
 
 
 
COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LESBIANES, GAIS, 
TRANSSEXUALS, BISEXUAL I INTERSEXUALS DE GIRONA 
 
ACTA DE REUNIÓ 
 
DIES: 27 d’octubre juliol  2016 
HORA: 19:00h 
LLOC: Ajuntament de Girona. Sala Renart 
 
Assistència:  
 
Silvia Paneque President  
Xavi Ventura       Secretari consell 
Pau Gálvez FAGC 
Jordi Mota Vicepresident i CU 28 J 
Anna Lara ACAS 
José Yepes Sinvergüenza 
Irene Alcaide Policia municipal 
Sònia Alcàrria Cos Mossos Esquadra-oficina de relacions amb la comunitat 
Josan Langarita Projecte Divercity UdG 
Agustina Pararols GLG s’excusa per malaltia. 
Francesc Ortega CCOO, s’excusa per malaltia 
Àngels Torrents UGT, s’excusa per infermera 
Weusley Jesus Girona Orgullosa, s’excusa per feina 
Rosa Vilaseca GLG, s’excusa per feina 
Esteve Jovanet Col·lectiu Trans, s’excusa per feina. 
 
 

1. Propostes per l’atenció informativa i d’orientació i assessorament en 
qüestions LGTBI 

 
S’inicia el punt amb algunes aportacions de Xavi Ventura com a reflexions que 
ajudin a pensar col·lectivament en aquest espai.  
 
S’inicia el punt amb algunes aportacions de Xavi Ventura com a reflexions que 
ajudin a pensar col·lectivament en aquest espai.  
 
- Amb obertura del local les entitats facilitaran un punt d’informació i rebuda de 

demandes a partir de voluntaris vinculats a les entitats.  
- Més enllà de l’escolta, caldrà facilitar eines a qui fa aquesta atenció (informació, 

criteris, circuits derivació) que li possibilitin fer una atenció útil. 
- Algunes demandes clarament requeriran un assessorament i intervenció  

professional (des del treball o l’educació social, des de la psicologia, des de 
l’assessorament legal...) Depenent el nombre i el tipus, podem organitzar 
diferent les maneres de facilitar aquest suport.  

- Atenció informativa, orientació i assessorament i deure d’intervenció. Cal establir 
criteri conjunt per articular-lo, tenint en compte que els voluntaris de les entitats 
no estan hi estant sotmesos però els professionals de l’administració, sí.  

Obrim un punt d’atenció amb moltes incògnites sobre les situacions que es 
presentaran, i des del principi seria molt positiu que organitzem i utilitzem el 
coneixement que n’obtindrem per anar pensant i millorant les formes de donar-hi 
resposta 



En Pau Gàlvez, del FACG, fa incís que el local no és tan sols, ni principalment, 
aquest punt d’atenció, sinó que té una funció social d’espai de trobada i per tant de 
referència en aquest sentit per les persones LGTBI. En aquest sentit el voluntariat 
que s’ha ofert per fer-hi una presència continuada pot fer una atenció professional 
especialitzada que pugui ser necessària segons els seus coneixements, estudis i 
experiència. 
 
La regidora, Sílvia Paneque diu que la dimensió d’espai social ja queda clar. I que 
en tot cas, que per articular els serveis que puguin donar resposta a les necessitats 
que es vagin detectant, a l’ajuntament ens cal temps. No podem donar respostes 
ara immediates que impliquin posar-hi serveis i/o personal.  
 
En Jordi Mota, vicepresident del consell, explica que en aquest espai de 
permanència s’hi han compromès més de deu persones voluntàries per tal que el 
local pugui estar obert cada tarda de 18 a 21 hores.  
 
En aquest espai es farà una atenció personalitzada de mentoratge disposant de les 
eines pròpies de les entitats i les persones que faran el mentoratge (informació, 
criteris, escolta, assessorament, derivació) que pels seus coneixements disposen. 

 
Quan les demandes requereixin assessorament i intervenció  professional caldria el   
suport des de l’Ajuntament (psicòlegs, advocats...)  
 
Apunta que per fer front a les incògnites a què ha fet referència en Xavi Ventura 
sobre les situacions que es presentaran hi ha bagatge professional i vital dels 
voluntaris i mentors, que és molt extens i ja es compta amb protocols personalitzats 
per donar resposta.   
 
L’Anna Lara, de l’ACAS, remarca també la importància com a espai de  trobada i de 
creació de xarxa que ha de suposar l’existència del local.  
 
Josan Langarita, del projecte de recerca Divercity de la UdG, opina que cal que 
l’accent es posi en aquest espai social, com a espai de representació que és el què 
creu del que estan mancats les persones LGTBI de la ciutat, més que un 
plantejament d’espai on s’atenen “casos”. Demana també si es disposa d’un 
projecte elaborat, al que se li respon que sí per part del Vicepresident, i que se li pot 
explicar quan ell vulgui. 
 
La regidora, Sílvia Paneque veu l’oportunitat de construir aquest projecte com a 
concreció del Pla d’actuació 2017 del Pla  Municipal d’Igualtat de Tracte i No-
discriminació de les Persones LGTBI, i convida les entitats a fer propostes en la 
propera comissió permanent.  
 
Sònia Alcàrria, de Mossos d’Esquadra, demana aclariment sobre quines són les 
entitats LGTBI, que participen al Consell. 
 
