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TAULA LGTBI DISTRICTE DE SANT ANDREU 
Data:  10 de febrer 
Hora: 18h 
Reunió telemàtica  
 
Assistents:   
 
 Entitats i serveis  
 
GAG,ACATHI, Casal de barri de Can Portabella, Espai Jove Garcilaso Intercanviador, 
Fundació Trini Jove, Centre Cívic-Espai gent gran Baró de Viver, Colla jove de Barcelona, 
CSS Sant Andreu, Centre Cívic Trinitat Vella, Montse Herrera. 
 
S’excusa 
La Tireta salut comunitària 
 

 Conselleres/s municipals: 
 
Gerard Sentis, conseller CMBNComú 
Marta Villanueva, consellera GMPSC 
Pilar Domech, consellera GMERC 
Ximena Gadea, consellera GMJunts per Catalunya  
Marcos Rodríguez, conseller GMCiutadans 
Anna Garcia Escrig, consellera GM BarcelonaxCanvi 
 

 Tècniques municipals: 
 
Susanna Descals Roca  
 
 
Ordre del dia: 
 

 Presentació del nou conseller lgtbi del Districte de Sant Andreu  

 Aprovació de l’acta de la Taula anterior  

 Preparació programacions diades: Visibilitat Trans, Setmana per commemorar el 
dia internacional contra l’homofòbia, transfòbia i la bifòbia, dia de l’orgull LGTBIQ 

 Proposta de Pla LGTBI de Sant Andreu 

 Projecte GAG: proposta de crear una campanya de comunicació al Districte amb 
la creació de píndoles audiovisuals adreçats a població jove  

 Altres informacions  
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Temes tractats:  
 

1. Benvinguda i presentació del nou conseller lgtbi del Districte de Sant 
Andreu   
Gerard Sentis, conseller tècnic del Districte es presenta com ell nou conseller 
lgtbi del districte i amb el nou cartipàs i dona la benvinguda a totes les persones, 
entitats i serveis assistents . Agraeix la tasca feta anteriorment per Elvira 
Juncosa. 
Es fa una ronda de presentacions dels serveis i entitats que estan presents a la 
sessió de la Taula. 

 
2. Aprovació de la darrera acta de la Taula  

           S’aprova l’acta. 
 

3. Preparació programacions diades: Visibilitat Trans, Setmana per 
commemorar el dia internacional contra l’homofòbia, transfòbia i la bifòbia, 
dia de l’orgull LGTBIQ 
 
Es fa un recull  de les diades que des de la taula lgtbi s’ha anat treballant durant 
els darrers anys . 
Es fa menció que durant l’any 2020 degut a la pandèmia del Covid19 es va haver 
d’ajornar la programació prevista del per la setmana LGTBI: Obrim espais de 
llibertat. Aturem la LGTBIfòbia, amb programacions a diferents equipaments i 
entitats del Districte  
S’adjunta programació del març2020- ajornada  
 

 
Dimarts 17 de març Cinefòrum: LesbofòbiaPer joves a partir de 12 anys. A 

càrrec de Creación +Lloc: Biblioteca Bon Pastor 

Dimarts 24 de març Espectacle: Vols ser un cavaller vestit de rosa amb una 

espasa blava que té el poder de volar? Lloc: Biblioteca Bon Pastor 

Dijous 26 de març17.30 hTaller de sexualitat: Entre noiesLloc: Biblioteca Bon 

PastorOrganitza: Aquí t’escoltem i Biblioteca Bon Pastor 

Divendres 27 de març Fira d'entitats: Seguim obrint espais de llibertat. Aturem 

la LGTBIfòbia 

Biblioteca Vivent a càrrec d'ACATHI. Contacontes divers a càrrec 

d'ACATHIPhotocall a càrrec de l'Espai Jove Garcilaso.Actuacions musicals de 

Dando la nota i Barcelona Rainbow Singers.  

Actuació castellera a càrrec de la Colla Jove de Barcelona.Lloc: Jardins d’Elx 

Dilluns 30 de març Cinefòrum pel Dia de la Visibilitat Trans Lloc: Espai Jove 

Garcilaso 

Organitza: Intercanviador Jove 

Dimarts 31 de març Contacontes: Monstre RosaA càrrec d’Olga de Dios.Lloc: 



 
 
 
 
  
 

3 
 

Centre Cívic Baró de Viver 

Dimarts 31 de març Conferència sobre la deportació de persones LGTBIA càrrec 

de Rosa Toran, historiadora i presidenta d’Amical MauthassenLloc: Auditori de 

Can FabraOrganitza: Taula de Memòria Històrica del Districte de Sant Andreu i 

Taula LGTBI del Districte de Sant Andreu 

Dijous 2 d’abril Cinefòrum: Me llamo VioletaLloc: Casal de Barri Can Portabella 

Dijous 2 d’abril Música a l'Hort Les MoreresConcert i berenarOrganitza: EAP 

Casernes 

Divendres 3 d’abril Presentació de l'exposició: Destape y orgullo. Tribut a la 

memòria LGTBQLloc: Espai Jove GarcilasoOrganitza: Servei de Dinamització 

Juvenil de La Sagrera, Navas i Congrés-Indians 

Divendres 3 d’abril: Docufòrum: Diversitats i TerresProduït pel GAG. Directora: 

Maria Wladimira PopovaLloc: Centre Cívic La Sagrera.Organitza: Taula LGTBI 

del Districte de Sant Andreu 

I diferents exposicions i cicle en diferents equipaments del Districte  

Exposició memorial: LGTBQ. Destape y orgullo. Por un beso tuyo. 

