
 
 
 
CONVOCATÒRIA PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LESBIANES, GAIS, 
TRANSSEXUALS I BISEXUALS DE LA CIUTAT DE GIRONA 
 
ACTA DE REUNIÓ 
 
DIA: 14 de juny de 2016 
HORA: 19:30 
LLOC: Ajuntament de Girona. Sala de Junta de Govern 
 
Membres del consell que assisteixen: 
  
Marta Madrenas Presidenta del Consell 
Silvia Paneque Regidora d’Igualtat i Drets Socials  
Jordi Mota Sierra Comissió Unitària 28 de juny i vicepresident del consell 
Pau Gàlvez Lot Front Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) Girona 
Rosa Vilaseca Grup de Lesbianes de Girona (GLG) 
Olga Vilanova Grup de Lesbianes de Girona (GLG) 
Sonia Surina Grup de Lesbianes de Girona (GLG) 
Lucrecia Vivern Grup de Lesbianes de Girona (GLG) 
Anna Lara Rial Associació Catalana Anti-Sida (ACAS) 
Francesc Ortega Comissions Obreres (CCOO) Girona 
Àngels Torrents Unió General dels Treballadors (UGT) Girona 
José Yepez  Sinverguenza 
Salva Romero ERC 
Núria Palomar CUP 
Ramon Llorente Defensor de la ciutadania 
Gemma Clapés Cap serveis socials bàsics 
Xavi Ventura Secretari tècnic del consell 
 
Assisteixen com a convidats: 

 

Josan Langarita Grup de recerca Divercity UdG 
Antonia Dorado Grup de recerca Divercity UdG 
Àngel Martí  Col·lectius LGTBI Alt Maresme i la Selva 
Xavi Contreras Repr. Empresaris LGTBI 
 
 
Inicia la sessió l’alcaldessa Marta Madrenas, fent incís en el fet que és el primer cop 
que té oportunitat de presidir aquest consell, agraint la nombrosa assistència al mateix, 
i remarcant la condemna unànime de tots els assistents i les organitzacions que 
representen als atemptats d’Orlando (EUA) contra la comunitat LGTBI. 
 
 
 
 
 
 



 
DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA: 
 
 
 

1. Aprovació de l’acta anterior  
 
Sense que s’hagi produït cap comentari sobre l’acta anterior que es va adjuntar a la 
convocatòria, es dóna per aprovada.  

 
2. Informació del desenvolupament de les actuacions de 2016 del pla municipal  

d’igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGBTI  
 
Presenta aquest punt la Silvia Paneque, regidora d’Igualtat i Drets socials, que inicia 
presentant-se com a nova regidora que ha assumit competències en les polítiques 
d’Igualtat i LGTBI específicament i agraint la feina feta pel consell fins al moment.  
 
Emmarca la feina del consell LGTB dins la línia de treball de la seva regidoria que ha 
d’assegurar la igualtat de dret de les persones, una igualtat de dret que ha de partir de 
veure la diversitat, en aquest cas d’orientació sexual i d’identitat de gènere, com un 
enriquiment.  
 
Una línia de treball que porti a Girona a ser exemplar en sensibilització, no 
discriminació de les persones LGTBI i prevenció de la discriminació. 
 
Per fer-ho es compta amb un marc, la llei 11/2014 i el pla municipal aprovat del que 
aquest pla d’actuació 2016 forma part.  
 
Fa una síntesi de l’acció d’aquest pla d’actuació realitzada fins al moment. 
 
Pel què fa al punt 1 del pla, la formació del personal municipal dóna compta de la 
realització d’un primer curs al que hi han participat 16 persones de diversos serveis 
municipals (serveis socials, centres cívics, EAIA, serveis municipal d’ocupació, oficina 
d’informació i atenció a la ciutadania, biblioteques). 
 
Per problemes d’agenda no hi va poder participar cap membre de la policia municipal, 
però s’està treballant per fer una sessió específica amb membres d’aquest col·lectiu.  
 
En relació al punt 2 del pla d’actuació, la revisió del protocol d’actuació del personal 
municipal en situacions de discriminació per raons d’orientació i identitat sexual 
s’informa que per l’a implementació de la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre homes i 

dones, està pendent de revisar el protocol marc d'actuació per a la prevenció, detecció 
i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe.  

La regidora Silvia Paneque planteja que és possible incorporar en aquesta revisió les 
figures d’assetjament per orientació sexual o identitat i expressió de gènere, o fer un 
protocol específic pels assetjaments relacionats amb la LGTBI fòbia. Convida a les 
entitats a posicionar-se al respecte.  

