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TAULA LGTBI DISTRICTE DE SANT ANDREU 
Data :  4 de juny  
Hora: 18h 
 
Assistents:   
 

 Entitats i serveis  
 

ACATHI, Casal de barri de Can Portabella, Espai Jove Garcilaso Intercanviador, GAG, Fundació 
Trini Jove, Centre Cívic-Espaigentgran Baró de Viver, Mossos d’esquadra, Montse Herrera 
(Ciutadans). 
S’ excusa : 
Centre Cívic Trinitat Vella  
 

 Conselleres/s municipals : 
 

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

 Tècnica municipal: 
 

Susanna Descals Roca  
 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Benvinguda de la consellera Elvira Juncosa 

2. Informacions de la direcció de feminismes i Lgtbi : nou protocol per combatre la Lgtbi-

fòbia 

3. Situació i experiències viscudes durant el confinament  
4. 4. Línies de treball per als propers mesos  

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 
Es fa ronda de presentació de les entitats, serveis i persones que assisteixen a la Taula 
lgtbi.  

 
2. Situació i experiències viscudes durant el confinament 

 
Es fa una ronda de les experiències viscudes durant el confinament personalment i com 
a representació dels serveis , entitats , conselleres i tècniques.  
Gag compateix que han dut a terme moltes videotrucades i seguiment i suport a 
persones associades , i han previst trobades en petit format de petits grups al carrer, 
manifesten la seva preocupació per la situació dels joves davant la situació d’habitatge( 
emergència habitacional) i del lloguer  i les dificultats d’accés al treball., revisió i millora 
dels serveis assistencials i la implementació de la renda mínima garantida. També sobre 
la situació de les persones grans lgtbi i la situació de les residencies de gent gran a 
Barcelona.  
Acathi, ha treballat amb coordinació amb altres serveis davant de situacions 
d’emergència social (serveis socials, presons, oficina de discriminació), han donat suport 
a campanyes per fer recaptació d ajuts per alimentació. Han programat tallers virtuals 
amb campanyes de sensibilització i divulgació.  
Els equipaments i serveis que assisteixen a la taula lgtbi , Casal de barri Can Portabella, 
Espai Jove Garcilaso i Centre cívic de Baro de Viver actualment estan treballant en les 
mesures post covid i adequació dels espais per l’obertura i establir mesures de 
seguretat... i treballant en programació. Durant el confinament es van quedar aturades 
les programacions previstes per la setmana lgtbi (del mes de març-abril) i durant el 
confinament s’han dut a terme accions com vídeos-capsul.les del dia a dia dels joves 
durant el confinament (projectes de joves des de casa), s’ha detectat la por de joves de 
tornar a sortir al carrer i s’està treballant amb les mesures de seguretat en el des 
confinament. Des del casal de barri de Can Portabella recorden l’activitat de cine-fòrum 
on es projectava la pel·lícula “Me llamo Violeta. Estran reajustant l’ equip ( un membre 
de l’ equip durant el confinament ha estat de permís paternitat) 
L’exposició memorial LGTBI del fotoperiodista Peter Toro a tres equipaments del 

districte ,no es va poder inaugurar. I la programació de la Fira d’entitats de la setmana 

Lgtbi no es va dur a terme .  

Fundació Trini Jove (entitat d’inserció socio-laboral) s’incorpora a la taula lgtbi del 

districte. Durant el confinament han col·laborat en el banc d’aliments (centre obert 

Neus Puig); també informen que tots els dijous de 18h a 20 hores tenen un programa de 

Radio: Diversitats on la proposen com a eina de difusió, informació  i sensibilització lgtbi 

oberta a tot el districte.  
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A la taula convocada no han estat present els serveis de salut i serveis educatius que hi 

formen part. 

 

 

3. Informacions de la direcció de feminismes i Lgtbi : nou protocol per combatre la Lgtbi-

fòbia 

Elvira informa de les informacions des de la Direcció de feminismes i lgtbi de la ciutat de 

Barcelona i de l’observatori de les discriminacions de Barcelona (la infradenúncia, 

obstacle per a la visibilització de la discriminació, el per què es discrimina, qui són les 

víctimes i on passa, per què es discrimina, qui són les víctimes i on passa, 

la interseccionalitat, quan els factors de la discriminació són múltiples). 

També informa del programa Transocupació de Barcelona Activa on s’han ates a 45 

persones trans  i del programa Habbits  

S’acorda que es tornarà enviar la informació per correu per a totes les entitats i serveis 

que no ho han rebut . Adjuntem enllaços 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/noticia/mes-coordinacio-entre-els-serveis-

municipals-i-les-entitats-per-lluitar-contra-llgtbi-fobia_950190 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/coneix-els-teus-drets-i-actua/coneix-els-teus-

drets 

 

Informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2019 

 

4. Properes passes  
Hi ha força debat i una entitat proposa fer un grup de treball des de la taula Lgtbi davant 
la situació d’ emergència social. 
S’informa que la PRIDE Barcelona, es farà a traves de les xarxes socials i pel canal 
Barcelona Televisió  
 
https://www.pridebarcelona.org/programa/ 
 
Es proposa treballar en alguna acció compartidaamb les entitats i serveis de la taula 
lgtbi (amb suport digital) pel 28 de juny: El Dia Internacional de l'Orgull LGBTIQ+. Des de 
l’Espai Jove estan treballant en una programació especifica. Es demana si es pot 
comptar amb el suport de l’Espai Jove en l’edició dels vídeos . 
Es demanarà suport al Departament de comunicació del Districte de Sant Andreu per l’ 
edició. 
Es proposa que es facin vídeos curts 1-2 minuts i incorpori la frase : Districte de Sant 
Andreu també entén ...una frase reinivindicativa  
 

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/noticia/mes-coordinacio-entre-els-serveis-municipals-i-les-entitats-per-lluitar-contra-llgtbi-fobia_950190
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/noticia/mes-coordinacio-entre-els-serveis-municipals-i-les-entitats-per-lluitar-contra-llgtbi-fobia_950190
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/coneix-els-teus-drets-i-actua/coneix-els-teus-drets
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/coneix-els-teus-drets-i-actua/coneix-els-teus-drets
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/05/INFORME_DISCRIMINACIO_2019_A4_CA-1.pdf
https://www.pridebarcelona.org/programa/
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Es proposa convocar una propera taula pel mes de juliol on Acathi i Fundació trini Jove 
puguin presentar els sues projectes 

 
La sessió finalitza 19,30h 
Barcelona, 4 de juny del 2020 


