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TAULA LGTBI DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Data :  9 d’ octubre  2019 

Hora: 18h 

Lloc: Sala  Escolta – Ateneu l’ Harmonia  

 

Assistents:  

Entitats i serveis  

EAP Casernes Sant Andreu, GAG, Colla Jove de Barcelona, CEM Trinitat Vella, Mossos 

d’esquadra, JIP, escola, Casal de barri de Can Portabella, Activament Salut Mental , ACATHI, 

Montse Herrera (Ciutadans). 

 

Conselleres/s municipals : 

Elvira Juncosa, consellera de Feminismes i LGTBI 

Júlia Major, consellera Esquerra Republicana de Catalunya 

Anna Satorra, consellera Junts per Catalunya  

Marcos Rodríguez, conseller de Ciutadans 

 

Tècnica municipal: 

Susanna Descals Roca  

 
S’excusa  
 
Cap Meridiana  
 
 
Ordre del dia : 
 

 Benvinguda de la consellera Elvira Juncosa 

 Aprovació de l’acta anterior 

 Calendari i proposta de programació de les entitats del Districte de Sant Andreu 

 Debat conjunt dels objectius de la taula lgtbi 2019-2023 

 Altres informacions  
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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. Aprovació de l’ acta anterior  
L’acta s’aprova sense cap esmena  
 

3. Calendari i proposta de programació de les entitats del districte 2019 (març- desembre 
2019). 
Fem una ronda de presentació de les activitats que han programat activitats  : 
Colla jove de Barcelona  
Ha participat a l’activitat que va organitzar l’entitat de la Trinitat Vella Maletas Viejas 
“Orgull de la Trini “  
El mocador “castells amb orgull” ha nascut  com a propostatransversal en defensa 
dels drets LGTBI+ i amb l’objectiu de fomentar l’esperit inclusiu de les colles castelleres 
(motiu pels quals el mocador no tindrà cap logo o referència a la colla).El preu és de8€, 
fixat per cobrir despeses i poder destinar 1€ íntegrament al Casal Lambda.  
 
GAG 
Informen de diferents propostes i accions de sensibilització : 

- Disposen de diferents Documentals i exposicions : han produït “ Persones Grans 
LGTBI per orientació sexual i identitat de gènere trans ”, exposició 40 anys de 
despenalització de l’homosexualitat ( darrera exposició Ateneu l’ Harmonia ) 

- XV edició del Concurs de fotografia  

- Campanya de sensibilització envers l’ homofòbia ( estan elaborant material )  

- Col·laboracions amb ACATHI 

- Projecte de Prevenció de la Sida  

- Participació a IV Jornades de la gent gran LGTBI (Lesbianes,Gais,Transsexuals i 
Bisexuals i Intersexuals) 

Activament per la Salut Mental  

- Grups d’ ajuda mútua en salut mental +lgtbi  
 
JIP Sant Andreu, a Espai Jove Garcilaso 

- Treballen a tots els centres de secundària públics del districte , i concretament el Dia 
envers la lgtbfòbia ( al voltant del 17 de maig ) 

- Informen del projecte “ Parlem Clar “  
 
ACATHI 
L'Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
Immigrants va néixer al Desembre del 2002, per iniciativa dels mateixos representants 
del col·lectiu d'immigrants homosexuals, provinents de diversos països llatinoamericans 
i alguns d'autòctons, pretén invertir el seu potencial i el seu esforç en anar més enllà de 
"la problemàtica comú" del col·lectiu LGBT, d'anar més orientada cap a una minoria 
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sexual amb la pertinença a una altra raça, ètnia, procedència o idioma. 
Al mateix temps varen pensar també, en donar suport per l'adaptació cultural i tot el seu 
procés d'acollida: 
-     treballant com una assessoria psicològica  

- creant eines informatives i enfortidores, que proporcionin una millor adaptació i 
recepció. 

- donant a conèixer a la societat la realitat de les persones del col·lectiu LGBT en 
situació d’immigració, guiant-se amb els principis democràtics i d’igualtat dels drets 
per a tots/es, sense discriminació per raons d’origen, categoria social, religió, gènere 
u orientació sexual.. 
 
ACATHI es un espai on afavorir el civisme i el respecte social a la diversitat humana 
i al diàleg, prioritzant els drets humans als quals tots els individus haurien de tenir 
assegurats 

També informa de la realització de diferents tallers , i projectes com la Biblioteca Vivent  
 
Casal de barri de Can Portabella 
Informen del projecte “Identitats” amb una programació especifica ( conta contes , 
exposició de Diversitat familiar , amb col·laboració de la Colla Jove de Barcelona ), Joc 
de Banderes per celebrar el 23-S  
 
La consellera de Feminismes del districte recorda la celebració del Dia de la visibilitat 
Trans que es va celebrar al Centre Cívic de Baró de Viver (30 de març), un espai de 
trobada amb entitats i taula rodona, també s’ ha presentat al consell sectorial d’ esports 
els àmbits treballats a la darrera taula LGTBI (celebrada el mes de febrer ) . 
 
 

4. Debat conjunt dels objectius i accions de la taula LGTBI 2019-2023 del districte de Sant 
Andreu.  

5.  
La Taula proposa 4 trobades anuals. La propera trobada es convocaria al voltant del 
mes de gener del 2020. 
Es proposa la commemoració de la setmana pels drets LGTBI del districte de Sant 
Andreu ( al voltant del 30 al 5 d’abril ). Pendent de concretar les dates. 
S’ informa de la jornada de valoració i reflexió que abans de setmana santa del 2020 es 
convocaria a les entitats del Districte i comissions de festa en relació al model a seguir 
dels Punts Liles- Parelles itinerants en el marc d’oci nocturn de les Festes Majors del 
Districte ( seguint el model de l’ Eixample ) 
 
Es proposa : 

- Convidar a la propera Taula, el projecte Rainbow de l’ escola Turo Blau  

- Es traslladarà la petició de la Taula lgtbi al Centre de Recursos Pedagògics sobre la 
formació LGTBI a docents  

- Proposta de fer un Dia de la Diversitat al districte de Sant Andreu ( es consultarà la 
programació del Districte de Gràcia- Espai Jove la Fontana - )  

- Formació lgtbi  a entitats i serveis ( es consultarà a la Direcció de feminismes i 
LGTBI de ciutat ) de salut, educació, etc. 

- A la propera Taula les entitats i serveis haurien de presentar propostes per la 
configuració del contingut de la setmana pels drets LGTBI del districte de Sant 
Andreu  
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A proposta d’Activament, s’enviarà per correu electrònic : la guia “ Desaprenent Una mirada 
feminista als centres de secundària “ i el Manual del Voluntariat  
 
Barcelona, 9 d’ octubre del 2019 
Finalitza a les 19:25’ 
 


