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TAULA LGTBI DISTRICTE DE SANT ANDREU 
Data :  15 de setembre  
Hora: 18h 
 
Assistents:   
 

 Entitats i serveis  
 
ACATHI, Casal de barri de Can Portabella, Espai Jove Garcilaso Intercanviador, 
Fundació Trini Jove, Centre Cívic-Espai gent gran Baró de Viver, La Tireta salut 
comunitària, Montse Herrera (Ciutadans). 
 
S’ excusa: 
GAG 
 

 Conselleres/s municipals: 
 
Elvira Juncosa, consellera de Feminismes i LGTBI 
Marta Villanueva, consellera PSC 
Julia Mayor, consellera joventut ERC 
Pilar Domech, consellera ERC 
Anna Satorra, consellera Junts per Catalunya  
Marcos Rodríguez, conseller de Ciutadans 
 

 Tècniques municipal: 
 
Susanna Descals Roca  
Meritxell Sáez 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Benvinguda de la consellera Elvira Juncosa 

2. Aprovació de la darrera acta  

3. Presentació de les entitats Acathi i Fundació Trini-Jove. Projectes  

4. Projectes de la direcció de feminismes i Lgtbi, a càrrec del Departament de 

promoció dels drets a les dones : Meritxell Sáez.  
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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 
i conselleres assistents i a la Direcció i de feminismes i lgtbi de ciutat 
Es fa ronda de presentació de les entitats, serveis i persones que assisteixen a la 
Taula lgtbi.  
 
2. Aprovació de la darrera acta 
S’aprova l’acta. 
 
3. Presentació de les entitats Acathi i Fundació Trini-Jove. Projectes  

 

Acathi 

Està treballant en atencions online i presencials (sempre en cita prèvia) des de la 

vessant atenció social i psicològic, legal, etc. Està treballant amb coordinació amb 

altres serveis davant de situacions d’emergència social (serveis socials, presons- 

activitats de suport d’atenció psicosocial-, oficina de discriminació, xarxa 

antirumors),  i donant suport a persones refugiades en el àmbit de les llengües 

(grups de llengua catalana, anglesa, etc), creences religioses i processos 

d’espiritualitat, àmbit d’esports, salut sexual i reproductiva, i interseccionalitat  

S’ està treballant amb formacions d’ arts escèniques, procés de comunicació que 

facilita eines des de l’ expressió corporal, musical, etc i arts comunitàries.  

 

www.acathi.org 

 

Fundació Trini Jove  

Fa més de 35 anys que estan treballant en l’àmbit de la inserció socio-laboral. 

Desenvolupant projectes amb dones , dones que han petit violència masclista , el 

servei SOAP, projectes famílies Por-infancia. 

Estant implementant el protocol Procicat en qualsevol activitat que estan 

desenvolupant a la Fundació i recuperant activitats presencials  

Mantenen l’ atenció telefònica i per correu electrònic. 

Han posat en marxa el programa de radio: Diversitats, que tracta de la realitat dels 

col·lectius LGTBI i persones migrades.  

 

www.trinijove.org 

 

 

 

http://www.trinijove.org/
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4. Projectes de la direcció de feminismes i Lgtbi, a càrrec del 

Departament de promoció dels drets a les dones : Meritxell Saez. 

S’estructura la presentació amb tres àmbits : 

 

 Pla Lgtbi de la ciutat de Barcelona  

 Funcionament del Consell Municipal LGTBI 

 Promoció  d’ activitats i calendari  lgtbi a la ciutat de Barcelona  

Informa dels dos Plans Municipals: 

Pla Municipal LGTB 2010-2015 de Barcelona 

Pla municipal per la diversitat  sexual i de gènere. 2016 – 2020. 

S’està tancat aquest segon Pla, on els eixos a destacar han estat:  el canvi 
institucional (formació, incorporació d’objectius de diversitats sexual i de gènere 
en les normatives municipals, plans i programes claus de l’ Ajuntament), foment 
de la comunicació inclusiva, la coeducació, interseccionalitat la cultura i la 
memòria democràtica , potenciar la participació d’ entitats i persones LGTBI , etc   

Un cop es faci l’ avaluació del II  Pla on s’ especifica les accions , serveis i 
recursos , es treballarà en la elaboració del III Pla Municipal LGTBI  

S’ informa del Consell Municipal Lgtbi , les entitats membres(al voltant de 35 
entitats) . S’ han realitat 2 sessions plenàries, grups de treball (organització de les 
diades internacionals, persones i grups vulnerables, pacte de Barcelona, etc )   

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/qui-som/consell-municipal-lgtbi/qui-el-
compon 

S’ informa del Centre lgtbi de Barcelona  

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/serveis/centre-lgtbi-de-barcelona 

També s’informa de les programacions pel 17 de maig que degut a la pandèmia 

no es va poder desenvolupar presencialment i es va editar un vídeo, l’acte 

institucional pel 28J i pel 6 d’ octubre s’està treballant per l’acte d’homenatge de 

l’assassinat de la dona trans Sonia Rescalvo, al Parc de la Ciutadella. 

Totes les programacions han estat participatives tot i la situació actual, on les 

trobades majoritàriament s’ estan duent a terme de forma telemàtica. 

 

Torn de paraules: 

Des del Districte s’informa que s’ha facilitat el llistat d’ entitats i serveis que formen 

part de la Taula lgtbi del districte de Sant Andreu. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/98748/1/plalgtb_2016.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/qui-som/consell-municipal-lgtbi/qui-el-compon
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/qui-som/consell-municipal-lgtbi/qui-el-compon
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/serveis/centre-lgtbi-de-barcelona
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Es fa arribar la reflexió que el centre lgtbi de ciutat està ubicat al districte de 

l’Eixample i que les persones dels barris perifèrics de la ciutat de Barcelona, tenen 

dificultats en el desplaçament, com és el cas Trinitat Vella, baró de Viver, Bon 

Pastor, Sant Andreu Nord, etc.  

 

Es proposa elevar a ciutat establir col·laboracions amb el centre LGTBI per 

assessorar i acompanyar des de la proximitat del territori.  

 

El servei de dinamització del casal de barri Can Portabella informa de l’activitat el 

proper 23 de setembre organitzada conjuntament amb el casal Lambda, per 

commemorar el dia de la bisexualitat. 

Finalitza la sessió s’acorda fer arribar tots els documents que s’han presentat a la 

sessió d’ avui.  

 

 

 
 
 
La sessió finalitza 19,15h 
Barcelona, 15 de setembre del 2020 


