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Comissió Permanent 
de 29 de gener de 2019, 18:30 h 
Ajuntament, sala Renart 
 
Assistència: 

Ajuntament de Girona 
  
 

  Eva Palau Gil, regidora, presidenta 

Jordi Pruneda, tècnic d’igualtat de gènere, 
secretaria tècnica 

Marc Geronès, cap d’àrea 

Cristina Vila, tècnica d’igualtat de gènere 

Carme Fornells, Servei de Promoció de la Salut 

Comissió Unitària 28 de juny S’excusa Jordi Mota, vicepresident, per estar 
assistint a un acte de la Generalitat a Barcelona en 
memòria de l’Holocaust que va causar tantes 
víctimes del col.lectiu LGTBI. 

Girona Orgullosa Albert Sunyer i Laia Cruanyes 

Associació Antisida de Girona  

Associació Universitària Diversa LGTBI+ José Yépez 

Front d’Alliberament Gai de Catalunya Pau Gàlvez 

Lesbianes de Girona Rosa Vilaseca 
 
Hom expressa la satisfacció per l’acte públic de rebuig a l'atac feixista patit pel centre 
LGTBI de Barcelona, la matinada de diumenge passat, convocat per l'Espai LGTBI 
Girona, a les 18:00 a la Pl. del vi. 

Acords:  
 
1. Local Espai LGTBI Girona: 

La presidenta explica que el març/abril caldrà reubicar l’Espai perquè comencen 
les obres de rehabilitació de l’edifici del cinema Modern. Des de la regidoria ha 
estudiat el tema i n’exposa les solucions que està explorant: 

o Un nou local municipal, avui en construcció, en els baixos (tipus botiga) 
de l’edifici del c. Toring,8 . Potser no tindrà acabades les obres fins el 
juliol.  

o Part de l’edifici municipal del costat del Centre Cívic Pont Major (entitats 
del barri tindran altres parts) 

o Llogar un local al Barri Vell, amb càrrec a la partida LGTBI. 
o Reubicació provisional dins un centre cívic en espai compartit amb 

entitats del barri. 
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o Altres idees que pugin considerar-se a curt termini per part de qualsevol 
membre. 

Hi ha consens en prioritzar aquests criteris: 
1. Local exclusiu, amb accés propi des del carrer, que pugui identificar-se 

com a equipament de ciutat. 
2. Local no compartit amb altres polítiques municipals. 

 
2. Execució del Pla municipal LGTBI 2018, novetats: 

2.1. Formació dels 2 agents-tutors de la Policia Municipal: es va realitzar de 
mans de LESGAIPOL. Altra cosa és que aquesta figura estigui suspesa en la 
darrera reorganització del cos. 

2.2. Campanya sensibilització, propostes de continguts i reserva d’OPIS: de 
21 de maig a 17 de juny es va realitzar una campanya de sensibilització 
ciutadana respecte a la diversitat d’identitats/orientacions/expressions sexuals, 
mitjançant 15 OPIS, mitjançant el cartell de convocatòria de l’acte de 30 de 
juny. La publicitat de la convocatòria, en si mateixa, ja va ser un acte de 
normalització de la diversitat. Pel 2019 es disposa de 12/15 OPIS, del 18 de 
juny al 2 de juliol... implica portar la idea l’Oficina de Comunicació el 3 de juny, 
per poder lliurar pdf a impremta el 13 de juny a més tardar. 

2.3.  Negociació pel recurs d‘smartfilms: ha resultat infructuós negociar 
qualsevol canvi al concurs (Re)’Imaginat que l’acosti al món comunicatiu 
gironí. Per tant, l’Ajuntament resta obert a propostes d’un concurs o similar 
adaptat a la ciutat, que sigui instrument de sensibilització vers la diversitat.  

2.4. Gestions amb el F.C.Girona: Carme i Rosa es proposen explorar amb 
directius del F.C.Girona per proposar alguna acció per a la diversitat en el 
camp de l’esport. 

