lar-hi un punt d’informació al 
Village de l’avinguda Maria Cristina. 
Durant els tres dies en què va tenir 
lloc l’esdeveniment es van repartir 
diferents materials de comunicació. 
També es va promocionar l’exposició 
“Barcelona – Stonewall” amb la 
col·locació d’un photocall. 

21 – 24 D’OCTUBRE. DIA DE LA 
DIVERSITAT

L’equip del Servei d’Informació i 
Dinamització del Centre va desplaçar-
se a l’Espai Jove Fontana, a Gràcia, per 
participar en el Dia de la Diversitat. 
En concret, durant quatre dies es va 

41Memòria d’activitats 2019 Centre LGTBI Barcelona



42

dinamitzar l’activitat Passaparaula 
LGTBI, un joc de preguntes, creat per 
l’equip de dinamització del Centre, 
adreçat a nois i noies de 12 a 17 anys, 
que convidava a debatre i reflexionar 
sobre la diversitat sexual i de gènere.

26 D’OCTUBRE. BARCELONA 
INTERNATIONAL COMMUNITY DAY 
(BICD)

El Centre va participar al BICD, una 
jornada d’activitats organitzada 
per la Direcció de Promoció de la 
Ciutat de l’Ajuntament al Museu 
Marítim. La trobada s’adreça al públic 
internacional resident a la ciutat. 
El Centre va ser-hi present amb la 
instal·lació d’un punt informatiu. 

En aquest primer 
any d’activitat, 
el Centre LGTBI 
va dissenyar un 
calendari d’accions 
exteriors per 
incrementar la 
seva presència a la 
ciutat. 
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CENTRE DE 
DOCUMENTACIÓ 
ARMAND DE FLUVIÀ 
(CDAF)



El Centre LGTBI acull i dinamitza, 
mitjançant un conveni de gestió en 
comodat amb el Casal Lambda, el 
Centre de Documentació Armand 
de Fluvià (CDAF). Es tracta del fons 
documental sobre diversitat sexual, 
afectiva i de gènere més important de 
l’Estat. 

Des de l’obertura al públic del Centre 
LGTBI, el Centre de Documentació va 
centrar-se en el trasllat i la col·locació 
de tot el material disponible, que 
va arribar a les noves instal·lacions 
un cop completats els treballs 
d’adequació del local. 

El volum total del trasllat va ser de 278 
capses amb llibres, revistes, materials 
(fullets, postals, etc.), així com 14 
carpetes de gran format amb cartells. 
Es van instal·lar a l’espai 220 capses 
d’arxiu definitiu i 179 capses de llibres 
i revistes.

A més, al llarg de tot aquest exercici 
s’han rebut i gestionat tres lots de 
donacions d’entitats: monografies i DVDs 
de l’entitat ACGIL (Associació Cristiana 
de Lesbianes i Gais de Catalunya) i 
documentació original del FAGC.

A les tasques logístiques derivades 
del trasllat, cal sumar-hi diferents 
feines d’organització i planificació 
prèvies a l’obertura al públic del 
Centre de Documentació. En primer 
lloc, es va elaborar la política de 
gestió de col·leccions (tipologies 
d’usuaris previstos, seccions a reforçar 
o esporgar en funció dels objectius 
del CDAF i les necessitats de les 
persones usuàries, establiment de 
les modalitats d’adquisició, criteris 
d’acceptació de donacions, etc.)

OBERTURA AL PÚBLIC

El Centre de Documentació Armand 
de Fluvià va obrir al públic al mes 
de juny, concentrant tota la seva 
activitat les tardes dels dies feiners 
(de dilluns a divendres de 16 a 20 
h). Des d’aleshores, i fins al 31 de 
desembre de 2019, s’hi van registrar 
100 persones. 

Els gràfics següents resumeixen el 
perfil per edats d’aquest primer grup 
de persones usuàries. 
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Armand de Fluvià s’anés incorporant 
progressivament a les dinàmiques 
d’altres arxius de l’àmbit de 
l’Ajuntament. 

A més, el CDAF té un paper clau en la 
producció de determinades activitats 
del Centre LGTBI, com va ser el cas 
de la producció de l’exposició “Gent 
positiva”, per a la qual es va cedir i 
consultar una quantitat ingent de 
material. 

Pel que fa a les consultes, els mate-
rials més sol·licitats han estat la carte-
lleria i els monogràfics de no-ficció. 

Quant a les matèries consultades, 
d’entre un total de 171, destaquen els 
estudis de gènere, que representen 
aproximadament el 24,5 % de les 
consultes, seguides per temes de 
salut, educació i treball social que 
representen un 13 % del total.

Al llarg del 2019, des de la direcció 
del Centre LGTBI també es va iniciar 
una línia de treball conjunta amb 
l’Arxiu Municipal de Barcelona 
perquè el Centre de Documentació 

Fons consultats

Visites generals

Revistes

Cartelleria

Monografies de no ficciò

Materials menores (targetons, etc)

DVDs

Arxiu històric

Monografies de ficciò

Retalls de premsa

16

5

211

107

0

1

8

7

3

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

6

13

1

3

0

6

2

0

4

1

19

3

0

4

21

18

42

0

3

21

4

Memòria d’activitats 2019 Centre LGTBI Barcelona



Memòria d’activiats 2019 Centre LGBTI Barcelona 47



UN CENTRE AMB 
PERSONALITAT 
PRÒPIA



49

Una de les característiques amb les 
quals el Centre LGTBI s’ha volgut 
posicionar a la ciutat és el seu 
caràcter propi i diferenciat respecte 
d’altres serveis. Per això, des de 
l’Àrea de Comunicació s’ha treballat 
en la concepció d’una estratègia de 
comunicació que posi en valor els 
atributs propis del moviment LGTBI 
en conjunció amb els serveis i la 
programació del Centre LGTBI, i que 
faci ús d’un llenguatge inclusiu, directe, 
propi i innovador en tots els suports de 
comunicació. 

