
 Districte de Sant Andreu  

 

ACTA – INFORME DEL DEBAT  MONOGRÀFIC SOBRE LGTBIFÒBIA AL CONSELL D’ESPORTS  

 
Data:  dilluns 31 de maig 

Caràcter: Sessió ordinària  

Horari:  De 16:30 a 20 h 

Lloc:   telemàtic 

 

Assistència 

Nombre de participants:    19 persones 

Entitats                            5  persones  

Equipaments                            4  persones 

Consellers/eres                         7 persones   

Tècniques municipals           3 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 l’àmbit de l’Esport.  
S’informa que s’ha fet una sessió amb d’àmbit de gent gran, infància i joventut,  educació, 
salut i interculturalitat, i a la taula de  persones amb discapacitat del Districte de Sant 
Andreu. El plantejament d’avui és obrir una primera ronda per compartir experiències en 
clau LGTBI a  les  entitats i compartir experiències individuals, bones pràctiques, mancances, 
oportunitats, fortaleses etc. 
 
Les entitats i  serveis comparteixen reflexions, el procés de cada entitat vers aquest tema i 

inquietuds.  
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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   

2. Debat  

 

Al debat hi participen:  

 

Judith Solanes fa de facilitadora de la sessió i presentar mitjançant diapositives diferents 

experiències de bones practiques en programació, protocols i comunicació inclusiva , i 

llenguatge inclusiu 

Entitats i serveis: Marcel Llordella (CEM Bon Pastor, Associació Esportiva Bon Pastor), Agustí 

Camps (Comissió de Festes de La Sagrera), Josep Maria Nolla (Club Patí Independent), Jose 

Benito (GAG), Lluis Vendrell (Club de Futbol Besòs Baró de Viver), Àngels Domingo (CEM Sant 

Andreu-La Sagrera, Club Natació Sant Andreu), Montserrat Herrera (Club Natació Sant 

Andreu); Oscar Alonso (Poliesportiu Camp del Ferro i Poliesportiu La Sagrera, Associació 

Esportiva Sant Andreu) i Miquel Gadea (CEM Trinitat Vella). 

 

Conseller/es municipals: Isabel Loscos (consellera de barri de Congrés- Indians, de Comerç i 

de salut); Ximena Gadea, consellera GMD JxCat; Júlia Mayor, consellera GMERC; Marc 

Hernández, conseller GMERC;  Marcos Rodríguez, conseller GM Ciutadans; Anna Garcia 

Escrig, consellera Bcnx C i Jordi Gimeno, conseller CMBNComú (conseller de barri de Navas i 

persones amb discapacitat) 

Tècniques municipals:  Oihane Otegi tècnica d’Esports,  Susanna Descals, gestora de 

projectes feminismes i Lgtbi i gent gran,  i Arnau Miret (tècnic Institut Barcelona Esports) 

 

3. Propostes  

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Protocols d’actuació i 

manuals: espais segurs  

- Protocols i guies pel bon tracte per gestionar 

realitats de les persones LGTBI I d’actituds 

discriminatòries cap al col·lectiu per a 

instal·lacions esportives i entitats 

- Guia de bones pràctiques LGTBI 

 

Diades esportives i bones 

pràctiques 

- Afavorir la presència d’entitats com Panteres 

Grogues al Districte 

- Aprofitar el torneig internacional que realitzarà 

Panteres Grogues al Camp del Ferro per a 

celebrar una diada contra la LGTBIfòbia 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/taula-lgtbi-santandreu
https://www.decidim.barcelona/assemblies/taula-lgtbi-santandreu
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Títol de la proposta Descripció de la proposta 

- Realitzar intervencions simbòliques en 

esdeveniments esportius (p. expl. cordons de 

colors arc iris...) 

 

Formació del personal 

dels clubs 

- Formació als clubs:  

- Reunions amb entrenadors per treballar la 

gestió de realitats LGTBI 

Adhesions  

- Realitzar un manifest 

- Creació de distintius ( enganxines ), cartelleria 

als equipaments i instal·lacions esportives  

Total de noves propostes 

realitzades 

       9 propostes  

 

 

Barcelona , 1 de juny del 2021 


