
 

 

Districte de Sant Andreu  

 

ACTA – RESUM DEL CONSELL D’INFÀNCIA I JOVENTUT de SANT ANDREU 

 
Data:  Dimarts, 27 d’abril del 2021 

Caràcter: Consell sectorial de Districte  Infància i Joventut  

Horari:  De 15:30h a 17h 

Lloc:   telemàtic  

Enllaç:              https://meet.jit.si/ConsellInfànciaJoventutDteSantAndreu 

 

Assistència 

Nombre de participants:   17 persones 

Entitats                             1 persones  

Serveis Infància    3 persones 

Serveis Juvenils                           4 persones 

Persones a títol individual       0 persona  

Consellers/eres                          6 persones  

Tècniques municipals           3 persones  

  

  

Ordre del dia 

 

1. Impuls del consell  d’infància i joventut 
2. Pla LGTBI del Districte de Sant Andreu. 
3. Torn Obert 

 

 

1.- Impuls del consell  d’infància i joventut 

La consellera Marta Villanueva dona la benvinguda al Consell com a espai de participació i 

d’intercanvi d’experiències per les entitats i equipaments d’infància i joventut del districte. 

En aquest mandat es la segona vegada que es convoca i amb la elaboració del Pla LGTBI es 

considera una bona ocasió per reactivar el Consell. 

La convocatòria ha estat en un horari molt concret i possiblement a moltes entitats no els ha 

sigut fàcil assistir però s’ha pensat que era la manera d’incorporar serveis i equipaments que 

fan el seu servei a la tarda. Intentarem que en altres convocatòries s’adapti l’horari a altres 

entitats.  

2. Pla LGTBI del Districte de Sant Andreu 

Intervé Gerard Sentis, com Conseller responsable LGTBI del districte.  

El Districte de Sant Andreu - Ajuntament de Barcelona promou un procés de participació per 

impulsar la mesura de govern del pla LGTBI per uns barris lliures de LGTBI-fòbia 

https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=C7DDZakNT9_rFK8Ai5rRGkRC5ZdSa8p2LJImn1oVl4y5zcuNkAnZCAFodHRwczovL21lZXQuaml0LnNpL0NvbnNlbGxJbmbDoG5jaWFKb3ZlbnR1dER0ZVNhbnRBbmRyZXU.
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Districte de Sant Andreu  

L’objectiu principal d’aquesta mesura és eradicar les discriminacions per orientació sexual, 
identitat de gènere i expressió de gènere dels barris de Sant Andreu, i anar més enllà de les 
celebracions de les diades que ja estan agendades al Districte de Sant Andreu  

31 de març - Dia visibilitat trans 
26 d' abril - Dia de la visibilitat lèsbica  
17 de maig - Dia Internacional contra homofòbia, bifòbia, transfòbia  
28 de juny - Dia internacional de l'orgull LGTBI  

La proposta és endegar un pla transversal i territorial que treballi els diferents aspectes de la 
vida quotidiana de la població LGTBI del districte de Sant Andreu des de l’educació, 
cultura, els esports, les persones grans, la infància i joventut  per exemple, o la mateixa 
institució, tot tenint en compte les característiques del nostre districte.  

La sessió d’avui es centra en el col·lectiu de persones en contacte amb infants i joves 

(professionals del lleure o dels serveis socioeducatius) i es planteja mitjançant el debat 

col·lectiu en grup, amb l’objectiu de recollir l’experiència i coneixement de totes les entitats i 

professionals que assisteixen a l’espai.  

Les entitats, serveis i ciutadania a partir del debat fan propostes i comparteixen reflexions i 

inquietuds. Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes 

i projectes sorgides de la sessió es pot consultar: 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/taula-lgtbi-santandreu  

  

3.- Torn Obert/Debat  

Al debat participen:  

Entitats i serveis: Casals Infantils de Trinitat Vella, Baró de Viver i de Bon Pastor; 

Serveis juvenils (SDJ Bon Pastor i Baró de Viver, SDJ Trinitat Vella i Baró de Viver, 

Intercanviador Espai Jove Garcilaso) i Acant ( fan una recerca des de Psicologia de la 

UAB) 

 Conseller/es municipals: Gerard Sentis, conseller GMD BNComú (i responsable 

LGTBI del districte); Marta Villanueva, consellera GMD PSC (i responsable d’ infància i 

joventut del districte); Júlia Mayor, consellera GMD ERC; Ruth Gabriel Consellera 

GMD BNComú; Ximena Gadea Pintos Consellera GMD JxCat ; Anna Garcia Escrig 

Consellera GMD BxCanvi 

 

Tècniques municipals: Monica Cano, gestora de projectes de territori i Joventut;  

Adoración  Garmón , gestora de projectes en Educació, Salut i Infància; Susanna 

Descals, gestora de projectes Lgtbi i gent gran  

 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/taula-lgtbi-santandreu
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Districte de Sant Andreu  

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Coordinació entitats LGTBI del 

districte amb equipaments  

- Fomentar projectes com: “Parlem clar” “Tarda 

Diversa”  

- Compartir experiències entre entitats, serveis i 

equipaments a través del Consell d’infància i 

joventut i la Taula LGTBI 

Formació  - Formació i sensibilització pel personal que treballa 

amb infància i joves  per fer entendre LGTBI : de com 

abordar, com acompanyar, quins codis utilitzar , quins 

referents , els seus contextos familiars, culturals i 

socials 

- Com acompanyar en una derivació cap a serveis 

específics  

- Recursos i material per treballar des de  la infància i la  

petita infància (Contes, jocs, etc) 

Campanya comunicativa  - Visibilitzar les campanyes LGTBI de l’Ajuntament  

- Perspectiva d’infància i joventut en les campanyes 

sobre el col·lectiu LGTBI 

Promoure “Espais segurs” en els 

centres educatius i en els 

equipaments de lleure  

- Fer espais segurs en tots els centres i equipaments 

on es mouen la infància i joventut del districte. 

-    On es pugui donar una escolta activa o espai de   

reflexió sobre els dubtes, preocupacions o necessitats 

en quan a la seves orientacions sexuals, identitats de 

gènere i expressions de gènere. 

- Que siguin durant tot el curs acadèmic en el cas 

dels centres educatius o durant l’any en 

equipaments i centres de lleure i socioeducatius.  

- Difondre el fet LGTBI entre els joves amb 

testimonis en primera persona o en clau familiar. 

 

Projecte Coeduca del CRP (Consorci 

d’Educació) 

- Que pugui formar part del currículum escolar i que 

no sigui tan sols a voluntarietat del claustre o de 

les famílies. 

“Banc de recursos i material didàctic 

del Districte” per la infància i joves 

sobre LGTBI 

- Donar difusió entre els equipaments i serveis 

del districte 

Centre LGTBI - Acostar les activitats del Centre LGTBI als 

equipaments i entitats del districte 

relacionades amb la infància i joventut.  

 

 

Barcelona , 27 d’abril del 2021 

 


