
                  COMISSIÓ PERMANENT  

ACTA  

 

DIES: 16 de maig 2017 

HORA: 19:00h 

LLOC: Local LGTBI 

 

Assistència:  
Silvia Paneque Presidència 
Mariana Casanovas Tècnica d’igualtat (funcions de secretària) 
Pau Gálvez FAGC 
Jordi Mota Vicepresident i CU 28 J 
Rosa Vilaseca Lesbianes de Girona 
Anna Lara ACAS 
José Yepes Associació Universitària DIVERSA LGTBI+ 
Jordi Huguet Col·laborador de l’Espai LGTBI 
Weusley de Jesús Girona Orgullosa 
Sonia Garcia Associació trans (en procés de formació) 
Esteve Jovanet Associació trans (en procés de formació) 

 

S’inicia la sessió amb una ronda de presentació. 

Abans de començar amb l’ordre del dia es tracten un parell de punts:  

• Les entitats demanen la possibilitat d’accedir amb una escala llarga, per 
tal de poder penjar la bander LGTBI+, a la balconada de l’Antic Cinema 
Modern. La regidora, Sílvia Paneque, acorda que es farà consulta a en 
Joan Mis per veure si aquesta intervenció l’ha de fer les brigades o n’hi 
ha prou amb l’escala. La Mariana Casanovas es compromet a fer la 
gestió. 

 



• Es discuteix respecte als problemes que han tingut les entitats per 
aconseguir la firma electrònica (con a entitat) fet que està retardant 
l’entrada de la moció per fer de Girona una ciutat Gayfriendly. En un 
primer moment es va intentar fer entrar per registre d’entrada electrònic 
la moció amb la signatura personal de la Sonia Surina però va haver 
complicacions i no estan segurs de si ha entrat correctament o no. Les 
entitats es comprometen a fer arribar a la Mariana Casanovas el número 
de registre per esbrinar què ha passat amb aquesta entrada al registre. 
Finalment, la Mariana Casanovas es compromet a parlar am Ana Matas, 
de Secretaria, per aclarir el tema del registre d’entrada de la moció feta 
per Sonia Surina i si la moció es pot entrar per una persona titular com a 
representant/portaveu de les entitats mentre no tinguem la signatura 
electrònica de la Comissió Unitària 28 de Juny. Degut a aquests retards 
ens plantegem que la moció haurà de passar pel ple de juliol o, fins i tot, 
del setembre. 
 

 

1. Desenvolupament del Pla municipal d’igualtat de tracte i no 
discriminació de les persones LGTBI. Pla d’actuació 2017 

S’inicia el punt amb algunes aportacions de Mariana Casanovas que explica a 
les noves incorporacions que l’any passat es va aprovar un pla trianual 2016-
2019 amb plans d’actuació específics anuals. 

 

a. FORMACIÓ: Mariana explica les diferents actuacions que s’estan duent 
a terme. 

I. Formació al personal municipal: D’una banda, s’explica que s’està 
organitzant una formació per al personal municipal que fa atenció 
directa al públic on s’incorporarà personal de diferents àrees com 
educació, serveis socials, cooperació... Aquesta formació 
s’impartirà conjuntament amb la Generalitat, l’Ajuntament de 
Girona i en Jordi Mota en representació de les entitats LGTBI.  

D’altra banda, la Policia Municipal ja ha entrat en contacte amb 
GAYLESPOL per tal de rebre una formació adequada a la seva 
casuística particular. A part d’aquesta formació genèrica, s’està 
negociant una formació específica per als Agents Tutors amb 
suport del curtmetratge «Silenci» realitzat pels Mossos 
d’Esquadra amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa. 

També es realitzarà, el 17 de maig, dia contra l’homofòbia, una 
sessió de sensibilització al personal de l’OIAC. 

Finalment, Mariana explica que a la darrera reunió de la Xarxa de 
Municipis LGTBI una representant de la Generalitat va explicar 



que aviat faran arribar als diferents ens locals un llistat amb 
entitats que han rebut formació per poder formar en l’àmbit de la 
llei 11/2014 a personal de les administracions públiques. Com que 
les nostres entitats no han participat d’aquestes formacions i és la 
primera notícia que tenen s’acorda que el dia 18 de maig es 
plantejarà a la jornada organitzada per la Generalitat sobre la 
implementació de la llei 11/2014 perquè les associacions de 
Girona no han rebut aquesta formació i com podem fer per que 
puguin fer-la.  

II. Formació d’agents socials i educatius: S’explica que s’ha acordat 
amb el tècnic de cooperació realitzar una sessió formativa a finals 
d’any amb les diferents entitats que formen part del Consell de 
Cooperació. I amb Educació s’ha acordat la possibilitat de 
realitzar aquesta mateixa formació amb la Taula de Recursos 
Educatius l’any vinent. Per últim, també s’ha acordat fer una 
sessió formativa durant el mes de setembre amb educadors de 
carrer. 

b. ACCIONS DIVULGATIVES:  

I. Revisió oferta recursos educatius: Com que La Caseta té uns 200 
recursos educatius i que no en tots s’ha d’incorporar la 
perspectiva LGTBI amb la mateixa urgència, enguany s’ha 
començat per la revisió de set recursos on, a més de la 
perspectiva de gènere, s’incorporarà la perspectiva dels 
col·lectius LGTBI. Cada any es revisaran set o vuit d’aquest 
recursos. Aquesta revisió es veurà reforçada per la sessió 
formativa que realitzaran les entitats que participen a la Taula de 
Recursos l’any vinent. 