Comissariada per Peter Toro-Ruta de la Memòria Històrica LGTBI. L'exposició 

està formada per fotografies històriques, relats testimonials i documents gràfics 

de tota una època. Un arxiu emocional i didàctic a càrrec de Peter Toro, 

reconegut activista que ha dut a terme una tasca de documentació i memòria des 

dels anys 90.  

 
Davant d’aquesta situació, el conseller comenta si hi ha alguna activitat que es 
pogués recuperar per aquest any 2021, i demana quines propostes hi hauria de 
les entitats i serveis de la Taula per seguir treballant amb la línia de programació 
de les diades al Districte de Sant Andreu. 
 
Des del Casal de barri de Can Portabella proposen que també es tingui en 
compte el 26 d’abril com a Dia de la visibilitat lèsbica.  
També informen d’una programació Visions Diverses amb la cooperativa Trama , 
pel proper 11 de febrer. Com està representat el col·lectiu lgtbi en els mitjans 
audiovisuals( anuncis, fragments de pel·lícules ) , i després un debat.  
 
El 27 de febrer, el GAG organitza una activitat a destacar “Sempre m’ he 
equivocat “  conèixer el testimoni d’una persona del col·lectiu lgtbi. També està 
penjada a la web de l’entitat. 
 
En Gerard Sentis, demana a la Taula si a finals del mes de març es podria fer 
una activitat conjunta pel dia de la visibilitat Trans. En el cas que hi hagués  
alguna proposta d’activitat a finals del mes de març pel dia de la visibilitat Trans, 
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es faria suport de  la difusió amb suport digital, i a traves de les webs i xarxes 
socials. 
Des de l’Espai Jove Garcilaso proposen que davant de la situació actual es 
programés cap el mes d’abril i maig, en clau més col·lectiva. 
 
Des del GAG reforça la proposta de fer activitats de forma més col·lectiva entre 
serveis i entitats, com per  exemple fer un acte per la visibilitat lèsbica, amb el 
Casal de barri de Can Portabella. 
 
Des del Grup municipal de Ciutadans es reforça, el missatge que la programació 
es plantegi digitalment i si després si es pot fer presencial , re programar-ho.  
Però no deixar de fer programacions. 
S’ acorda que si hi hagués alguna proposta o petició per la visibilitat Trans es 
pugui traslladar. 

 
4. Proposta de Pla LGTBI de Sant Andreu 

Gerard Sentis, informa del Pla LGTBI del Districte de Gracia. 
Proposa que puguem desenvolupar un mesura en aquesta línia al Districte com a 
proposta de treball transversal al Districte, i el full de ruta en els propers anys . 
Adjuntem document del districte de Gracia  
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/12/10105923/Mesura-
de-Govern-LGTBI-Gracia-vFWeb-20210204-2.pdf 

 
La proposta seria que en els propers mesos treballar-ho en reunions 
monogràfiques els propers mesos d’àmbit, com  educació, persones grans, 
esports... i obrir-ho a altres entitats i poder incorporar de forma transversal en 
altres consells d’àmbit del Districte. 
L’objectiu seria que pel mes de juny 2021 proposar un document que es pogués 
presentar en el Plenari del mes d juliol del Districte . 
 
GAG, trasllada que Panteres Grogues podria assistir al monogràfic d’esport. 
La resta de grups municipals també manifesten la conformitat de reforçar-ho en 
tots els àmbits. 
 
Des del Casal de barri de Can Portabella proposen també un pla d’accions de 
cures, perquè a vegades els mateixos treballadors dels equipaments de 
proximitat poden tenir un assetjament lgtbifòbica i com abordar aquestes 
discriminacions i protocols a seguir. 
L’objectiu del document final hauria de ser participat més enllà de les entitats i 
serveis que formen part de la taula lgtbi i de les reivindicacions de les diades. 
Des de l’Espai Jove Garcilaso, es proposa que més enllà de programar els 
monogràfics o espai per treballar aquest tema, hauria d’ haver un contingut previ 
consensuat amb les línies i eixos que es proposa treballar. 
GAG proposa iniciar el monogràfic de persones grans lgtbi. 
 
