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TAULA LGTBI DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Data :  21 de gener del 2020 

Hora: 18h 

Lloc: Espai Arrels – Ateneu l’ Harmonia  

 

Assistents:   

Entitats i serveis  

EAP Casernes Sant Andreu, GAG, Colla Jove de Barcelona, JIP, Centre Cívic Trinitat Vella , 

Casal de barri de Can Portabella, , ACATHI, CRP Districte de Sant Andreu i Les Corts Montse 

Herrera, (Ciutadans),  

S’ excusa : 

JIP 

Conselleres/s municipals : 

Elvira Juncosa, consellera de Feminismes i LGTBI 

Júlia Major, consellera Esquerra Republicana de Catalunya 

Anna Satorra, consellera Junts per Catalunya  

Marcos Rodríguez, conseller de Ciutadans 

 

Tècnica municipal: 

Susanna Descals Roca  

 
 
 
Ordre del dia : 
 

 Benvinguda de la consellera Elvira Juncosa 

 Aprovació de l’acta anterior 

 Procés PAM-PAD: propostes de les entitats per treballar en sessió especifica 
feminismes i lgtbi. Comissió de treball. 

 Preparació setmana lgtbi del districte de Sant Andreu 30 de març al 5 d’abril del 2020.  

 Centre de Recursos Pedagògics del districte. Lluis Vallbe. Informació sobre la formació 
LGTBI a docents  
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 Altres informacions  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Temes tractats:  

1. Benvinguda de la consellera de Feminismes i LGTBI, Elvira Juncosa  
 
La consellera de Feminismes i LGTBI dona la benvinguda a la taula a les entitats i 
consellers i conselleres assistents. 
 

2. Aprovació de l’acta anterior  
L’acta s’aprova sense cap esmena  
 

3. Centre de Recursos Pedagògics del districte Informació sobre la formació LGTBI 
a docents . 
La presentació del projecte formatiu del districte de Sant Andreu es realitzat per Marti 
Boneta, del CRP del districte de les Corts ( aquest CRP es el referent en ciutadania i 
Valors de BCN). També assisteix la Belen Esteve del CRP del districte de Sant Andreu . 
En Marti, ens informa que a nivell de ciutat es disposa d’un professional expert en 
gènere i lgtbi : Ma Dolors Vique. Ens presenta la planificació formativa del professorat 
del districte de Sant Andreu, amb l’objectiu que des dels serveis educatius aposti per la 
transformació educativa en els centres educatius . 
En Martí, ens informa de tres projectes : 
- Projecte de convivència en els centres educatius 
- Projecte Coeduca’t  
- Projecte escoles per la igualtat  
 
Ens informa que el 20 de març del 2020 ( LOE ) tots els centres educatius de Catalunya 
han de disposar  del projecte de convivència. Aquest projecte de convivència formarà 
part del PEC de cada centre educatiu. Es important conèixer i fer la diagnosi de com es 
resolt el tema de la convivència i resolució de conflicte en cada centre educatiu. Inisteix 
que la comunitat educativa ha d’enfrontar i gestionar una societat amb els nous valors i 
actituds per una ciutadania justa.  
Ens presenta el nou programa de Coeducació i perspectiva de gènere “ Coeduca’t “ 
amb un enfoc interdisciplinari .  
El nou Programa Coeduca’t ajudarà als centres educatius a treballar la coeducació d’ 
una forma rigorosa (amb bons materials), de forma sistemàtica i explicita la diversitat 
afectiva sexual i de gènere, la diversitat d’origen, cultural i religiosa i la diversitat 
funcional. L’enfocament és des del 3 als 16 anys. Es vol aconseguir que entri en el 
currículum , i normalitzar el màxim possible en l’ús del llenguatge, cançons, contes, 
joguines ,matèries ... i de forma de forma responsable, transversal i de forma ja 
ordinària (no extraordinària).  Les eines del Coeduca’t seran pels propers anys  : 

 Material amb recursos ( assessorament de Drac Màgic, IREF i Associació de 
drets Humans ) 

 Formació a persones formadores a tot el territori 
 Dotació econòmica als centres de secundària 
 Dotació econòmica als CRP de Catalunya  
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 Tallers sobre prevenció de violència masclista al professorat de l’ alumant i 
famílies  

