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TAULA LGTBI DISTRICTE DE SANT ANDREU 
Data :  3 de març del 2020 
Hora: 17h 
Lloc: Direcció de Servei a les Persones i al Territori  
 
Assistents:   
 

 Entitats i serveis  
 

ACATHI, Casal de barri de Can Portabella, E.S. Garcilaso o Aquí t’escoltem, Espai Jove Garcilaso 
Intercanviador, Montse Herrera (Ciutadans). 
 

 Conselleres/s municipals : 
 

Elvira Juncosa, consellera de Feminismes i LGTBI 
Anna Satorra, consellera Junts per Catalunya  
Marcos Rodríguez, conseller de Ciutadans 
 

 Tècnica municipal: 
 

Susanna Descals Roca  
Alicia Garcia (tècnica auxiliar del Pla Ocupacional) 
 

 S’excusa 
 
GAG, Colla jove de Barcelona, ERC ( no li va arribar convocatòria )  
 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Benvinguda de la consellera Elvira Juncosa 

2. Propostes i tancament de les activitats per la Setmana LGTBI 

3. Presentació del disseny dels cartells per la Setmana LGTBI  
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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 consellers i 
conselleres assistents. 
 

2. Propostes i tancament d’activitats per la Setmana LGTBI 
 

Casal de barri de Can Portabella 

 

Informen d’una activitat de cine-fòrum on es projectarà la pel·lícula “Me llamo Violeta”. 

L’activitat serà dinamitzada per la Sandra Vilaseca, dels Castellers de Barcelona. 

La projecció serà el dijous 2 d’abril a les 18:30h. 

 

També es proposa presentar “el joc de les banderes”. Queda pendent de concretar. 

 

Exposició memorial LGTBI amb Peter Toro 

 

S’explica la proposta d’exposició sobre la memòria històrica del Moviment Lgtbi que 

realitzarà el fotoperiodista Peter Toro. L’exposició es durà a terme a tres espais del 

Districte: Espai Jove Garcilaso, Casal de Barri Torre de la Sagrera i Centre Cívic de Trinitat 

Vella. La idea és que els tres equipaments formin part de la ruta de la memòria històrica. 

Des de l’Espai Jove Garcilaso es proposa realitzar activitats durant l’exposició. Es 

convidaran pares i mares amb fills/es lgtbi i es proposa l’actuació de “Locomía” per 

tancar l’exposició. 

Els horaris i les dates són diferents en cada un dels equipaments:  

- Espai Jove Garcilaso: la presentació serà el 3 d’abril a les 19:30h, i l’exposició 

estarà del 18 de març fins al 17 d’abril. 

- Casal de Barri Torre de la Sagrera: la presentació serà el 30 de març a les 19h, 

i l’exposició estarà del 12 de març fins al 17 d’abril. 

- Centre Cívic Trinitat Vella: la presentació serà el 3 d’abril a les 18h, i 

l’exposició estarà del 21 de març fins al 25 d’abril. 
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Centre Cívic Trinitat Vella 

 

No han pogut assistir a la reunió, però han fet arribar a la tècnica municipal la proposta 

del projecte “Las Peluquitas”, taller destinat per a joves, on s’intenta trencar amb els 

cànons de bellesa establerts i els estereotips de gènere. 

La data proposada és el divendres 3 d’abril, en el marc de l’ exposició ( Peter Toro ).  

 

Fira d’entitats 

 

La Susanna introdueix la proposta de la fira d’entitats, que es realitzarà a la plaça dels 

Jardins d’Elx, el 27 de març. S’ha contactat amb la Coral Rainbow per finalitzar l’acte. 

S’obre un torn per proposar accions i/o activitats. 

 

Des d’ACATHI es proposen dues activitats: la Biblioteca Vivent i el Conta-Contes Divers. 

La Biblioteca Vivent serà un espai d’intercanvi d’experiències i d’històries de vida per 

part de quatre persones refugiades del col·lectiu lgtbi, tractant la desestigmatització de 

les persones migrades. És un espai destinat a persones joves i adultes.  

El Conta-Contes Divers és un espai destinat als infants, on s’explicaran contes sobre 

diversitat i amb perspectiva de gènere. 

 

Es proposa animar als joves de l’Espai Jove Garcilaso per realitzar un photocall. Queda 

pendent de valorar per part de l’equipament. Des de l’Espai Garcilaso es proposa 

presentar alguna actuació dels joves (actualment estan fent teatre social) pel tancament 

de la fira o per la inauguració de l’exposició de Peter Toro. 

També es proposa contactar amb la Colla Castellera perquè hi participin. Ambdues 

propostes queden pendents de concretar. 

 

Des de la conselleria es proposa escriure i presentar un manifest. Es pregunta a ACATHI 

si voldrien realitzar-lo i, en principi, s’encarregarien de fer-ho. Es proposen diferents 

temàtiques que caldria incloure al manifest: moviment trans i situació de les persones 

racialitzades. 

 

Xerrada sobre el col·lectiu LGTBI i la deportació als camps d’extermini nazis 

 

La Susanna explica que, coincidint amb els 75 anys de l’alliberament dels camps nazis i la 

Setmana Lgtbi, es proposa realitzar una xerrada sobre el col·lectiu LGTBI i la deportació 

als camps d’extermini nazis amb el suport de l’associació Amical Mauthausen. 
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S’han ofert diversos equipaments per cedir l’espai per realitzar la xerrada (Biblioteca 

Ignasi Iglesies, Casal de barri Torre de la Sagrera, Biblioteca Marina Clotet, Equipaments 

de Gent Gran, Centre Cívic la Sagrera). Queda pendent de concretar l’espai. 

Una de les propostes és finalitzar l’acte amb l’espectacle Alateig (música, dança i 

poesia), però queda obert a altres propostes. 

 

Taula rodona  

 

Es va proposar realitzar una taula rodona amb diferents mirades per reflexionar sobre la 

intervenció i programació lgtbi. Queda pendent de confirmar. 

 

1. Presentació del disseny dels cartells per la Setmana LGTBI 

 

Es presenten els diferents cartells que s’han realitzat per la Setmana LGTBI. Els membres 

de la taula realitzen votacions i s’acorda l’elecció del cartell.  

Des d’ACATHI es demana si és possible realitzar algunes modificacions en el cartell per 

visibilitzar totes les banderes que hi són presents. 

 

  

 Acord: Un cop realitzat el programa de la Setmana LGTBI, s’enviarà a ACATHI i GAG, i a 

la Direcció de Feminismes i Lgtbi, perquè facin una última validació 

 

 

 

Barcelona , 4 de març del 2020 
 
 
Finalitza la Taula a les 18:20h.  