Es demana si es coneix el mapeig lgtbi del districte de Sant Andreu i agressions 
al Districte de Sant Andreu 
Des del Districte es farà arribar els documents  de l’Oficina per la no discriminació 
,Diversitat sexual i de gènere (s’adjunta enllaços), i incorporació de la prespectiva 
de gènere en els centres cívics  per correu electrònic per si recull les dues 
peticions: 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/12/10105923/Mesura-de-Govern-LGTBI-Gracia-vFWeb-20210204-2.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/12/10105923/Mesura-de-Govern-LGTBI-Gracia-vFWeb-20210204-2.pdf
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https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/WEB2_INFO
RME_DISCRIMINACIO_2019_A4_ESP.pdf 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca (protocols) 
 
http://www.ccsagradafamilia.net/wordpress/wp-
content/uploads/2020/02/2020_Guia-recomanacions-perspectiva-
g%C3%A8nere_CC-Sagrada-Familia_2019_CCom.pdf 
 
 
Es proposa fer un monogràfic de la Diagnosi del Districte.  

 
5. Projecte GAG: proposta de crear una campanya de comunicació al Districte 

amb la creació de píndoles audiovisuals adreçats a població jove. 
 
GAG proposen un projecte (no ho han presentat  en el calendari anual ordinari de 
subvencions 2021) per dissenyar una campanya de comunicació amb píndoles 
informatives, amb frases convincents per arribar especialment a un públic jove, a 
traves de xarxes socials.Ho trasllada per si es pot fer una acció conjunta 
audiovisual des de la Taula lgtbi del Districte. 
 
Des de serveis socials de Sant Andreu, informen que van als centres de 
secundaria Puigvert i Marti i Pous (3 er ESO)  per fer xerrades de tallers afectivo-
sexuals i una de les sessions és monogràfica de lgtbi. Acathi, Casal Lamba  han 
participat en dos cursos escolars. Fa extensible a la resta d’ entitats de la taula 
per si es vol adherir a la proposta de serveis socials i seguir fent xarxa . 
També proposa incorporar l’estratègia lgtbi  al projecte comunitari de Radars. 
GAG informa que disposen de tres documentals i es podrien oferir com activitats. 
 
Fundació Trini Jove valoren molt positivament les xerrades als centres de 
secundaria per prevenir assetjaments i agressions i sensibilització  Des de la 
Fundació Trini Jove estan preparant un projecte en la mateixa línia. I estan 
interessats en participar-hi conjuntament amb serveis socials i visibilitzar la tasca 
de les entitats. 
Es proposa des del grup municipal PSC que es pugui traslladar la proposta de les 
capsules al departament de comunicació del Districte.  
S’informa del treball transversal i formatiu en perspectiva de gènere que s’ha fet 
als equipaments de gent gran. 
 
Mossos d’esquadra duen a terme una campanya a les escoles per la  
sensibilització de prevenció de conductes discriminatòries (sexe, ètnia, religió), 
treballen molt a àmbit preventiu. També s’ofereixen com a servei.El consorci d’ 
educació amb el departament interior, han iniciat una campanya on el professorat 
i direcció dels centres d’ ensenyament poden omplir un formulari i enviar-ho a la 
tècnica de prevenció del districte davant de situacions de discriminació. 
Des de la Fundació Trini Jove, ens informa d’un equipament La Lore (consultoria 
per a la diversitat sexo afectiva dirigida als joves) 
https://lalore.org/ 
 

 Es proposa convocar al CRP en les properes trobades. S’informa del projecte 
Coeduca’t: 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/WEB2_INFORME_DISCRIMINACIO_2019_A4_ESP.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/WEB2_INFORME_DISCRIMINACIO_2019_A4_ESP.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca
http://www.ccsagradafamilia.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/2020_Guia-recomanacions-perspectiva-g%C3%A8nere_CC-Sagrada-Familia_2019_CCom.pdf
http://www.ccsagradafamilia.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/2020_Guia-recomanacions-perspectiva-g%C3%A8nere_CC-Sagrada-Familia_2019_CCom.pdf
http://www.ccsagradafamilia.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/2020_Guia-recomanacions-perspectiva-g%C3%A8nere_CC-Sagrada-Familia_2019_CCom.pdf
https://lalore.org/
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 S’acorda que s’enviarà la relació actualitzada dels contactes serveis i entitats que 
estan participant a la Taula lgtbi del Districte. 
 
http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/altres-
programes-educatius/educacio-infantil-primaria-secundaria-batxillerat/coeducat/ 
 
 
 

6. Altres informacions: 
     Des del Centre Cívic de Baró de Viver, demanen que es pugui centralitzar en un 
mateix espai o xarxes totes les informacions, projectes, per visualitzar tot el tramat de 
projectes i serveis no només de l’àmbit lgtbi sinó de qualsevol àmbit. 
El conseller tècnic proposa que en la Taula d’equipaments de culturals del Districte, 
es treballi també l’àmbit lgtbi de forma periòdica, i informa  de la creació de la web de 
feminismes des del Districte, i es proposa incorporar l’àmbit lgtbi, per millorar la 
comunicació d’entitats i serveis, i projectes i bones pràctiques. 
  
 
La sessió finalitza 19,25h 
Barcelona, 10 de febrer del 2021 

http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/altres-programes-educatius/educacio-infantil-primaria-secundaria-batxillerat/coeducat/
http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/altres-programes-educatius/educacio-infantil-primaria-secundaria-batxillerat/coeducat/

