
 

 

Districte de Sant Andreu  

 

ACTA – INFORME DEL DEBAT  TAULA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT SANT ANDREU  

 
Data:  dimecres 14 d’abril  

Caràcter: Sessió ordinària  

Horari:  De 12 a 13:30 

Lloc:   telemàtic  

Enllaç:              https://zoom.us/j/99313343304?pwd=bWJrbWU1Rlo1K3ZsV3B2QldWaGdWUT09 

 

Assistència 

Nombre de participants:    20 persones 

Entitats                             7 persones  

Serveis                              3 persones 

Persones a títol individual       2 persones 

Consellers/eres                        6 persones  

Tècniques municipals            2 persones  

  

Ordre del dia 

 

1. Presentació del  full ruta per elaboració del Pla LGTBI del Districte de Sant Andreu  

2. Debat  

3. Propostes  

 

 

1. Presentació del full ruta per elaboració del Pla LGTBI del Districte de Sant Andreu 

Districte de Sant - Ajuntament de Barcelona promou un procés de participació per impulsar 
la mesura de govern del pla LGTBI per uns barris lliures de LGTBI-fòbia. 

L’objectiu principal d’aquesta mesura és eradicar les discriminacions per orientació sexual, 
identitat de gènere i expressió de gènere dels barris de Sant Andreu. Es proposa treballar en 
un full de ruta de dos anys on ens posarem deures per avançar en la lluita contra les 
discriminacions per raó de sexe, orientacions sexuals, identitat de gènere, etc .  

La sessió d’avui se centra en el col·lectiu de persones  amb diversitat funcional .Ja s’ha fet 
una sessió amb el col·lectiu de la Gent Gran. El Plantejament d’avui és obrir una primera 
ronda per compartir experiències en clau LGTBI, a les vostres entitats, experiències 
individuals , bones pràctiques, mancances, etc. 

Les entitats, serveis i ciutadania comparteixen reflexions, el procés de cada entitat vers 
aquest tema i inquietuds.  

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes 
sorgides de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/assemblies/taula-
lgtbi-santandreu  

https://zoom.us/j/99313343304?pwd=bWJrbWU1Rlo1K3ZsV3B2QldWaGdWUT09
https://www.decidim.barcelona/assemblies/taula-lgtbi-santandreu
https://www.decidim.barcelona/assemblies/taula-lgtbi-santandreu


  
 
 

 

2 

Districte de Sant Andreu  

2. Debat  

Al debat participen:  

Entitats i serveis: Andrea Falip d’ASEM Catalunya; Maria Urbano, veïna del Districte; 

Domingo Reina de la Federació ACCAPS, Estefania Casero d’AREP; Virginia Cierco de la 

Biblioteca del Bon Pastor; Vanessa membre del grup de treball psicologia i discapacitat de col·legi 

oficial de psicologia de Catalunya ; Mati Llorens de l’Associació Pont del Dragó; Juanjo Moro 

d’ASEM Catalunya; Jordi Meñosa;Gemma Guillamet  de FEMAREC; Laura Bernala de Casal de 

barri Can Portabella; Ester del Centre Cívic Sant Andreu;  

Conseller/es municipals: Gerard Sentis, conseller CMBNComú (i responsable LGTBI del 

districte); Júlia Mayor, consellera GMERC; Marcos Rodríguez, conseller GM Ciutadans; Anna 

Garcia Escrig, conseller Bcnx C; Pilar Domenech Gargallo,consellera ERC i Jordi Gimeno, 

conseller CMBNComú( conseller de persones amb discapacitat) 

Tècnica municipal:  Yolanda Anguita Seronellas , tècnica de persones amb discapacitat de 

l’IMPD a Sant Andreu i Susanna Descals, gestora de projectes Lgtbi i gent gran  

 

Durant el debat es detecten les necessitats que s’exposen seguidament amb la següent 

premissa compartida entre algunes de les entitats: 

Fins ara les entitats del sector de la diversitat funcional o discapacitat no han treballat 

el tema perquè quan una persona s’acosta al sector, el més important és atendre la 

situació personal derivada de la discapacitat. En aquest no es detecta si les persones 

sòcies de les entitats o usuàries han patit o pateixen alguna discriminació per la seva 

orientació sexual o per raó de gènere.  

Pel que fa a les necessitats:  

 Formació  per treballar el tema en les entitats del Sector de la Discapacitat. 

Actualment algunes de les entitats estan treballant en un Pla d’igualtat, però 

expressen la necessitat de suport per abordar el tema LGTBI. 

 És necessari anar a la base i garantir el Dret  a la Sexualitat  de les persones amb 

diversitat funcional. Sense garantir un dels drets bàsics és difícil avançar cap a 

l’objectiu d’esdevenir entitats i serveis lliures de discriminacions  en l’àmbit LGTBI. 

 

3. Propostes  

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Formació - Formació pel personal de les entitats i dels seus 

serveis amb l’objectiu de treballar la detecció  

discriminacions LGTBI  i protocols d’actuació per 

esdevenir entitats lliures de discriminacions LGTBI 

Entitats  i serveis de persones amb 

Discapacitat de Sant Andreu : fer 

“Espais lliures  de discriminacions 

- Establir un espai de confiança on les persones 

usuàries puguin compartir neguits i necessitats, 

tant a les entitats com als serveis que les pròpies 
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LGTBI “  entitats gestionen.( serveis d’atenció diürna )  

- Compartir experiències entre les entitats del sector 

pel que fa a  la qüestió LGTBI/ Bones pràctiques  

- Treballar amb la mirada interseccional  

- Promoure el debat sobre el col·lectiu LGTBI entre 

les pròpies persones  amb diversitat  funcional i les 

entitats del sector .  

 

Projectes de la taula d’entitats de  

Persones amb Discapacitat del 

Districte  

- Incorporar la perspectiva LGBTIals diferents 

projectes . 

- Treballar els projectes incorporin una comunicació 

inclusiva lliures d’estereotips .  

Coordinació amb el Centre LGTBI - Traslladar les necessitats i els interessos al centre 

LGTBI per veure com ens poden donar suport   

Visibilitat del col·lectiu  - Visibilitzar les persones joves amb diversitat 

funcional LGTBI- Normalització  

El Dia Internacional  de les persones 

amb discapacitat  

- Celebrar el Dia Internacional de les persones amb 

discapacitat ,3 de desembre , incorporant la 

visibilitat i perspectiva LGTBI  

Campanya de comunicacions  - El dret a  al Sexualitat de les persones amb 

diversitat Funcional / Discapacitat 

- Incloure la perspectiva inclusiva i interseccional 

a totes les comunicacions del districte 

Total de noves propostes realitzades  12 propostes  

 

 

Barcelona , 19 d’abril del 2021 