 
El projecte escoles per la igualtat i la diversitat, és un programa de formació i 
acompanyament als centres públics i concertats , basat en el mesura de govern de l’ 
Ajuntament de Barcelona del mes de juliol del 2014. El programa pivota sobre tres eixos 
>: diversitat afectiva sexual i de gènere, origen, cultural i religiosa i diversitat funcional, 
va centrat als centres educatius públics i concertats des d’infantil a secundària. El 
projecte s’ ha d’implementar durant tres anys, vinculant a tot el Claustre i comunitat 
educativa en general del cada centre que ha escolli, amb l’objectiu de : 

 Potenciar en les relacions interpersonals 
 Evitar actituds i comportaments abusius i discriminatoris  
 Oferir recursos i accions per treballar en diferents temàtiques  

 Des del CRP de les Corts ens presenten un document . 
 
Es proposa que des dels propis testimonis i experiència de les entitats i serveis que formen part 
de la Taula lgtbi, es pugui treballar de forma coordinada amb el CRP del districte de Sant 
Andreu . 
S’ acorda que es posaran en contacte per iniciar una línia de treball amb CRP i taula lgtbi.  
 

4. Procés PAM-PAD: propostes de les entitats per treballar en sessió especifica 
feminismes i lgtbi. Comissió de treball. 
Elvira informa que properament sortirà publicat el PAD 2020-2023 de l’Ajuntament de 
Barcelona i el corresponent del districte de Sant Andreu: La Barcelona que fa front a les 
desigualtats i l’emergència climàtica Informa del procés participatiu del programa 
d’actuació municipal.  
S’ informa que és té previst fer un Debat sectorial de feminismes i lgtbi el proper 18 d e 
febrer, a les 19 hores al centre Cívic Can Clarina Cultural, Felipe II, 222. 
Es proposa fe runa sessió- comissió de treball abans del dia 18 d efebrer . S’ enviarà la 
proposta de la data . 
 

5. Preparació setmana lgtbi del districte de Sant Andreu 30 de març al 5 d’abril del 
2020.  
Es recorda la previsió de la setmana lgtbi del districte de Sant Andreu . 
Les entitats assistents fan diferents propostes : 
- Exposició Peter Toro ( es una exposició itinerant per tres equipaments culturals del 

districte, es preveu a l’espai Josep Bota, centre Cívic Trinitat vella, i es proposa a un 
a ltre equipament .  

- Presentació Documental sobre refugiats i lgtbi que han elaborat Acathi i Gag 
- Biblioteca Vivent 
- Tallers de contes  
- Pilar Colla jove  
- Sessió- fòrum – taula rodona :  

Comissió acció positiva – colla jove de Barcelona 
Serveis de salut – Casernes de Sant Andreu  
..... 

- Coral lgtbi 
- Xerrada drets lgtbi 
- Exposició Stonewall ( proposta per GAG )  

 
 

     S’acorda que es compartirà un document, per anar inclouen les activitats i propostes.  
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    En breu es farà arribar per correu electrònic el google calendari que compartirem amb tots i 
totes .  
    Data topall 2 de març del 2020.  
 
 
 

6. Altres informacions : 
Des de Casernes Sant Andreu informen que des de la taula Motor de salut comunitària 
del barri de Sant Andreu estan preparant dues sessions per recollir les necessitats de 
salut que senten els ciutadans, entitats i serveis, i poder elaborar un diagnòstic 
comunitari del barri de Sant Andreu. 
Les sessions son els dies: 5 de febrer de 13 a 15h en l’auditori de la Biblioteca Ignasi 
Iglesias (per fer la primera sessió) i el 24 de març de 12 a 14h per fer una devolutiva 
del recull i prioritzar les intervencions a realitzar. 

Les inscripcions s’han de fer mitjançant aquest enllaç 

https://docs.google.com/forms/d/1-
lDMtQGaGBAwU1E9_ShRafguwDygxGCmVFVQ19Rm9O0/edit 

 
 

 
Barcelona , 21 de gener  del 2020 
 
 
Finalitza la Taula a les 19:30hores  

https://docs.google.com/forms/d/1-lDMtQGaGBAwU1E9_ShRafguwDygxGCmVFVQ19Rm9O0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-lDMtQGaGBAwU1E9_ShRafguwDygxGCmVFVQ19Rm9O0/edit