2.5.  Itinerari del recursos educatius sobre la sexoafectivitat: no ha arribat cap 
proposta de col.laboració de les entitats de l’Espai LGTBI Girona respecte a 
l’avanprojecte d’itinerari. Es manté la proposta municipal d’un itinerari que 
transversalitzar-hi a tots i cadascú dels recursos educatius coordinats els tres 
aspectes: 1/ educació sexoafectiva; 2/ prevenció de les relacions abusives; 3/ 
diversitat d’orientació/expressió/identitat sexual. Aquest primer semestre 
l’Ajuntament treballarà en el projecte, per poder presentar fitxes de recursos 
educatius el proper juny (pel curs 2019-2020) i per avançar la despesa per 
poder-la incloure dins el Pacto de Estado  contra la Violència de Gènero. 
S’acorda un termini fins el 10 de febrer per a que les entitats LGTBI que 
vulguin participar en acabar el dit projecte ho facin saber a l’Ajuntament.  

2.6. Reglament de piscines municipals: es recorda l’informe d’impacte de 
gènere a la darrera revisió del reglament de les piscines. Tot i així les entitats 
estimen que no és suficientment inclusiu, doncs hi ha aspectes que no han 
estat regulats: 

o Poder-se banyar amb samarretes les persones trans 
o Lavabos-canviadors unisex (neutrals) 
o Estendre-ho a tots els equipament esportius 
o Implicació del Reglament d’edificació per incloure pautes obligatòries 

tant per a equipaments públics com privats. 
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2.7. Pla d’acció 2019: s’acorda intercanviar propostes d’accions entre entitats i 
Ajuntament, prioritzant les que acabin les anteriors o altres ja iniciades, de 
manera que es pugui aprovar en una propera reunió de la Comissió 
Permanent a finals de febrer. [annex a aquest document hi un primer esborrany municipal] 

 
3. Revisió del Reglament del Consell. Aquest tema va quedar pendent del darrer 

plenari, a més hi ha hagut variacions en el món LGTBI gironí. S’acorda reenvia 
l’esborrany de reglament revisat en l’estat actual, de manera que si a la propera 
Comissió Permanent es consensua un text final, pugui elevar-se al Plenari del 
Consell i desprès al Ple municipal. 
 

4. Torn obert: 
4.1. Manifest del Centre Jove de Salut. José i Carme presenten un manifest de 

rebuig de l’atac feixista al Centre LGTBI de Barcelona. S’acorda traslladar-lo a 
l’Oficina de Comunicació de manera que pugui representar la posició de 
l’Ajuntament; alhora, mentrestant, la regidora autoritza a que sigui penjat en el 
web del Centre Jove de Salut. 

4.2. Replegament de l’Associació Universitària Diversa LGTBI+. José informa que 
l’assemblea de l’entitat ha decidit reorientar-se a un espai de cura dels propis 
membres, per la qual cosa deixa de participar a les institucions (universitàries i 
locals). Personalment, ell s’ofereix a seguir participant a títol particular si el 
Consell ho admet. 

4.3. Memòria 2018. Rosa reparteix la memòria 2018 de l’Espai LGTBI Girona 
4.4. Factura dels artistes de la festa del 30 de juny passat. S’acorda facilitar la 

confecció de factura als dos artistes que van actuar a l’acte, de manera que 
l’Ajuntament els pugui pagar 100€ net. El document s’enviarà a 
paugalvez@ccoo.cat 

4.5.  Registre de la Comissió 28J i Girona Orgullosa:. 
Estat en el Registre Municipal d’Associacions: 

• Comissió 28 de juny: no està registrada a l’Ajuntament, tot i que està 
constituïda en el registre de la Generalitat, té NIF i compte corrent. 

• Girona Orgullosa: ha iniciat el registre però no l’ha acabat per manca del 
que el mateix registre va demanar a l’entitat fa anys. 

Per poder registrar-se, avui només es pot fer en seu electrònica, amb signatura 
electrònica (que facilita la Cambra de Comerç a totes les persones jurídiques). 
Teresa Corts (teresa.corts@ajgirona.cat; ext. 1133) ajudarà en els tràmits en el 
que se li demani. 