II. Suport a accions divulgatives i formatives de les entitats LGTBI: 
Des de l’Ajuntament es demanda, que en la mesura del possible, 
les entitats planifiquin i informin l’Ajuntament de les activitats que 
desenvoluparan. També es demanda que es registrin totes les 
activitats que tenen lloc a l’Espai LGTBI per tal que aquestes 
s’incorporin a les memòries que s’han d’entregar a l’Ajuntament.  

Des de les entitats es posa de manifest la falta de coordinació 
amb la Sala Planeta a l’hora de planificat la representació de 
LIMBO en el sentit que als cartells tant el preu de l’entrada com 
l’horari encara estan malament. A més a més, es critica que a 
l’hora d’accedir a comprar les entrades al web de la sala resulta 
complicat arribar fins a l’obra en qüestió. 

III. Smartfilms Girona: Tot i que en la darrera Comissió Permanent 
vam negociar d’ampliar el concurs amb una categoria per a 
majors d’edat, la tècnica d’igualtat, Mariana, explica que enguany 
no ha sigut possible degut a la falta de temps i a la seva 
inexperiència en la gestió d’aquest tipus d’accions per la qual 



cosa demana disculpes als membres de la Comissió i es 
compromet a treballar al respecte a partir del setembre.  

c. PROMOURE EL DRET D’ATENCIÓ AL COL·LECTIU LGTBI: Mariana 
explica que estem en procés de disseny i organització del Servei 
d’Atenció Integral (article 9 de la llei 11/2014) en col·laboració amb la 
tècnica d’Olot i la Generalitat de Catalunya. Estem a l’espera de la 
jornada convocada per demà, 18 de maig, que ha convocat la 
Generalitat, on s’explicaran les diferents parts del procés i el suport que 
donarà la pròpia Generalitat per a posar en marxa el SAI. 

f. PARTICIPAR EN EL PROJECTE DE RECERCA DIVERCITY QUE 
IMPULSA LA UB: La Mariana Casanovas assistirà els dies 18 i 19 de 
maig al workshop a Brussel·les. 

2. Conveni cessió local: 

Respecte a aquest apartat, les entitats expliquen que han tingut diversos 
inconvenients a l’hora de gestionar la signatura electrònica com a entitat per la 
qual cosa encara estan pendents d’aconseguir-la per poder signar el nou 
conveni. 

Des de l’Ajuntament s'insisteix en la necessitat de tenir una memòria de l’any 
2016 per tal de mirar de recuperar els 1000 euros que s’havien assignat per 
l’any passat i que no es van fer servir. 

3. Programació actes 2on semestre 2017 

Per al segon trimestre ja hi ha un munt d’activitats previstes, tot i que les dates 
per a la realització d’aquestes encara no estan tancades. Entre els actes 
previstos hi ha la presentació dels dos llibres d’en J. Martí, la celebració dels 
200 números de la revista InfoGay, una presentació de la psicòloga Paula 
Alcaide, entre d’altres. 

Les entitats informen que hi ha altres entitats LGTBI a la ciutat de Girona que 
han demanat la possibilitat d’organitzar actes a l’Espai LGTBI. Des de 
l’Ajuntament es deixa constància que sempre que siguin entitats de l’àmbit no 
hi ha cap problema però de ser entitats vinculades a altres sectors s’hauria de 
fer la demanda formal de l’espai.  

En aquest punt també es fa referència als actes preparats per al 17 de maig per 
altres ens que no són l’Ajuntament de Girona ni les pròpies entitats LGTBI de la 
ciutat. Entre aquests actes destaquen una jornada a l’UdG amb l’Observatori 
contra l’Homofòbia, un acte a Celrà i els actes de dissabte 20 a Olot, entre 
d’altres. La Sonia Garcia explica que l’altre dia va participar en una jornada a la 
facultat de medicina de la UdG sobre la despatologització trans 

Per últim, es fa referència al contacte amb la tècnica d’igualtat de Sant Boi 
arran de la campanya que van posar en marxa «Ni peix ni carn».  



 

4. Actes 28 de juny 

Per al 28 de juny s’acorda tornar a pintar el pas de vianants i col·locar la 
bandera LGTBI al Museu d’Història. Les entitats demanen la possibilitat de fer 
una campanya de sensibilització com la organitzada per la Comissió 28 de 
Juny a Barcelona amb cartells als fanals i/o als autobusos i/o les marquesines. 
La regidora i la tècnica d’igualtat expliquen que, d’una banda, aquestes 
campanyes són molt cares i, de l’altra, degut al temps que tenim pot ser estem 
una mica tard, per la qual cosa s’acorda parlar amb en Carles Mulero, de 
comunicació, per esbrinar si encara som a temps i sinó organitzar-ho per al 1 
de desembre.  

5. Precs i preguntes 

La Rosa Maria Vilaseca fa un petit resum del Consell Nacional que va tenir lloc 
la setmana passada i es compromet a fer arribar un resum escrit a la tècnica 
d’igualtat. 

 

 

La tècnica d’igualtat de gènere 

Mariana Casanovas Rossell 

 

 

 

Girona, 29 de maig de 2017 

 