 
Apunta com a molt important el següent punt important del pla d’actuació, que són les 
accions divulgatives i formatives dirigides a la ciutadania. 
 
En aquest sentit s’ha començat a treballar en la revisió de l’oferta de recursos 
educatius en el sentit de revisar el currículum de l’oferta municipal de recursos 



educatius per al curs 2016-17. Es convida a membres de les entitats presents al 
consell a participar en algun grup de treball que abordi aquesta revisió.  
 
Pel què fa al suport a les accions divulgatives i formatives que plantegin les entitats 
LGBTI la regidora manifesta un ple suport a les que es plantegin.  
 
 
Dóna comptes també de l’aprovació d’una modalitat del premi Smart Films Girona per 
a joves, de curtmetratges amb mòbil, que té una finalitat educativa i de sensibilització 
amb temes d’igualtat de gènere i  respecte a la diversitat d’orientació sexual i 
d’identitat de  gènere. 

En relació al punt 4 del pla d’actuació, la promoció del dret d’atenció al col·lectiu LGBTI 
en situacions de discriminació per raons d’orientació o identitat sexual, explica que el 
Servei d’Atenció Integral que ha de fer efectiu aquest dret és competència de 
l’administració de la Generalitat, i que s’està a l’espera que s’acabi de desenvolupar el 
model per veure les aportacions que es poden fer per garantir aquest dret des dels 
serveis municipals.  

Sobre la participació en la recerca Divercity, punt 5 del pla d’actuació, remarca el 
compromís municipal.  

Acabada l’exposició, proposa que les preguntes i possibles aportacions es facin en el  
torn de precs preguntes de la sessió, per permetre passar al punt 3 de l’ordre del dia, 
que han de fer les persones del grup de recerca de la UdG, convidades a la sessió.  

 

3. Presentació de la recerca Divercity (per part del grup de recerca de la UdG 
 
Es presenten en Josan Langarita i l’Antonia Dorado, com a membres del grup de 
recerca de la Universitat de Girona, que formen part d’aquesta recerca transnacional 
sobre la situació del col·lectiu LGTBI en ciutats petites i mitjanes d’Europa. Recerca en 
la qual l’Ajuntament de Girona és membre associat.  
 
S’adjunta  amb l’acta el document PWP de l’exposició que van realitzar de la recerca.  
 
Conclosa la presentació, aquesta dóna peu a diverses intervencions en el sentit que: 
 

- suposa una bona oportunitat per la ciutat de tenia una visió de la situació 
LGTBI des d’una visió àmplia de la situació en el context europeu. 

- Dóna oportunitat amb la difusió que implica el projecte de recerca d’apropar 
gent a les entitats LGTBI de la ciutat. 

 
Intervé en José Yepez que aprofita per informar del procés de refundació de 
l’associació Sinverguenza, centrada en joves de la universitat, que ell representa, que 
ja formava part del consell però havia quedar aturada. Valora que l’existència de la 
recerca els ajudarà en aquesta refundació. 
 
També intervé l’Àngel Martí, com a representant del col·lectiu LGTBI de la Selva i Alt 
Maresme, que aprofita per presentar la seva organització que té la filosofia 
d’organitzar-se  en els pobles petits.  
 
 
 



4. Celebració del dia de l’orgull LGBTI 
 
En Jordi Mota, en qualitat de representant de la Comissió Unitària 28 de juny explica el 
plantejament que tenen les entitats per a la celebració del 28 de juny, Dia del Orgull 
LGTBI. 
 
Inicia demanant aclariment sobre la disponibilitat del local promès per l’ajuntament a 
les entitats, perquè d’això depèn com es plantegi l’acte.  
 
La regidora Sílvia Paneque explica que la disponibilitat plena del local del carrer Nou 
del Teatre que ocupa l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) no serà fins el 
setembre, però que sí que hi ha disponibilitat per un ús compartit durant aquest 
període d’estiu, i per tant pel 28 de juny. 
 
Apunta que com que l’ANG organitza un casal d’estiu, i fa poc que se’ls ha lliurat les 
claus del local rehabilitat de Sant Daniel, can Primi, no tenen capacitat de buidar 
totalment el local de material, i que per tant, per això no es pot fer ja una plena 
ocupació del mateix. La regidora es compromet a fer una trucada l’endemà de la 
reunió per tal que les entitats puguin fer-hi una visita de seguida. 
 
La Rosa Vilaseca, de GLG, demana  si ja sabem si el local disposa de línia telefònica i 
connexió a internet, cosa a la qual de moment no es pot respondre, però la regidora es 
compromet a que es disposi d’aquest servei i es faci una pintada al local.  
 