A la vegada, s’ha potenciat una imatge 
gràfica coherent i atractiva, que facilita 
la identificació del Centre LGTBI i que 
dona continuïtat a totes les actuacions.

La campanya de comunicació de la 
jornada de portes obertes, amb la qual 
es va presentar el Centre LGTBI a la 
ciutadania, n’és l’exemple més clar. 
Confeccionada amb la col·laboració 
de l’agència Cordon & Mas, l’acció va 
inspirar-se en l’esperit de la històrica 
manifestació del 1977 per presentar 
un espai comunitari obert a tothom 
i compromès amb la defensa dels 
drets LGTBI. La campanya va intentar 
en tot moment retratar la pluralitat 
del col·lectiu LGTBI promovent la 
participació de voluntariat i fent ús del 
llenguatge no binari en els missatges 
(som moltis, som moltes, som molts). 

UN ORGULL COMPARTIT

En paral·lel a la campanya inaugural, 
l’Àrea de Comunicació del Centre LGTBI 
va dissenyar el pla de comunicació 

que ha de guiar tota l’estratègia 
de comunicació del dia a dia de 
l’equipament. Per fer-ho d’una manera 
participativa, es van organitzar dues 
sessions de treball amb representants 
d’entitats LGTBI i persones que 
potencialment podien ser usuàries del 
Centre en un futur. D’aquest treball es 
va poder obtenir informació sobre com 
percebia la ciutadania l’equipament en 
aquelles primeres setmanes d’activitat 
i què n’esperaven a curt, mitjà i llarg 
termini. 

L’anàlisi de les trobades va permetre 
establir un calendari d’accions 
de comunicació, articulades 
fonamentalment al voltant de 
l’activitat del Centre, i un conjunt de 
missatges que fossin útils a l’hora de 
construir el relat i el posicionament de 
l’espai com a equipament comunitari. 
També es va definir un mapa de públics 
per determinar sobre quins grups de la 
població calia incidir i en quin ordre de 
prioritat. 

La primera mostra de tot aquest 
treball va ser Orgull compartit, una 
campanya institucional en què, de 
nou, va participar un destacat volum 
de voluntariat i que es va traduir 
en l’enregistrament d’un vídeo i en 
l’articulació d’una campanya a les 
xarxes socials. 

D’altra banda, van desenvolupar-
se nombrosos materials de suport 
a l’activitat del Centre, com són els 
fullets informatius, els programes 
d’activitats, els cartells i les pantalles 
informatives que hi ha en diferents 
punts de les instal·lacions. 
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En l’àmbit de la comunicació interna, 
es van habilitar diferents protocols 
de comunicació per garantir el flux 
informatiu entre les entitats residents, 
l’equip del Centre LGTBI i altres usuaris 
de l’equipament. Entre altres accions, 
es van convocar reunions i trobades 
per afavorir la creació de dinàmiques 
de treball i convivència. 

El Centre també ha treballat per 
fer-se visible en nombrosos espais 
de la ciutat, ja fos amb materials 
impresos (fullets, cartells, etc. en 
carrers i edificis públics) o amb el 
seguit d’accions que es descriuen en 
l’apartat 8 d’aquesta memòria. La més 
notòria va ser la realitzada durant els 
principals actes de commemoració de 
l’Orgull LGTBI. 

RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

El Centre LGTBI treballa per construir 
una relació constant i proactiva 
amb els mitjans de comunicació. El 
contacte amb els professionals de la 
informació va més enllà del seguiment 
de l’activitat del Centre i l’enviament 
de notes i comunicats. L’Àrea de 
Comunicació del Centre LGTBI ha 
esdevingut, per a molts mitjans, una 
font autoritzada a l’hora de cercar 
i identificar persones expertes en 
l’àmbit de la diversitat sexual i de 
gènere, ja sigui en l’àmbit associatiu, 
acadèmic o institucional. 

En total, al llarg de 2019 es van 
gestionar una quarantena de peticions 
i consultes. 

SUPORT A INICIATIVES MEDIÀTIQUES 
LGTBI 

El Centre LGTBI ha volgut fer costat 
a noves iniciatives mediàtiques en 
l’àmbit de la diversitat sexual i de 
gènere, especialment als projectes de 
nova creació. És el cas de l’emissora 
comunitària Orgull Ràdio, un projecte 
digital amb el qual es treballa tot 
sovint per incrementar la difusió de les 
activitats del Centre LGTBI. 

També es col·labora regularment amb 
Plurals i singulars, de Ràdio 4. Aquest 
espai, nascut al setembre de 2019, 
dona veu a associacions i grups LGTBI, 
i fa una gran tasca de visibilització de 
les realitats que afecten les persones 
LGTBI. El Centre LGTBI hi dona suport 
aportant continguts, les veus de les 
seves persones expertes i facilitant 
el contacte amb altres referents de 
l’àmbit associatiu i acadèmic. 

A més, el Centre LGTBI ha acollit 
nombrosos rodatges de televisió i 
cinema, i ha assessorat professionals 
que iniciaven el procés de producció 
de diferents projectes (documentals, 
sèries, programes de televisió), 
com a mostra de la seva voluntat 
de col·laborar activament en la 
construcció de nous referents i 
productes mediàtics de qualitat.
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