 
2. Intercanvi d’informacions per la planificació d’activitats octubre-desembre 

 
Anna Lara exposa que per l’1 de desembre, dia mundial contra la SIDA, hi haurà 
diverses accions: 
- parada informativa a la Rambla 
- Proves de detecció del VIH a la universitat 



- Lectura de manifest a les 12h. 
Demanen la col·laboració que pugui fer l’Ajuntament, posant globus vermells, o un 
gran llaç. Altres vegades se’ls ha respost que a la façana de l’Ajuntament sols s’hi 
podien penjar banderes per motius oficials, però que el fet que en d’altres 
poblacions no sigui així, fa pensar que no és un explicació gaire sòlida. 
També demanen que es faci una nota de premsa per part de l’ajuntament.  
 
Les entitats LGTBI anuncien una possible campanya contra la LGTBIfòbia que 
realitzaran durant del Nadal, basada en les agressions de gènere dins el col·lectiu 
LGTBI. D’entrada s’ho plantejaven per fires, però van creure que amb la campanya 
del No és no s’hauria sobrecarregat de missatges.  
 
La Sílvia Paneque explica que el protocol de prevenció de la violència de gènere en 
actes festius, no és planteja només per fires, sinó pels diversos actes festius de la 
ciutat i que caldria trobar la forma de vincular-hi aquesta campanya.  
 
Per altra part amb l’obertura del local han planificat: 
- que el local estarà obert de dilluns a dijous de 18-21h, mitjançant el compromís 

de les persones voluntàries, que faran atenció i mentoratge a totes aquelles 
persones que s’hi puguin adreçar.  

- 1 cop al mes la reunió entre entitats serà oberta a tothom que hi vulgui participar. 
- 1 cop al mes es farà un acte cultural o divulgatiu prèviament informat. 

 
 
3. Altres informacions:  
 

a) Xarxa ciutats LGTBI 
 
L’Ajuntament de Girona va assistir a la reunió de la Xarxa de ciutats LGTBI 
que es va portar a terme a Sabadell el passat 30 de setembre. En la mateixa 
es va aprovar el document marc (s’adjunta a aquesta acta) i el procediment 
per l’adhesió. Està en curs l’aprovació de la resolució de l’Ajuntament 
d’aquesta adhesió que es farà pública el proper ple de novembre. 
La Xarxa, que no té estructura jurídica, de moment l’Ajuntament de Sabadell 
fa la secretaria tècnica. Una necessitat que es plantejava és la de disposar 
d’un instrument de comunicació propi, i l’Ajuntament de Girona ens hem ofert 
a dissenyar aquesta eina.  
Els diferents ajuntaments van manifestar quins eren els seus interessos de 
treball a compartir, que es sintetitzaven en 3 eixos: 

� marc teòric referencial en la interrelació entre polítiques de gènere i 
polítiques LGTBI 

� atenció a la ciutadania 
� formació 

Es va fixar una nova data de reunió interna de la xarxa el desembre, i es va 
acordar realitzar una jornada oberta el 27 de gener, per la qual Terrassa es 
va oferir com a ajuntament amfitrió.  
 

b) Accions Oficina de Relacions amb la Comunitat del Cos de Mossos 
d’Esquadra (CME). 

 
Sònia Alcàrria explica què fa el CMO en prevenció. Al taller que ja porta molt 
temps fent-se sobre bullying a escoles i instituts, s’hi ha sumat un nou taller per 



sobre conductes discriminatòries que es s’ofereix a partir de 3er. d’ESO i 
Batxillerat i Cicles Formatius.  
 
A més la web de CME compta com a un dels temes destacats tota la informació 
orientada a que la ciutadania identifiqui els delictes d’odi i discriminació, conegui 
els procediments de denúncia dels mateixos i aquests estiguin a l’abast.  
 
c) Informacions Consell Nacional  
 
Jordi Mota informa que va assistir, en qualitat de vicepresident del consell al 
Consell Nacional LGTBI el passat 25 d’octubre.  
 
En aquesta, a més de l’aprovació de l’acta anterior i diverses incorporacions 
d’entitats al Consell, es va tractar el procés participatiu per al Projecte de llei 
d’igualtat de tracte i no discriminació i el nou Projecte de Llei de Constitució del 
Consell Nacional LGTBI. 
 
Es va agrair a Casal Lambda que afegissin al Projecte de Llei de Constitució del 
Consell Nacional la presència d’un representant dels consells municipals. 
 
 

4. Precs i preguntes 
 

- Campanya No és No. Anna Lara apunta que la informació de la campanya No 
és No on està arribant, i que ha sortit que la taula de salut n’és el referent 
informatiu sense que les entitats que hi participen  tinguin la informació que cal 
donar.  
Irene Alcaide explica que els adhesiu i els ha fet la policia.  
Pau Gálvez pregunta si pel disseny de la campanya s’ha comptat amb  els 
sindicats.  

 
- Pau Gálvez proposa una trobada del consell amb la Inspecció de treball (Laura 

Freixes) a l’entorn del paper d’aquest organisme en les situacions de 
discriminació. 

 
- Josan Langarita explica resumidament la situació de la recerca divercity. Han 

acabat el treball de camp i estan preparant un taller de presentació de resultats 
per a agents socials. L’objectiu és fer-lo un dia del mes de gener. 
 

- Jordi Mota proposa una trobada amb el referent del Servei Integral de la 
Generalitat a Girona (Joan Bosch). Es posarà en contacte amb ell. 

 
 
 
El secretari del Consell municipal LGTBI 

      Xavi Ventura i Salvador 
 
 
 
 
 
 
      Girona, 2 de novembre de 2016 