En relació a la celebració del dia del Orgull LGTBI hi ha diverses propostes: 
 

- celebració de concentració amb finalització de la mateixa amb una 
recepció/inauguració del local 

- pintada d’una pas de vianant amb la bandera multicolor LGTBI 
- festa de celebració al Picolo 

 
Les entitats no tenen tancat el calendari de la proposta. El dia 28 tant per ser laborable 
com pel fet que hi ha molts actes a Barcelona és complicat tenir èxit de convocatòria.  
Proposen de traslladar algunes o totes les accions al dissabte 2 de juliol.  
 
Es comprometen a tancar la proposta de calendari i presentar la sol·licitud 
corresponent d’autorització i col·laboració  municipal en el que s’escaigui.  
 
També proposen que l’ajuntament pinti de forma fixa un pas de vianants amb aquests 
colors, i el mantingui. És una proposta que s’ha fet en diverses ciutats com a element 
de visibilitat. Ho sol·licitaran també i en faran una proposta concreta. 
 
En aquest punt també, surt el tema d’altres banderes (transgènere, lesbianes) que no 
tenen visibilitat i surt la proposta que també altres banderes puguin tenir un pas de 
vianants. 
 
L’alcaldessa, sra. Marta Madrenas, no és partidària de multiplicar el nombre de passos 
de vianants que es poden pintar de colors. Però es compromet a buscar alguna 
ubicació emblemàtica, o algun símbol o explicació que ampliï la visibilitat i el 
coneixement que la ciutadania pugui tenir sobre el conjunt del col·lectiu LGTBI. 
 
Apareix també la proposta, partint de la bona valoració de la col·locació de la bandera 
multicolor que es fa en 4 dates assenyalades, de revisar aquest calendari per tal 
d’incorporar-hi les altres banderes representatives.  
 



Un altre tema que surt, és la denominació del consell, i la disparitat que hi ha entre la 
denominació del consell municipal de Girona, LGTB, i la denominació més estesa ara 
que incorpora la I, del col·lectiu intersexual.  
 
S’obre una discussió sobre les raons per incorporar la I, d’incorporar i la Q, del 
col·lectiu Queer, o l’ordre de la denominació LGBTI o LGTBI.  
 
En tant que alguns debats no estan  resolts entre el col·lectiu, es proposa i  s’acorda 
fer un canvi de nom de les sigles del consell, que es passaria a denominar: Consell 
municipal de Lesbianes, Gais, Transexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI) de 
Girona.  

 
 
5. Precs i preguntes 

 
 

1. En Salva Romero, representant d’ERC, excusa l’assistència del regidor Pere 
Albertí i planteja el tema que qui pugui venir el consell sigui un representant de 
la força política encara que no sigui regidor.  
Núria Palomar, representant de la CUP, apunta que això es venia fent i creu 
que per tant no hauria de ser un problema.  
La regidora Silvia Paneque explica que tot i que es feia, potser això no està 
ajustat al reglament, i caldrà revisar-ho. No és una qüestió de voluntat política 
de no permetre una participació el més àmplia possible, sinó de buscar la 
manera de fer-ho correctament. 
L’alcaldessa, Marta Madrenas, apunta que veu positiu que hagi de ser el 
regidor/a quI assisteixi, pel compromís que implica. Hi ha una discussió en 
aquest sentit amb Núria Palomar per la diferent visió del funcionament dels 
grups polítics. 
L’alcaldessa Marta Madrenas trasllada aquest debat on creu que s’ha de fer, 
els grups polítics, i no en el consell, i es compromet a fer-lo i a resoldre-ho 
tenint en compte el compliment del marc reglamentari, revisant-lo si cal.  

 
2. Jordi Mota exposa que quan va assistir com a representant de les entitats del 

consell LGTB a una sessió participativa del Pla Local d’Infància i Adolescència 
va sortir la informació que es preveia una disminució de recursos per temes de 
prevenció de la salut, entre d’altres, els de prevenció en temes de sexualitat.  
L’alcaldessa Marta Madrenas explica que no es tracta de disminuir els serveis 
que es presten sinó que allò que es feia amb contractacions externes sigui 
assumit pels tècnics del servei.  
Núria Palomar demana si els recursos econòmics que s’alliberaran aniran a 
altres finalitats o seguiran quedant per temes de salut. 
L’alcadessa Marta Madrenas insisteix que l’important és que la prestació de 
serveis no disminuirà i convida les entitats a rebre directament les explicacions 
de la regidora de salut.  
 

Xavi Ventura i Salvador 
 

 
Secretari  del consell municipal LGTB 
Girona, 16 de juny de 2016 