 
La Presidència,       La Secretaria, 
 
 
 
Eva Palau Gil 
 

mailto:teresa.corts@ajgirona.cat
javascript:Trucar2('1133');
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Esborrany 

Pla municipal d’igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI 
PLA D’ACTUACIÓ 2019 
 

1. Formació  
1.1. Formació del personal municipal  

1.1.1. Formació pel SAI: formar a la tècnica d’igualtat que ha d’ocupar-
se del SAI Girona.  

Avaluació/Indicadors: 
• Núm. de cursos 

2. Accions divulgatives i formatives a la ciutadania  
2.1. Revisió i consolidació d’un itinerari de recursos educatius de sexo-

afectivitat. Equip de treball format per Promoció de la Salut, Igualtat i 
Comissió Permanent del Consell. 

Avaluació/indicadors:  
• núm. de recursos revisats i integrats 

• % Grups-aula participants dins el 1r trim. curs 2019-2020 
2.2. Suport a accions divulgatives i formatives de les entitats LGBTI 
1. Concentració de rebuig a l’atac feixista al Centre LGTBI de BCN (27/1/2019) 
2. 28 de juny... 

Avaluació/indicadors:  
• Actes/any 

2.3. Mostrar una ciutat diversa durant un any; inici amb una campanya 
de sensibilització ciutadana sobre la igualtat de tracte entorn el 28 
J. Opis aportats per l’Ajuntament i contingut aprovat per la Comissió 
Permanent, del 18 juny al 2 juliol. 

Avaluació: opis/dia de campanya 
2.4. Celebrar el centenari internacional de ..... amb un placa commemorativa 

que alhora signifiqui el pas de la diversitat a la pl. Sant Agutí. 
 

2.5. Obrir el disseny d’un concurs o similar adreçat a grups joves per a 
la promoció de la diversitat. 

Avaluació/indicadors: 
• Concurs convocat  

• Nois i noies participants de Girona 
 

3. Promoure el dret d’atenció al col·lectiu LGBTI en situacions de 
discriminació per raons d’orientació o identitat sexual  
3.1. Consolidar l’Espai LGTBI Girona 
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3.1.1. Reubicar l’Espai LGTBI Girona quan s’hagin iniciat les obres de 
rehabilitació de l’edifici del local actual, tot adaptant fulletó i web. 

3.1.2. Facilitar les petites despeses de funcionament del Consell 
Avaluació/indicadors:  

• Nou local 
• despesa aprovada 

 
3.2. Implementació d’un Serveis d’Atenció Integral a Girona (SAI). 

Conveniar amb la Generalitat el SAI Girona, amb ubicació al Centre 
Jove de Salut. Publicitar-ho convenientment. 

Avaluació/indicadors:  
• conveni signat 

• Cites concertades (via web, derivades...) 
• incidències/any registrades 

3.3. Revisar les carpetes de benvinguda de migrants a la ciutat des de la 
perspectiva de la diversitat. 

Avaluació/indicadors:  
• Núm. Carpetes de benvinguda revisades 

3.4. Promoure de formularis i carnets amb el nom sentit (art. 23 L 11/2014); 
la tercera casella ‘Altres’ al camp ‘sexe’; i el títol ‘família’ en els camps 
actuals pel ‘pare/mare’ 

Avaluació/indicadors:  
• Núm. Formularis canviats 
• Núm. Carnets canviats 

3.5. Proposar al Girona F.C. conveniar una campanya de respecte als drets 
LGTBI, inclosa la formació d’entrenadors. Diagnosticar l’estat de la 
qüestió en el clubs esportius de la ciutat. 

Avaluació/indicadors:  
• Impactes de la campanya (a definir) 

• % de clubs diagnosticats. 
3.6. Revisió dels reglaments dels equipaments esportius municipals per 

garantir-ne la inclusivitat  
Avaluació/indicadors:  

• Reglaments revisats 
• % equipaments amb serveis adaptats 

 
3.7. Revisió de l’Ordenança d’edificació per garantir la inclusivitat i equitat 

del lavabos en els equipaments de la ciutat. Potser caldria promoure 
una jornada pública de deliberació tècnica. 

Avaluació/indicadors:  
• Ordenança revisada. 


